
ล าดับ กลุ่มสาระ รายการแข่งขัน รายช่ือนักเรยีน เหรยีญรางวัล รายช่ือครผูู้ฝึกซ้อม
1 กลุ่มปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ด.ญ. รศัมีกาญจน ภููเกลี้ยง ูููเหรยีญทองู

อันดับู1
นางสาวเยาวลักษณ์ููซอโงะ๊

2 กลุ่มปฐมวัย การประกวดร้องเพลง ด.ญ. รมณ ปาน ร ุง เหรียญทอง นางสาวปญัจพร  ใจเล่ือม
3 กลุ่มปฐมวัย การเล่านิทานประกอบส่ือ ด.ญ. ปุณญาดา จินนุภาสน เหรียญทอง นางสาวจีราภรณ์  รอดสุข

นางสาวปาริชาติ  หงษ์ส าเริง
4 กลุ่มปฐมวัย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) หลักสูตรพิเศษ ด.ช. ชลธร  มาดีประเสริฐ เหรียญทอง นางสาวชุติมา  ส่งย้ิม
5 กลุ่มปฐมวัย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) หลักสูตรสามัญ ด.ช. พุฒิพงศ เสาะ แสวง เหรียญทอง นางสาวปนัดดา  คุณทวงษ์
6 กลุ่มปฐมวัย การแข่งขันพูดภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ด.ช. สิรพัฒน สุมาน นท เหรียญทอง นางสาววาสนา  บปุผาชาติ
7 กลุ่มปฐมวัย การแข่งขันประกอบอาหาร ด.ญ. ณัฐรดา ค ุม ภัย เหรียญทอง นางสาวมนทกิานต์  ศรีเผด็จ

ด.ญ. ธัญ ชนก พ รประภาศักด์ิ
ด.ญ. กัลยกร อุดม

8 กลุ่มปฐมวัย การประกวดมารยาทไทย ด.ช. บริหาร  คง รอด เหรียญทอง นางสาววันนา  ประสงค์แก้ว
ด.ญ. รมัยปวีณ ตาเหน็

9 กลุ่มปฐมวัย การปั้นดินน้ ามัน ด.ช. วชิรภรณ ผลาชีวะ เหรียญทอง นางสาวสาวิตรี  ค าพา
ด.ช. สมิทธิ  กองแก้ว นางสุภาภรณ์  เอกวัฒน์
ด.ญ. วฤณดา สิงหทอง

10 กลุ่มปฐมวัย การสรา้งภาพด้วยการฉีกูตัดูปะูกระดาษ ด.ญ. ญาตา วีูมีชัย นางสาวเกศวลีููเทวิน
ด.ญ. จุฑาวรรณูจิตตไพ บูลย์ นางสาวไพจิตรููพ่วงอ่างทอง
ด.ญ. ณัฐณิชาููสุวรรณเกต

11 กลุ่มปฐมวัย การแข่งขันกายบริหาร ด.ญ. นณัท วงศชัยสิน เหรียญทอง นางสาวภานุมาศ  ชาวสวน
ด.ญ. ณัฐชา กุม พันธ นางสาวสุมาพร  จันทะเกษ
ด.ญ. ณัฐธยาน วิมลจิตต์ นางสาวนิโลบล  แดนละลม
ด.ญ. พราวรวี ตน รัง
ด.ญ. จารุ กัญ ญ คลาย แกว
ด.ญ. ชวิดา ทอง ก าเหนิด

ูููเหรยีญทองู
อันดับู2



ล าดับ กลุ่มสาระ รายการแข่งขัน รายช่ือนักเรยีน เหรยีญรางวัล รายช่ือครผูู้ฝึกซ้อม
ด.ญ. ธิตา อ ามฤตโชติ
ด.ญ. ธัณยมัย วง คสิงหโต
ด.ญ. ธนิ สรา ศรี ค ายศ
ด.ญ. นราวดี จัน ทะ รี
ด.ญ. ธีร กานต พ งษดนตรี
ด.ญ. ณัฎฐมนฑน พรหมประสิทธ์ิ
ด.ญ. สรารัตน  เนิน ปลอด

