
 

ผลงาน และการแสดงออกของผูเรียน 
ประจําปการศึกษา 2556 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ 

การแขงขัน 

ด.ญ.ภาพตะวัน   
        สิริวาสโนทัย 

ป.6 ชนะเลิศในการประกวดนักอานขาวรุนเยาว
(พิธีกร/ผูประกาศ)  

ศูนยเยาวชน 
เวฬุราชิน 

ด.ญ.ปาริสา   
         ปราบเสียง 

ป.6 รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนัก
อานขาวรุนเยาว(พิธกีร/ 
ผูประกาศ) 

ด.ญ.โชติกา  แอนโก ป.3 เหรียญทองในการแขงขันอานออกเสียง
ระดับประถม 1-3 

งานวันวิชาการ 
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกล 
สูอาเซียน”  
โรงเรียนเซนตปเตอร 
ธนบุรี 

ด.ญ.ภัทรานิษฐ  
           ธัญวนิชกุล 

ป.6 เหรียญทองในการแขงขันอานออกเสียง
ระดับประถม 4-6 

ด.ช.นราธิป   
           กิตติสุบรรณ 

ป.6 เหรียญเงนิในการแขงขันอานออกเสียง
ระดับประถม 4-6 

ด.ช.มาวิน   
          ปติมานะอารี 

ม.3 เหรียญทองในการแขงขันอานออกเสียง
ระดับมัธยม 1-3 

ด.ญ.วิภาวรรณ   
            แสงสุวรรณ 

ม.2 เหรียญทองในการแขงขันอานออกเสียง
ระดับมัธยม 1-3 

 
ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ 

การแขงขัน 

ด.ญ.กวสิรา   
          ศรีธนารักษ 

ป.3 เหรียญเงนิในการแขงขันคดั 
ลายมือระดับประถม 1-3 

งานวันวิชาการ 
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกล 
สูอาเซียน”  
โรงเรียนเซนตปเตอร 
ธนบุรี 

ด.ญ.วิชญาพร   
           ทรัพยเกิด 

ป.5 เหรียญทองในการแขงขันคัด 
ลายมือระดับประถม 4-6 

ด.ญ.ไพลิน   
        จิตรเอ้ือตระกูล 

ม.3 เหรียญทองในการแขงขันคัด 
ลายมือระดับมัธยม 1-3 

 



 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ 

การแขงขัน 

ด.ช.มุฑิราช   
          ลักษณวิศิษฏ 

ป.5 คะแนนสูงสุด ลําดบัที่ 1 ของ
กรุงเทพมหานคร โครงการสอบแขงขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร 

บริษัทเซ็นเตอรวัน  
เอ็ดดูเคชัน จํากัด 

ด.ช.ธัชชัย  ธนาฤด ี ป.6 การสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร ลําดับที่ 1ของ
กรุงเทพมหานคร 

ด.ช.ธัชชัย  ธนาฤด ี ป.6 แขงขันรอบสองระดับประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ด.ช.ติณณ   
         รักประทานพร 

ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมทักษะ
เปนหนึ่ง 
คณิตศาสตร ด.ช.ภาณุวัฒน  บัน ป.3 รองชนะเลิศ 

ด.ช.ธัชชัย  ธนาฤด ี ป.6 รางวัลชมเชยการแขงขันการคิดและ
แกปญหาคณิตศาสตรคร้ังที่  14 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนคร 

ด.ช.มุฑิราช   
         ลักษณวิศิษฏ 

ป.5 เหรียญทอง ในการแขงขัน 
ตอบปญหาคณิตศาสตร 

งานวันวิชาการ 
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกล 
 

ด.ญ.กานธกนิษฐ  ป.3 เหรียญทอง ในการแขงขัน 
ตอบปญหาคณิตศาสตร 

 
ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ 

การแขงขัน 

ด.ช.ติณณ   
         รักประทานพร 

ป.3 เหรียญทอง ในการแขงขัน 
ตอบปญหาคณิตศาสตร 

งานวันวิชาการ 
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกล 
สูอาเซียน”  
โรงเรียนเซนตปเตอร 
ธนบุรี 

