รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สาหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
(ประเภททีม)
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5 (ห้อง 5-1 และ ห้อง 5-2)
ทีมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

ด.ช. ธฤษณุ โรจนราชชา
ด.ญ. จิรัชยา เพ็งภู่
ด.ญ. คุนัญญา นิลสาริกา

THRITSANU RODCHANARATHA
JITUTCHAYA PHENGPHU
KUNANYA NILSARIKA

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

ด.ญ. อังศุมาลิน แสงทอง
ด.ช. ยศภัทร หลาพรม
ด.ช. แทนคุณ โรจนกูร
ด.ช. ภูภัทร์ เต็มกันทา

UNGSUMALYN SEANGTHONG
YOTSAPAT LAMPROM

ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ หาญอุไรพงษ์
ด.ช. ปภังกร เรี่ยมจาปา
ด.ญ. นภัทร มะลิวงษ์
ด.ช. ชิวานนท์ อินทวงษ์

NATTAKRTI HANAURAIPHONG
PAPHANGKORN REAMJUMPA
NAPHAT MALIWONG
CHIWANON INTAWONG

ด.ช. สัณหณัฐ มีบุญญา
ด.ช. สุริยการณ์ บารมี
ด.ช. สิปปสิชญ์ อินปาน
ด.ญ. อัยรดา ทองสุข

SANHANAT MEEBOONYA
SURIYAKARN BARAMEE
SIPPASIT INPAN
IRADA THONGSUK

ด.ญ. นภาลัย ครองพลอย
ด.ช. เมธิชัย กังวาลย์
ด.ช. ศราวุฒิ บุญฤทธิ์
ด.ช. พรเทพ ทรงสวัสดิ์
ด.ช. อัครพงษ์ ฉัตรโต

NAPHALAI KRONGPLOY
MAYTICHAI KANGWAN
SARAWUT BUNYARIT
PORNTHEP SONGSAWAS
AKARAPONG CHATTO

ด.ช. วชิรวิทย์ สอนไว
ด.ญ. ปาลิตา เจริญทรัพย์
ด.ช. ธนวัฒน์ ขันธะเวช
ด.ญ. ภานุมาศ สุขแจ่ม

WACHIRAWIT SORNWAI
PALITA JAROENSAP
TANAWAT KANTAWECH
PANUMAS SUKJAM

โรงเรียนบ้านโขมงหัก

ด.ญ. สุทารัตน์ ทับศรีรักษ์
ด.ญ. วันนิดา อยู่สุข
ด.ญ. พัชรนารี ณ ศรีธะ
ด.ญ. พรรณทิพย์ เฮ้งเจริญสุข

SUTARAT TABSRIRAK
WANNIDA YOOSUK
PATCHARANAREE NASRITA
PHANTHIP HENGCHAROENSUK

โรงเรียนบ้านโขมงหัก

ด.ช. สิริมงคล เกตุอ้น
ด.ญ. ขวัญจิรา ทองสุวรรณ

SIRIMONGKON GED-ON
KHAWJIRA THONGSUWAN

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

TANKHUN ROJNAKHU

PHUPHAT TEMGUNTA

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนบ้านโขมงหัก

โรงเรียนบ้านโขมงหัก

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

หมายเหตุ : อนุญาตให้นักเรี ยนผู้เข้าแข่งขัน
สามารถนา หูฟังส่ วนตัว มาใช้งานแข่งขันได้ควรเป็นหูฟังแบบเสียบหู (In-ear) แยกฟังได้2ข้าง และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมฯได้รับประกาศนียบัตรทุกคน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สาหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
(ประเภททีม)
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5 (ห้อง 5-1 และ ห้อง 5-2)
ทีมที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ บุญส่งวงศ์
ด.ช. วงศกร คุณชื่น
ด.ช. ศรัณย์ ขอนทอง

JETSARIT BOONSONGWONG
WONGSAKORN KHUNCHUEN
SARAN KONTHONG

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

ด.ช. ชิษณุพงศ์ เขียงสนั่น
ด.ช. สิรวิชญ์ ก้อนทอง
ด.ช. นภัสกร เพ็งลา
ด.ช. พศวีร์ ช่างย้อม
ด.ญ. กมลลักษ์ จิรวัฒน์สุนทร
ด.ช. ธนกฤต สินอนันต์วณิช
ด.ญ. ณิรดา ผ่องแผ้ว
ด.ญ. ปานนภา ผาสุขจิตร

CHITSANUPONG KIEWSANAN
SIRAWIT KONTHONG
NAPASSAKORN PHENGLUM
POSSAWEE CHANGYOM
KAMONLUK JIRAWATSUNTHORN
THANAKIT SINANANVANICH
NIRADA PHONGPAEW
PANNAPHA PHASUKJIT

ด.ญ. ณหทัย จริยคุณ
ด.ช. อธิศ อนุพันธ์
ด.ญ. เบญญทิพย์ คามตะศิลา
ด.ญ. พิชชากานต์ จงมีความสุข
ด.ญ. อิสรีญาพร แก้วบัวดี

