
รายการ รางวลั ชั้น

ชนะเลิศ G.1/4 1. ด.ช. ซอจุน ฮอย
2. ด.ช. ธนกฤต สุขเมฆ
3. ด.ช. ศิวชั ฉายอรุณ

รองชนะเลิศ G.1/3 1. ด.ช. อิสยาห์ โคตรสิม
2. ด.ช. ภาสกร จนัทร์รัตนา
3. ด.ช. อิทธิกร ป้ันมีรส

ชนะเลิศ G.2/4 1. ด.ช. ภูริ อุปถมัพนัธุ์
2. ด.ญ. ณัฐปภสัร์ เครือสนิท
3. ด.ญ. จุฑามาศ นิลพงังา

รองชนะเลิศ G.2/1 1. ด.ช. นนทน์ที วงศรั์ตน์
2. ด.ช. นาวี สนธิสถาพร
3. ด.ช. อเล็กซ์ ไมเออร์ กอบหิรัญกุล

ชนะเลิศ G.3/3 1. ด.ช. บวรวิทย์ หนูแกว้
2. ด.ช. ธฤต โจว
3. ด.ช. ธนกร อริยภิญโญ

รองชนะเลิศ G.3/2 1. ด.ช. ธรรมธร รังสิศิริไพบูลย์
2. ด.ช. พีรวจัน์ อุฎฐาธนานนท์
3. ด.ช. ศีล ศรีพระประแดง

รองชนะเลิศ G.3/1 1. ด.ช. รชต ศรีเล็กดี
2. ด.ช. พศิน รุ่งโรจน์พานิชกุล
3. ด.ช. ทิธสั ชิดเครือ

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน "ต่อจิ๊กซอ"

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

4.

5.

6.

7.

ช่ือ-สกุล

1.

2.

3.



รายการ รางวลั ชั้น

ชนะเลิศ G.4/4 1. ด.ญ. นฤภร เลิศวิวฒัน์เกษม
2. ด.ญ. ปุญญิสา เลาหะนนัท์
3. ด.ญ. ธญัชนก จนัพิทกัษ์

รองชนะเลิศ G.4/1 1. ด.ญ. นูรอล นาคนาวา
2. ด.ญ. วรกญัญา ป่ินทอง
3. ด.ญ. มามิโกะ เทรานิชิ ตงัคไชยนนัท์

ชนะเลิศ G.5/1 1. ด.ญ. สาริศา ศุภกรรม
2. ด.ญ. วริศรา ไปน่ี
3. ด.ญ. นิอุชา ออรอมิ

รองชนะเลิศ G.5/2 1. ด.ช. สิรวิชญ์ เจเดน้
2. ด.ญ. ชญัญา ดีบุญชยั
3. ด.ญ. ดีญา มาธูร์

ชนะเลิศ G.6/1 1. ด.ช. สิรภพ สงัวรราชทรัพย์
2. ด.ญ. พิชชา นอ้ยค ายาง
3. ด.ญ. แพรไพลิน ผสมธาตุ

รองชนะเลิศ G.6/4 1. ด.ญ. อรปรียา ราชานุวตัร
2. ด.ญ. กานตอ์ลิน อุดมรัชตะวาณิชย์
3. ด.ญ. ฮายอง กุก

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน "ศิลปะการจัดจานอาหาร"

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

13.

ช่ือ-สกุล
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9.

10.

11.

12.



รายการ รางวลั ชั้น

ชนะเลิศ G.8/2 1. ด.ญ. ณภทัร นิรมลเฉิดฉาย
2. ด.ญ. นานา สุกิโมโต้
3. ด.ญ. แจซซ์มิน มาสเครย์

รองชนะเลิศ G.9/1 1. ด.ญ. ปวิชญาดา บุญกิตติเจริญ
อนัดบั 1 2. ด.ญ. ทิพกญัญา รัตนาคม

3. ด.ญ. ประภสัสร มีร่า เอลิซาเบธ บิชอพ
รองชนะเลิศ G.7/1 1. ด.ญ. ธีรยา เชาวนโยธิน
อนัดบั 2 2. ด.ญ. พิมพพ์ลอย ชพานนท์

3. ด.ญ. นชัชา สนธิสถาพร

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน "เมนูไข่"

16.