ด.ช.ธัชชัย  ธนาฤด ี ป.6 เหรียญทอง ในการแขงขัน 
ตอบปญหาคณิตศาสตร ระดบัชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4-6 

 



 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ 

การแขงขัน 

ด.ช.สิทธิโชติ   
      อรุณอมรไพศาล 

ป.3 ชมเชยในการแขงขันการตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

เพชรยอดมงกุฎ 

ด.ช.นิติภูมิ   
        กมลโรจนพงศ 

ป.3 ชมเชยในการแขงขันการตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

ด.ช.สุภชัย   
        พัฒนธีระเดช 

ป.3 ชมเชยในการแขงขันการตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

ด.ช.สิทธิโชติ   
      อรุณอมรไพศาล 

ป.3 เหรียญทองในแขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

งานวันวิชาการ
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกล 
สูอาเซียน”  
โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี 

ด.ช.สุภชัย   
       พัฒนธีระเดช 

ป.3 เหรียญทองในแขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

ด.ญ.ธัญวรัตม   
          กิตติชฎาพงศ 

ป.6 เหรียญทองในแขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

ด.ช.ศุภฤกษ   
          นวกิจศุภกร 

ป.6 เหรียญทองในแขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

ด.ญ.จารุเนตร   
           วจนปรีชา 

ม.3 เหรียญทองในแขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

ด.ญ.สราลี   
            สมันตรัตน 

ม.3 เหรียญทองในแขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตร 

 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ 

การแขงขัน 

ด.ญ.ภัทรานิษฐ   
          ธัญวณิชกุล 

ป.6 ถวยรางวัลพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เพชรยอดมงกุฎอาเซยีน 

ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 

ด.ช.กลวัชร   
            พะเนียวเวทย 

ป.6 รางวัลชมเชย การแขงขัน 
เพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร 

ด.ช.ธนวรรธน   ป.6 รางวัลชมเชย การแขงขัน 



 

             เกษมบุญชัย เพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร 
ด.ญ.กานตกนิษฐ   
              ลักงานวิศิษฎ 

ป.3 รางวัลชมเชย การแขงขัน 
เพชรยอดมงกุฎพุทธศาสนา 

ด.ญ.ณีรนชุ   
               ธนาฤด 

ป.3 รางวัลชมเชย การแขงขัน 
เพชรยอดมงกฎุพุทธศาสนา 

ด.ช.รัชพล  แซโงว ป.5 แขงขันเซน็เตอรวันสังคม อันดับ 1  
ระดับจังหวัด 

ด.ช.นิติภูมิ   
                กมลโรจนพงศ 

ป.3 เหรียญทอง ในการแขงขันตอบปญหา
สังคมอาเซียน ป.1-3 

งานวันวิชาการ
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกลสู
อาเซียน”  
โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี 

ด.ช.ธีรั  แซโงว ป.3 เหรียญทอง ในการแขงขันตอบปญหา
สังคมอาเซียน ป.1-3 

ด.ช.กลวัชร   
               พะเนียวเวทย 

ป.6 เหรียญทอง ในการแขงขันตอบปญหา
สังคมอาเซียน ป.4-6 

ด.ช.ธนวรรธน   
              เกษมบุญชัย 

ป.6 เหรียญทอง ในการแขงขันตอบปญหา
สังคมอาเซียน ป.4-6 

ด.ญ.ณีรนชุ  ธนาฤด ี ป.3 เหรียญทอง ในการแขงขันมารยาท
ไทย 

ด.ช.รุจดนัย  
             วิวัฒนเจริญชยั 

ป.3 เหรียญทอง ในการแขงขันมารยาท
ไทย 

 
 

ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ 

การแขงขัน 

ด.ญ.ณัฐกานต   
          สุพฒันาภรณ  

ป.6 เหรียญทอง ในการแขงขัน 
มารยาทไทย 

งานวันวิชาการ“เขต 3  
รวมใจ กาวไกลสูอาเซียน”  
โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี ด.ช.พัสยศ   

           กําธรเจริญ 
ป.6 เหรียญทอง ในการแขงขัน 

มารยาทไทย 
ด.ช.ธีรพัชร   
     วงษโลหะทองผล 

ม.1 เหรียญทอง ในการแขงขัน 
มารยาทไทย 

ด.ญ.พิมรภัทร   
             เพ็ชรงาม 

ม.1 เหรียญทอง ในการแขงขัน 
มารยาทไทย 

 
 



 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ 

การแขงขัน 

ด.ญ.สชาดา   
                จิตเพียรธรรม 

ป.6 เหรียญทอง ในการแขงขันกลาวสุนทร
พจน  

สํานักเอกชน(สช.) 