12 ภาษาไทย ทอ่งอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3 ด.ญ.พัชราภา  ตระกูลบญุฤทธ์ิ เหรียญทอง นางวิชชุดารัตน ์ ปยิรัตนจารุ
13 ภาษาไทย ทอ่งอาขยานท านองเสนาะ ป.4-6 ด.ญ.ธนพร  เหล่ากาวี เหรียญทอง นางธัชชรัศมิ ์ วงค์ค าจันทร์
14 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ: การเขียนเร่ืองจากภาพ ป.1-3 ด.ช.ปณุณกันต์  รณกิตติพิสุทธ์ิ เหรียญทอง นางสาวสาล่ี  ดวงปดัศรี
15 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ: การเขียนเรียงความ ป.4-6 ด.ญ.ศิริวิมล  ชนนิยม เหรียญทอง นางสาวลักขณา  ไวยเนตร
16 ภาษาไทย คัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-3 ด.ญ.ดาราภรณ์  ลีลาวัฒน์ศรีชัย เหรียญเงิน นางสาวแคทลียา  ไกรพินิจ
17 ภาษาไทย คัดลายมอืสื่อภาษาไทยูป.4-6 ด.ญ.อรไพรณิ  เก่งกลางดอน ูููเหรยีญทองู

อันดับู2
นางสาวภัคฐิชา  ทยานศิลป์

18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ู ป.1-3 ด.ช.ชิตวัน  มรีกัษา ูููเหรยีญทองู
อันดับู2

นางสาวทุติยา  นนทะการ

19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ด.ญ.สาริศา  คชศรีสวัสด์ิ เหรียญทอง นางสาวนพวรรณ  วงศ์วิชัยวัฒน์
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเรว็ูป.4-6 ด.ญ.ทรธภรููพาหาสิงห์ ูููเหรยีญทองู

อันดับู1
นายวุฒินันท ์ มว่งมี

21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ป.1-3 ด.ช.ณัฐสิทธ์ิ  แก้วสุขันธ์ เหรียญทอง นางสาวสาวิตรี  ไชยรัตน์
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ป.4-6 ด.ญ.ปภาภัสสร์  ชนะคุ้ม เหรียญทอง นางสาวพิมพ์ปพัฒน ์ กฤติธนาเดช
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ด.ญ.ขวัญชนก  จึงสุระ เหรียญทอง นางวาสนา  อ้นประดิษฐ

ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ด.ช.วชิรวิทย์  จิระชัยโสภณ
ด.ญ.ธัญญรัศม์  สิงหโ์ต

24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ด.ญ.ชนม์นิภา  ช่างประดิษฐ์ เหรียญทอง นางวาสนา  อ้นประดิษฐ



ล าดับ กลุ่มสาระ รายการแข่งขัน รายช่ือนักเรยีน เหรยีญรางวัล รายช่ือครผูู้ฝึกซ้อม
ประเภทบรูณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ด.ญ.ศศิวิมล  โพธ์ิดวง

ด.ญ.ชาลิสา  พฤกษวัน
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ด.ช.พชร  เก่งการุณกิจ เหรียญเงิน นางสาวอุบลวรรณ  รุ่งก าจัด

ด.ช.ปรมาราช ปรีชาพร นางสาวปณุยนุช  วันมา
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 ด.ช.ธีทตั  กิติศรีปญัญา เหรียญทองแดง นางสาวปณุยนุช  วันมา
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ด.ญ.ทพิย์สลาลี  ประมาณปลวัชร ชมเชย นางสาวจันทมิา  เดชกล้า
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ด.ช.ณภัทร  แสงเพ็ชร์ เหรียญทอง นางสาววิภาพรรณ  จีระธัญญาสกุล

