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วันที่ 17-21 สิงหาคม  2563  

 

การแข่งขัน เคร่ืองร่อน ประเภท  บนินาน 

อันดับ ช่ือ – สกุล ระดับชัน้ 
1 ด.ช. ฮนัจิน       หวงั  

 ด.ช. ยคุิฮารุ  ฟุรุยะ ป.4/4 
    2 ด.ช. พชรพล            สงัวรราชทรัพย์ 

ด.ช. กาวชิญ์  แซต่ัง้ 
 

ป.4/2 
3 ด.ช.  รชต  สหวฒันพงศ์ 

ด.ช. อมัมาร  อสุมา 
 

ป.6/3 
ชมเชย ด.ช. เสฏฐพงศ์            รักชาติ 

ด.ช. วภิู  อปุถมัพนัธ์ุ 
 

ป.6/2 
 

 

การแข่งขัน เคร่ืองร่อน ประเภท  บนิไกล 

อันดับ ช่ือ – สกุล ระดับชัน้ 
1 
 

ด.ช. ปรีติธิญญ์ ขมวลิยั 
ด.ช. อสิยาห์  วโิรจน์ดลุย์ 

 
ป.4/4 

2 ด.ช. ประเมศฐ์  เรืองจิตชชัวาลย์ 
ด.ช. ณภทัร จาเร็ด ฟาเก็ล  

 
ป.5/1 

3 ด.ช. ภาคภมูิ  เลขวณิชกลุ 
ด.ช. วริทธ์ิ  สือพฒัธิมา 

 
ป.6/1 

ชมเชย ด.ช. ซาน   ฉิง  จาง 
ด.ช. สรันพชัรญ์ เศรษฐโกมทุ 

 
ป.5/4 
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การแข่งขันร่มพยุงไข่ 

อันดับ ช่ือ – สกุล ระดับชัน้ 
1 ด.ญ.  ธีรยา   เชาวนโยธิน 

ด.ญ. พิมพ์พลอย ชพานนท์ 
ด.ญ. นชัชา  สนธิสถาพร 

 
ม.1/1 

2 ด.ช.  ธาวนิ  เลศิรัตน์โกสมุภ์  
ด.ช.  ธนพ  วรพทุธพร 
ด.ช.  ปฏิพล   ใจจลุละ 

 
ม.3/3 

3 ด.ช.  คริสโตเฟอร์        เจมส์ 
ด.ญ. วภิาวี                 วงษ์กรวรเวช 
ด.ญ. ปราชญา            สวุฒันะพงศ์เชฎ 

 
ม.3/1 

ชมเชย ด.ญ.  แองเจล่า จลีูน เซอร์จิน  
ด.ญ.  วรกานต์  ราชรักษ์ 
ด.ช.  ภคิน    เควนิ ชาน 

 
ม.2/1 

ชมเชย ด.ญ. มิ่งขวญั   คเูรนโควา 
ด.ญ. วฤณ  เฆษะประพฒัน์ 
ด.ญ. พิมพ์นิคา ถิ่นแก้ว   

 
ม.3/2 

 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น 

อันดับ ช่ือ – สกุล ระดับชัน้ 
1 ด.ช. กิตติภมูิ  หทัยาสมบรูณ์ ม.3/1 
2 ด.ช. ชยตุม์  โลหชิตรานนท์ ม.3/3 
3 ด.ญ. นาทาชา  สงัขวรรณ ม.3/3 
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การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย 

อันดับ ช่ือ – สกุล ระดับชัน้ 
1 นาย สดิกั  ซงิห์     ม.6/2 
2 นางสาว  ทิพย์ธเนศ พรรณขาม   ม.5/2 
3 นางสาว ณฏัฐชา  ปรีชาวีรกุล   ม.5/1 

 

การแข่งขันคุยกันฉันท์วิทย์ 

อันดับ ช่ือ – สกุล ระดับชัน้ 
1 นาย  กีรติ  ทพันิยม   ม.5/1 
2 นาย กฤษกร  ฤทธิเดช   ม.6/1 
3 นาย  คีย์  สวุจัฉราภินนัท์   ม.4/1 

ชมเชย นาย วษิณ ุ  กลุวฒัโนทยั     ม.4/1 
การแข่งขันจรวดขวดน า้ 

อันดับ ช่ือ – สกุล ระดับชัน้ 
1 นาย นิโคลลสั  โครอบคิน 

นาย อนิทชั  เฆษะประพฒัน์ 
นาย อรัญชยั  เคอร์ร่ี 

 
ม.4/2 

2 นางสาว วรินทร์ทิพย์ ธีระภทัรภิญโญ 
นางสาว พิชญา จฑูะพทุธิ 
นางสาว วรพร            ราชรักษ์ 

 
ม.4/1 

3 นาย นนัท์นภสั    เจียมประดิษฐ์กลุ 
นางสาว เฮมิน  คิม 
นางสาว ปณุยนชุ แป้นวเิศษ 

 
ม.4/3 
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การแข่งขันเรือ pop  pop 

อันดับ ช่ือ – สกุล ระดับชัน้ 
1 นางสาว พรรณี จอมพิศสวุรรณ 

นางสาว ณพร             ศิลปรัสมี 
นางสาว มทินา            กรรณเลขา 

 
ม.4/1 

2 นางสาวภทัรมล           ทองสาริ 
นางสาวชลธิชา            ฝุ่ นตะคุ 
นางสาวสพุิชา             กาญจนาป่ินโชติ 

 
ม.6/1 

3 นาย ปัณณ์             ตรีจรูญ 
นาย อภิชญ์   นชุผอ่งใส 
นาย สดิกั   ซงิห์ 

 
ม.6/2 

      

                 