ด.ญ.ธัญวรัตน   
                 กิตติชฎาพงษ 

ป.6 เหรียญทอง ในการแขงขันกลาวสุนทร
พจน 

ด.ญ.ชญาภา  
            เปร่ืองวิทยานนท 

ป.5 เหรียญเงนิ ในการแขงขันกลาวสุนทร
พจน 

ด.ญ.มณีทพิย  งามขํา ม.3 แขงขันโครงการแลกเปล่ียน EF 
ที่อัสสัมชัญ 

แลกเปล่ียน EF 

ด.ช.ลัทธิโชติ   
            อรุณอมรไพศาล 

ป.3 เหรียญทอง ในการแขงขันวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 

งานวันวิชาการ
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกลสู
อาเซียน”  
โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี 
 
 
 
 

ด.ญ.ปวัณรัตน  
             ดุลพรไพศาล 

ป.3 เหรียญทอง ในการแขงขันวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 

ด.ญ.ณัทพชัร   
                อมรรัตนโกมล 

ป.3 เหรียญทองแดง ในการแขงขันกลาว
สุนทรพจนภาษาอังกฤษ 

ด.ช.ธนพนธ  วงศษา ป.3 เหรียญทองแดง ในการแขงขัน 
กลาวสุนทรพจนภาษาจนี 

ด.ญ.สุชาดา   
             จิตเพียรธรรม 

ป.6 เหรียญทอง ในการแขงขันกลาวสุนทร
พจนภาษาอังกฤษ 

ด.ช.ทักษิณ  
                  ม่ิงทองคํา 

ป.6 เหรียญเงนิ ในการแขงขัน 
กลาวสุนทรพจนภาษาจนี 

งานวันวิชาการ
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกลสู
อาเซียน”  
โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี 

ด.ญ.มณีทพิย   
                  งามขํา 

ม.3 เหรียญทอง ในการแขงขันกลาวสุนทร
พจนภาษาอังกฤษ 

ด.ช.มุทิราช   
               ลักษณวิศิษฏ 

ป.5 เหรียญทองลําดับ 1 กทม. แขงขัน
ภาษาอังกฤษของบริษัทเซน็เตอรวัน 

บริษัทเซ็นเตอร
เอ็นดูเคชัน่ 
 ด.ญ.กานธนิษฐ  

               ลักษณวิศิษฏ 
ป.3 คะแนนสูงสุดลําดบั 1 กทม. 

แขงขันภาษาอังกฤษของบริษทั 



 

เซ็นเตอรวัน 
ด.ช.นิติภูมิ   
               กมลโรจนพงศ 

ป.3 คะแนนสูงสุดลําดบั 1 กทม. 
แขงขันภาษาอังกฤษของบริษทั 
เซ็นเตอรวัน 

ด.ช.ณัษฐพัทธ  คุมเมษา ป.3 คะแนนสูงสุดลําดบั 1 กทม. 
แขงขันภาษาอังกฤษของบริษทั 
เซ็นเตอรวัน 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขา

รับ 

การแขงขัน 

ด.ญ.ดุลยพร  เกษมสุข ป.3 เหรียญทองในการประกวด 
รองเพลง 

งานวันวิชาการ
“เขต 3  
รวมใจ กาว
ไกล 
สูอาเซียน”  
โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี 

ด.ช.ธนาธร  พุฒิรุงโรจน ป.3 เหรียญเงนิในการประกวด 
รองเพลง 

ด.ช.สรรคชัย  อัศวทวีโชค ป.5 เหรียญทองในการประกวด 
รองเพลง 

ด.ญ.ภาพตะวัน   
             สิริวาสโนทัย 

ป.6 เหรียญทองในการประกวด 
รองเพลง 

ด.ญ.วราภรณ   
               มงคลกาย 

ม.3 เหรียญทองในการประกวด 
รองเพลง 

งานวันวิชาการ
“เขต 3  
รวมใจ กาว
ไกล 
สูอาเซียน”  
โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี 

