
 

หมายเหตุ :  กรุณาแจ้งนักเรียนใหน้ าหูฟัง แบบ In-ear [Small Talk] ส าหรับประเภททีมเข้าแข่งขันได้ 
หากมีข้อผิดพลาดประการใดของอภัยไว้ ณ ท่ีนี้   มีข้อเสนอแนะโปรดแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ครบั 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ครูผู้ประสานงาน 
1. เด็กหญิงภานุมาส สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านโขมงหัก 

ครูนุชจพร นารีรักษ์ 
และ 

ครูธงชัย ทรัพย์พนาเวศ 
 

2. เด็กหญิงสุทารัตน์ ทับศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 

3. เด็กชายวชิรวิทย์ สอนไว โรงเรียนบ้านโขมงหัก 
4. เด็กชายพรเทพ ทรงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 

5. เด็กชายทวีชัย สยามนิกร โรงเรียนบ้านโขมงหัก 

6. เด็กชายธนากร หาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านโขมงหัก 
7. เด็กชายธฤตวัน อ่ิมสุขศรี โรงเรียนสาธิต 

ครูไพบูลย์ ปิ่นจุไร 
และ 

ครูสุลัดดา แสงผ่อง 

8. เด็กหญิงณัฐกฤตา ฝึกฝน โรงเรียนสาธิต 
9. เด็กหญิงนวภัทร ขุนเพชร โรงเรียนสาธิต 

10. เด็กชายภูมิเพชร ขุนเพชร โรงเรียนสาธิต 

11. เด็กชายภูริสุขมงคล ศรีมงคล โรงเรียนสาธิต 
12. เด็กชายพบธรรม ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิต 

13. เด็กหญิงณัฏฐา หลี่ โรงเรียนสาธิต 

14. เด็กหญิงปิยธิดา ทองรักษ์ โรงเรียนสาธิต 
15. เด็กหญิงลภัสรดา ตันติปิธรรม โรงเรียนสาธิต 

16. เด็กหญิงอิงสลิล สินอนันต์วนิช โรงเรียนสาธิต 
17. เด็กหญิงณภัทรา อุดมวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

ครูพีรพล จ าปาศักดิ์ 

18. เด็กหญิงณัฐวี เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

19. เด็กหญิงประภัสศิริ อินหาญ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
20. เด็กหญิงศลิษา จิตศรัณยูกุล โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

21. เด็กชายณัฐพัชร์ ศรีภูสิตโต โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

22. เด็กชายเจริค เจซซี่ โมราเลส โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
23. เด็กชายกรวิชญ์ ลีลาธรรมสาโรช โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

24. เด็กชายธนวัฒน์ ศักดี โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ลงช่ือ 
25. เด็กหญิงอุรัสยา แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

ครูพีรพล จ าปาศักดิ์ 

26. เด็กหญิงวริศรา เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

27. เด็กชายธัญนรา พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
28. เด็กหญิงนพนุช จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

29. เด็กชายกรวิวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

30. เด็กหญิงชญานันท์ ลีลาวดี โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
31. เด็กหญิงฐิตารีย์ สุธรรมรัตน์บดี โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

32. เด็กหญิงนภสร แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
33. เด็กชายธนวัฒน์ ทองเสน โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

 

34. เด็กชายฐาปกรณ์ กุมพล โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

35. เด็กชายวิชยุตม์ สิทธิเขต โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 
36. เด็กชายรัชพล ขุนพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

37. เด็กหญิงมีนตกรานต์ อาจหาญ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

38. เด็กหญิงกฤตยา จิตรภัสสรา โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 
39. เด็กหญิงสุภาภรณ์ เกตุเที่ยง โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

40. เด็กหญิงจันทกานต์ โอสา โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 
41. เด็กหญิงศุภกานต์ แสนยาเจริญกุล โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

42. เด็กหญิงปวริศา สุภาพันธ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

43. เด็กชายกิตติณัฏฐ์ เสนาะเกียรติ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

ครูธัญญ์กนก ผดุงทรง 
และ 

44. เด็กหญิงทัชชกร น่วมอินทร์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

45. เด็กหญิงนันท์นภัส ภูริวัฒนเมธา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

46. เด็กหญิงแพรวา เครือรัตนไพบูลย์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 
47. เด็กชายวชิรพงษ์ ลานอุ่น โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

48. เด็กหญิงศศิกานต์ มาเจริญ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ลงช่ือ 
49. เด็กชายสดายุ สุไทธนา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

ครูฐาปกรณ์ เปรื่องอักษร 

50. เด็กหญิงปภาวรินท์ ศุภกิจเจริญ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

51. เด็กชายภูฬิพัฒน์ รัตนศรี โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 
52. เด็กชายตรัย ครุฑเกตุ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

53. เด็กหญิงอณิรญา จิตตมานนท์กุล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

54. เด็กชายกานต์ดนัย บุญนิยม โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 
55. เด็กหญิงณิชาภา จิตรถาวรกุล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

56. เด็กหญิงริญรชิดา ดิษกร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 
    

    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

    