NAHATHAI JARIYAKUN
ATIT ANUPHAN
BENYATHIP KAMTASILA
PITCHAKARN CHONGMEEKUAMSUK
ITSARIYAPORN KAEWBUDEE

ด.ช. กิตติคุณ ตรีสุทธาชีพ
ด.ช. ฉริเศรษฐพงศ์ นามแสง
ด.ช. พีรวัส ทองจิตติ
ด.ญ. สุพิชร์ชญา ศรีม่วงวงค์

KITTIKHUN TRESUTTHACHEP
CHARISETTHAPHONG NAMSAENG
PHEERAWAT THONGJITTI
SUPHITCHAYA SRIMUANGWONG

โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร

ด.ญ. วริศรา เชื้อจีน
ด.ญ. วรรณพร สุขพร้อม
ด.ช. ธนวัฒน์ ศักดี
ด.ญ. นพนุช จันทะวงศ์

WARISSARA CHUEJEAN
WANNAPORN SUKPROM
THANAWAT SAKDEE
NOPPHANUCH JANTAWONG

โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร

ด.ช. ธันนรา พุ่มดียิ่ง
ด.ญ. อภิชญา ยืนยงพานิช

THANNARA POOMDEEYING
APICHAYA YUENTONGPHANIT

โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร

โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร

หมายเหตุ : อนุญาตให้นักเรี ยนผู้เข้าแข่งขัน
สามารถนา หูฟังส่ วนตัว มาใช้งานแข่งขันได้ควรเป็นหูฟังแบบเสียบหู (In-ear) แยกฟังได้2ข้าง และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมฯได้รับประกาศนียบัตรทุกคน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สาหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
(ประเภทเดี่ยว)
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 6 (ห้อง 6-1)
ทีมที่

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

1
2
3

ด.ช. วชิรพล คาเลิศ
ด.ช. ชโนทัย เที่ยงอ่อน
ด.ช. นนทพัทธ์ ชาญเวฃศษสตร์

WACHIRAPHOL KAMLERT
CHANOTHAI TIENGON
NONTAPAT CHANWETCHASAT

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

4
5
6
7

ด.ญ. พิมพ์ลดา เรืองอ่อง
ด.ญ. สุรภา พลกง
ด.ช. วิรุฬห์ฉัตร อินปาน
ด.ช. ธรรม์ปรัชญ์ วาราชนนท์

PIMLADA REUANGONG
SURAPHA POLKONG
WIRUNCHAT INPAN
TANPRAT WARATCHANON

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

8
9
10
11

ด.ญ. อชิรญาณ์ กริ่มใจ
ด.ญ. วรกานต์ ศิรินาค
ด.ช. ณัฐกฤตตา สุขประเสริฐ
ด.ญ.พิมพ์นารา กาทอง

ACHIRAYA KRIMJAI
WORAKAN SIRINAK
NATTHAKITTA SUKPRASERT
PIMNARA KAMTHONG

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤติยาอุปถัมภ์)
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

12
13
14
15

ด.ญ.พรรณิชา โตเพชร
ด.ญ.สุฑาลิณี คันธมาลา
ด.ช. วิษณุ ธิปะตะ
ด.ช. ฆฤณ สุวรรณ

PHANNICHA TOPHET
SUTHALINEE KATHAMALA
WISANU TIPATA
KUHN SUWAN

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

16
17
18
19
20

ด.ญ. ลภัสรดา ตันติปิธรรม
ด.ญ. สุวพิชญ์ อินทเสน
ด.ญ. กัลยดา มณีพราย
ด.ญ. อิงสลิล สินอนันต์วณิช
ด.ญ. เมธาวี พุ่มศรี

LAPHATRADA TANTIPITHAM
SUWAPHIT INTHASEN
KANYADA MANEEPRAI
INGSALIN SINANANWANICH
MAYTAWEE PUMSRI

21
22
23
24

ด.ช. กรวิวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์
ด.ญ. ชญาณ์นันท์ ลีลาวดี
ด.ญ. อชิรญา ภู่ภีโญ
ด.ญ. ชนัฐปภา นิระคม

KORNWIWAT KUSONTHAMMARAT
CHAYANAN LEELAWADEE
ACHIRAYA PHOOPHEEYO
CHANATPAPHA NIRAKHOM

โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร

25

ด.ญ. อุรัสยา แก่นทอง

URASSAYA KEANTHONG

โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร

โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ

หมายเหตุ : อนุญาตให้นักเรี ยนผู้เข้าแข่งขัน
สามารถนา หูฟังส่ วนตัว มาใช้งานแข่งขันได้ควรเป็นหูฟังแบบเสียบหู (In-ear) แยกฟังได้2ข้าง และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมฯได้รับประกาศนียบัตรทุกคน