ด.ช.พรสมพล   
             เจนสรรพกจิกุล 

ม.3 เหรียญเงนิในการประกวด 
รองเพลง 

ด.ญ.ชาลิสา   
                วรรณวิมลศรี 

ม.2 เหรียญทองในการแขงขันวาดภาพระบายสี
หัวขอ”จากรากเหงา  สูการพัฒนา” 

ด.ช.วุฒิชัย  ไวติดตอ ม.2 เหรียญทองในการแขงขันวาดภาพระบายสี
หัวขอ”จากรากเหงา  สูการพัฒนา” 

ด.ช.ณัฐภัทร   
                 จันทรกานต 

ป.6 เหรียญทองในการแขงขันวาดภาพระบายสี
หัวขอ”บานพี่  เมืองนอง” 

ด.ญ.วาทินี  เกล้ียงเจริญ ป.5 เหรียญทองในการแขงขันวาดภาพระบายสี
หัวขอ”บานพี่  เมืองนอง” 



 

 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช่ือ-นามสกุล ระดับช้ัน รายการที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่เขารับ
การแขงขัน 

ด.ญ.วรกานต  
               เหลืองจารุธร 

ม.3 เหรียญทองจากการประดษิฐ 
ถาดผลไมจากใบตอง 

งานวันวิชาการ
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกลสู
อาเซียน”  

ด.ญ.ทักษพร  กรเกษม ม.3 เหรียญทองจากการประดษิฐ 
ถาดผลไมจากใบตอง 

โรงเรียนเซนตป
เตอร ธนบุรี 

ด.ญ.เพชรพลับพลึง   
                     อาวอ 

ม.3 เหรียญทองจากการประดษิฐ 
ถาดผลไมจากใบตอง 

 

ด.ญ.ธิดาทิพย อวนสุชาต ิ ม.2 เหรียญทองจากการประดษิฐ 
ถาดผลไมจากใบตอง 
 

 

ด.ญ.วราภรณ   
               มงคลกาย 

ม.3 เหรียญทองในการประกวด 
รองเพลง 

งานวันวิชาการ
“เขต 3  
รวมใจ กาวไกล 
สูอาเซียน”  
โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี 

ด.ญ.สุธิดา  สิงหคํา ม.1 เหรียญทองจากการประดษิฐ 
ถาดผลไมจากใบตอง 

ด.ญ.วทันยา  จังพานชิ ป.3 เหรียญทองจากการแขงขันทักษะ
ดานการใชคอมพิวเตอร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 

ด.ญ.ประภัสภรณ   
                       สีทอง 

ป.3 เหรียญทองจากการแขงขันทักษะ
ดานการใชคอมพิวเตอร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 

ด.ญ.ปาริสา   
                  ปราบเสียง 

ป.6 เหรียญทองจากการแขงขันทักษะ
ดานการใชคอมพิวเตอร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 

ด.ญ.ชนากานต   
                  ล้ิมธงเจริญ 

ป.6 เหรียญทองจากการแขงขันทักษะ
ดานการใชคอมพิวเตอร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 



 

ด.ช.สรวิศ  
             เทวินภิบาลพันธุ 

ม.3 เหรียญทองจากการแขงขันทักษะ
ดานการใชคอมพิวเตอร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 

ด.ช.สเตฟาน   
             พรมประภาพันธ 

ม.3 เหรียญทองจากการแขงขันทักษะ
ดานการใชคอมพิวเตอร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 
กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