ด.ญ.รมิดา  บวัศรี
ด.ช.โชกูล  งามเสถียร

29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ด.ญ.พิมพ์วิภา  ทรัพย์แตง เหรียญทอง นางอ้อยใจ  อภิเกษมรักษ์
ด.ช.วีรศิลป ์ อภิเกษมรักษ์
ด.ญ.อนัทธิชา  บวัศรี

30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ู (Science Show) ด.ญ.ชวิศา  จีนแก้วเป่ียม นางอังสุมา  แสนราช
ด.ญ.พณณกร  สุทธิธนมงคล
ด.ช.เตช์ชินณ์  รม่เย็น

31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ด.ช.ณัฐกิตต์  ชมภู เหรียญทอง นางสาวประภาพร  เสนาพิพัฒน์
ด.ช.อภิวุฒิ  เชาวนปรีชา

32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ด.ญ.กชพร  จินันทยุา เหรียญเงิน นางสาวปทัมา  อ่วมอุไร
ด.ญ.ณัชชารีย์  สโรจอัครนันท์
ด.ญ.บณุชญา  วรศิริ

33 สังคมศึกษา การเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 ด.ญ.ฉัตรชนก  เข็มเจริญ เหรียญทอง นางสาวทพิารัตน์  ร่มเกษ
34 สังคมศึกษา การเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ด.ญ.วิภาวดี  กรมลี เหรียญเงิน นางเรณู  ไนยทอง
35 สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 ด.ช.ณัฐเดชา  เนียมปาน เหรียญเงิน นางสาววารุณี  ศาลาพระจันทร์

ด.ญ.สุประวีณ์  จินดามณี
36 สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 ด.ญ.ณกีรดา  ธรรมาวุฒิกุล เหรียญทอง นายสาปรี  มูเหล็ม

ูููเหรยีญทองู
อันดับู2



ล าดับ กลุ่มสาระ รายการแข่งขัน รายช่ือนักเรยีน เหรยีญรางวัล รายช่ือครผูู้ฝึกซ้อม
ด.ช.อธิภัทร  ระลอกแก้ว

37 สังคมศึกษา สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ด.ญ.กัลยรัตน ์ รัตน์ทอง เหรียญเงิน นายเกรียงไกร  ค านวนศรี
ด.ญ.ชุติกาญจน ์ ยุบลชู
ด.ญ.ธนัญญา  เหลืองไตรรัตน์
ด.ญ.ธัญชนก  โตรักษา
ด.ญ.ธัญมล  รินทระ
ด.ญ.ปภาวรินท ์ แจ่มใส
ด.ญ.พรหมพร  อาชานัย
ด.ญ.มาณิษา  ราศรี
ด.ญ.วรัญชลี  วัฒนชัย
ด.ญ.สุปณัฑิตา  จันทร์แก้ว

38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ป.4-6 ด.ญ.ณภัคธนา  นิวาส เหรียญทอง นางสาวธรินทร์ญา  แก้วหารอด
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทานู(Story Telling) หลักสูตรสามญัูป.4-6 ด.ญ.ปาณิสราููปิติแสง ูููเหรยีญทองู

อันดับู1
นายสมเจตน์ููกลิ่นอังกาบ

40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันูSpelling Bee หลักสูตรพิเศษูป.1-3 ด.ญ.ธนารยี์ููจันทรแ์สงรตัน์ นางสาวจิราภรณ์ููบมขุนทด
นางสาวมาลีวัลย์ููหอมหวาน

41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ป.4-6 ด.ญ.อชิรญา  อินทปญัโญ เหรียญเงิน นางสาวธรินทร์ญา  แก้วหารอด
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ป.4-6 ด.ญ.สิริขวัญ  ถาวร เข้าร่วมการแข่งขัน นายพบตะวัน  ภูฆังบณัฑิตย์