รายการท่ีไดรับรางวัล 

- รองชนะเลิศ 'ฟุตบอล prime minister cup 2013' เขต 10 รุนอายุ 14 ป 
- รุนอาย ุ15 ป แขงขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบคัดเลือกไดเปนตัวแทน 
สาขาบ๊ิกซีอิสรภาพ 
- รุนอาย ุ13 ป แขงขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบคัดเลือกไดเปนตัวแทน 
สาขาจรัญ13 
- รุนอาย ุ14 ป แขงขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบคัดเลือกไดเปนตัวแทน 
สาขาอิสรภาพเดอะมอลทาพระ 
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุร"ี รุนอายุ 12 ป 
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุร"ี รุนอายุ 15 ป 
- รองชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุรี" รุนอายุ 15 ป 
- รองชนะเลิศอันดับ2 "ฟุตซอลเขตธนบุร"ี รุนอายุ 15 ป 
- รองชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุร"ี รุนอายุ 10 ป 
- ชนะเลิศการแขงขัน "International Cup" ประเทศฮองกง รุนอายุ 13 ป 
- ชนะเลิศการแขงขัน "International Cup" ประเทศฮองกง รุนอายุ 15 ป 
- รองชนะเลิศ "ฟุตซอลเทศบาลออมนอย" รุนอาย ุ14 ป 
- ชนะเลิศฟุตบอล "ออมนอยมินิคัพ" รุนอายุ 14 ป 
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลวิทยาลัยเทคโนฯบรัหารธุรกิจ" รุนอายุ 15 ป 
- รองชนะเลิศ "ฟุตซอลกทม. ลีก ครั้งท่ี7" รุนอายุ 18 ป หญิง 
- รองชนะเลิศ "ฟุตซอลมดยิ้มคัพ " รุนอาย ุ18 ป หญิง 
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลวันเด็กพฤกษา3" รุนอาย ุ13 ป 
- รองชนะเลิศ "ฟุตซอลวันเด็กพฤกษา3" รุนอาย ุ18 ป หญิง 
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลตานยาพฤกษา3" รุน 13 ป 



 

- รองชนะเลิศ "ฟุตซอลตานยาพฤกษา3" รุนอายุ 18 ป หญิง 
- ชนะเลิศฟุตบอล"perskindol summer youth 2013" รุนอายุ 13 ป  
- ชนะเลิศ “ฟุตซอลกรมพลศึกษา” รุนอายุ 14 ป 
- เหรียญทองแดง “ฟุตซอลกรมพลศึกษา” รุนอายุ 12 ป 

 
 

ความสามารถทางวิชาการ  
ระดับปฐมวัย 

 
งานวันวิชาการเขต 3  วันท่ี  25 พฤศจิกายน  2556     ณ   โรงเรียนเซนตปเตอร  ธนบุรี 

ทุกรายการท่ีรวมเขาแขงขันไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
รายช่ือแอโรบิคเชิงอนุรักษ  ประกอบเพลง  อ.2-อ.3 

เด็กหญิงมนัสนันท           ศรีภูมาตร                ชั้น อนุบาล 2 
เด็กหญิงโสภิดา               หอวิจิตร                  ชั้น อนุบาล 2 
เด็กหญิงชลภรณ              พึ่งสัมพันธ               ชั้น อนุบาล 2 
เด็กชายวุฒิศักดิ์                ยืนยงรวิวาร            ชั้น อนบุาล 2 
เด็กหญิงมณฑปวีร            สราวุธวินัย              ชั้น อนุบาล 3 
เด็กหญิงเพชรฎาภรณ       ศรสูงเนนิ                ชั้น อนบุาล 3 
เด็กหญิงธญัรัตน               ธนเลิศชัยกุล           ชั้น อนุบาล 3 
เด็กหญิงอัญชสา               อรพรตระกูล           ชั้น อนบุาล 3 
เด็กชายทกัษดนัย              ขวัญปตติกุล            ชั้น อนุบาล 3 
เด็กชายธนวัฒน               เนตรบรรเจิด             ชั้น อนุบาล 3 
เด็กชายเนธิศวร               สายะบุตร                  ชั้น อนุบาล 3 
เด็กชายภคภพ                 บูรณศิริ                      ชั้น อนุบาล 3 
เด็กหญิงรุงอรุณรัตน       อินทรารักษ                  ชั้น อนุบาล 3 
เด็กหญิงรวินนัท              นรภัตร                        ชั้น อนุบาล 3 
เด็กหญิงเบญญาภา          บารมีสกุล                  ชั้น อนุบาล 3 

 



 

รายช่ือเลานิทานประกอบบทบาทสมมติ อ.2-อ.3 
เด็กชายฐปนรร                 พัฒนศิริ                      ชั้น อนุบาล 2 
เด็กชายฟน                       เลคส                         ชั้น อนบุาล 2 
เด็กหญิงอภิชญา              นวมไข                         ชั้น อนุบาล 2 
เด็กหญิงอัสร่ี                    ชางสวาง                    ชั้น อนบุาล 2 
เด็กหญิงกัลยาณนิ            ไชยนิตย                      ชั้น อนุบาล 2 
เด็กหญิงณัฐวรรณ           เผาคํา                          ชั้น อนบุาล 2 
เด็กชายอธิวัฒน              เศรษฐพิทยากุล             ชั้น อนุบาล 3 
เด็กชายอินทดั                 เปาอินทร                     ชั้น อนุบาล 3 
เด็กชายธวัชชัย               เกียรติกมลวงศ              ชั้น อนบุาล 3 
เด็กชายธัญชนน             พีระณรงค                      ชั้น อนุบาล 3 
เด็กหญิงวราภรณ           สิมานันท                       ชั้น อนุบาล 3  
เด็กชายนพเกยีรติ           กิจนพเกียรติ                 ชั้น อนุบาล 3 
เด็กชายรัฐนินทร           วงพนาไกร                     ชั้น อนุบาล 3 
เด็กชายปาณัสม             แสงจันทร                    ชั้น อนุบาล 3 
เด็กหญิงไอริดา             ถาวรชัยวัฒน                ชั้น อนุบาล 3 

รายช่ือการแขงขันรองเพลงไทยลูกทุงชาย  อนุบาล3 
เด็กชายชยัวัฒน            วิทยประสพชัย            ชั้น อนุบาล 3 

รายช่ือการแขงขันรองเพลงไทยลูกทุงหญิง  อนุบาล3 
  เด็กหญิงพรรณพิไล           ดงคําศรี                   ชั้น อนุบาล 3 
รายช่ือการแขงขันคัดลายมือ  อนุบาล1-3 

เด็กชายอัณณพ                ชาติชนะ                   ชั้น อนุบาล 1 
  เด็กหญิงณฐอร                 หมันสา                    ชั้น อนุบาล 1 
  เด็กชายภพธร                  จันทิมาคม                 ชั้น อนุบาล 2 

เด็กหญิงสุทัตตา              หมวกพิมาย               ชั้น อนุบาล 2 
  เด็กชายพัฒนพิเชฐ         ทองฤทธิ์                     ชั้น อนุบาล 3 
  เด็กหญิงชนากานต         ยืนยงรวิวาร                ชั้น อนุบาล 3 
รายช่ือการแขงขันวาดภาพระบายสี  อนุบาล1-3 

เด็กชายพีรดนัย              สิริธีรพจน                   ชั้น อนุบาล 1 
เด็กหญิงภคพร               อํานวยสุขพรชัย          ชั้น อนุบาล 1 
เด็กชายอริสร                 เตชะวิริยะวงศ             ชั้น อนุบาล 2 
เด็กหญิงณัฐณิชา            คูพฤกษาพันธ             ชั้น อนุบาล 2 



 

เด็กชายเศรษฐศรุต         กตคุณไพศาล              ชั้น อนุบาล 3 
เด็กหญิงอภิสรา             พรหม                         ชั้น อนุบาล 3 

รายช่ือการแขงขันตอพลาสติสรางสรรค     อนุบาล1 
  เด็กชายกิตติ์นภัส           เขมวลี                         ชั้น อนุบาล 1 

เด็กหญิงวรณนั              วิศวกุล                         ชั้น อนุบาล 1 
รายช่ือการแขงขันปนดินนํ้ามัน     อนุบาล3 
  เด็กชายฐติิวัฒน            กอสวัสดิ์วรกุล               ชั้น อนุบาล 3 
  เด็กชายตอพงศ            บุญเพชร                        ชั้น อนุบาล 3 

เด็กหญิงพชัรภา           หริกุลรักษ                      ชั้น อนุบาล 3 
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