42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Impromptu Speech หลักสูตรพิเศษ ป.1-3 ด.ญ.ณิชชา  จิรวิสิฐกุล เหรียญเงิน นางสาวจันทยิา  หนิโม
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Impromptu Speech หลักสูตรพิเศษ ป.4-6 ด.ญ.สุภัสสร  แก้วประจักร์ เหรียญเงิน นางวิมลศรี  นิลประเสริฐ
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Skit หลักสูตรสามัญ ป.4-6 ด.ญ.ปณิฑิรา  อนุชิตชาญชัย เหรียญทอง นางพรแก้ว  ศิลปะ

ด.ญ.ปณุยนุช  อุ่นสวิง นางสาวพิมพ์พิชชา  รัตนบตุร
ด.ญ.พัฑฒิดา  กล่ินกุสุม
ด.ช.รัฐวิชญ์  ด ารงรัตน์นุวงศ์
ด.ช.ภูมิใจ  เล่ืองลือวงศ์

ูููเหรยีญทองู
อันดับู1



ล าดับ กลุ่มสาระ รายการแข่งขัน รายช่ือนักเรยีน เหรยีญรางวัล รายช่ือครผูู้ฝึกซ้อม
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีนูหลักสูตรพิเศษูป.4-6 ด.ญ.ศรณ์นภัสููผ่องพัฒนศักด์ิ นางสาวสาวิตรีู ูไชยสลี

ด.ญ.หทัยชนกููพวงชัยยะ นางสาวสมนููดีเสมอ
46 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ด.ญ.ภัทรวดี  กันทรวิชัยวัฒน์ เหรียญทอง นางสาวอาทติยา  ชิตบณัฑิตย์
47 ศิลปะ การแข่งขันขับรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ูชาย ด.ช.อภิชัจ  รตันโกมทุ ูููเหรยีญทองู

อันดับู1
นางสาวอาทิตยา  ชิตบัณฑิตย์

48 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ด.ญ.ไหมทอง  พรมนิ่ม เหรียญทอง นางสาวอาทติยา  ชิตบณัฑิตย์
49 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ด.ช.เปรมากร  สุขประเสริฐ เหรียญทอง นางสาวอาทติยา  ชิตบณัฑิตย์
50 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ด.ญ.พิมมาดา  มั่นเจริญ เหรียญทอง นางสาวอาทติยา  ชิตบณัฑิตย์
51 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ด.ช.ชนาธิป  ทองดี เหรียญทอง นางสาวอาทติยา  ชิตบณัฑิตย์
52 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์  ด่านเดชา เหรียญเงิน นางสาวอาทติยา  ชิตบณัฑิตย์
53 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ด.ญ.อภิสรา  รัตนโกมุท เหรียญเงิน นางสาวอาทติยา  ชิตบณัฑิตย์
54 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ด.ญ.กวินทพิย์  กล่ินหอม เหรียญทองแดง นายเอกสิทธ์ิ  วงษ์มิตรแท้

ด.ญ.พลอยณิชา  แก้วศรีนวม
ด.ญ.พิมพิศา  แก้วสา
ด.ญ.พิรุฬหธ์าร  สุนทรินทร์
ด.ญ.วรฤทยั  พรหมสอน
ด.ญ.สาริสา  เรืองทอง
ด.ญ.อณัญญา  ชลรักรุจาพร
ด.ญ.อาริสา  แจ่มจักษุ

55 เทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกูป.1-3 ด.ญ.นภกลอน  คุงดิน นางสาวสายพิณ  บุณยานันต์
ด.ญ.ศุภิสรา  จิตงามข า

56 เทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรมน าเสนอู(Presentation) ป.4-6 ด.ช.พรรวินท ์ เฟ่ืองนวกิจ นางสาวกมลพร  ผูกพานิช
ด.ช.วิภู  ศรทีอง

ูููเหรยีญทองู
อันดับู1

ูููเหรยีญทองู
อันดับู1

ูููเหรยีญทองู
อันดับู1