ช่ือ-สกุล

14.

15.

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3



รายการ รางวลั ชั้น

ชนะเลิศ G.12 A 1. น.ส. ภคัศพร กล่ินรอด
2. น.ส. อิสรีย์ ลีศิริชยักุล
3. น.ส. ชลธิชา ฝุ่ นตะคุ

รองชนะเลิศ G.12 C 1. นาย ธีรเมท มีพนัธ์
อนัดบั 1 2. น.ส. อรอุมา ศึกคลา้ย

3. น.ส. ระวิภา มิตรกูล
รองชนะเลิศ G.11 C 1. น.ส. มนชนก จรีรัตนประกร
อนัดบั 2 2. น.ส. แมร่ี โรดายน์

3. น.ส. นภิสสรา ไชยธรรม
รองชนะเลิศ G.10 A 1. น.ส. วรินทร์ทิพย์ ธีระภทัรภิญโญ
อนัดบั 2 2. น.ส. พรรณี จอมพิศสุวรรณ

3. น.ส. ณพร ศิลปรัสมี

19.

20.

ช่ือ-สกุล

17.

18.

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน "เมนูไข่"

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6



รายการ รางวลั ชั้น

21. ชนะเลิศ G.5/4 1. ด.ญ. ประภาวรินท์ ติระนารถวณิช
22. รองชนะเลิศ อนัดบั 1 G.5/4 2. ด.ญ. ชาคริยา สุคนธมาน
23. รองชนะเลิศ อนัดบั 2 G.5/3 3. ด.ญ. ติณณามา บุญชะลกัษี

รายการ รางวลั ชั้น

24. ชนะเลิศ G.5/2 1. ด.ญ. ดีญา มาธูร์
25. รองชนะเลิศ อนัดบั 1 G.5/1 2. ด.ญ. วริศรา ไปน่ี
26. รองชนะเลิศ อนัดบั 2 G.5/2 3. ด.ญ. พิชยา ทุมมานนท์

รายการ รางวลั ชั้น

27. ชนะเลิศ G.6/2 1. ด.ญ. อญัญรินทร์ มิคาระเศรษฐ์
28. รองชนะเลิศ อนัดบั 1 G.6/2 2. ด.ญ. พิมญดา เจนวิริยะ
29. รองชนะเลิศ อนัดบั 2 G.6/1 3. ด.ช. ภาคภูมิ เลขวณิชกุล

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน 

"ออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขันศิลปะการจัดจานอาหาร"

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน 

"ออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขัน เมนูไข่"

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน

 "ออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขันต่อจิ๊กซอ"



รายการ รางวลั ชั้น

30. ชนะเลิศ G.6/4 ท่ี 1 ด.ช. ยศวินท์ ปิณฑวิรุจน์
31. รองชนะเลิศ G.6/4 ท่ี 2 ด.ช. เคอิโตะ คาวาชิมะ

รายการ รางวลั ชั้น

32. ชนะเลิศ G.1/4 1. ด.ญ. ฮินะ ทาจิม่า
33. รองชนะเลิศ อนัดบั 1 G.1/3 2. ด.ช. แอรอร คีโอ
34. รองชนะเลิศ อนัดบั 2 G.1/1 3. ด.ช. ภูผา ผุดฉวี
35. ชมเชย G.1/3 4. ด.ช. ปรมตัถ์ เรืองหนู
36. ชนะเลิศ G.2/3 1. ด.ญ. ไอจจี์รา อนุพงศพ์นัธุ์
37. รองชนะเลิศ อนัดบั 1 G.2/3 2. ด.ช. ศุภากร เอมระดี
38. รองชนะเลิศ อนัดบั 2 G.2/4 3. ด.ช. พรหมพิริยะ นิธิเสถียร
39. ชมเชย G.2/4 4. ด.ญ. ณิชชา สนัธานธนา
40. ชนะเลิศ G.3/3 1. ด.ญ. ชิดชม สุวรรณวงศ์
41. รองชนะเลิศ อนัดบั 1 G.3/1 2. ด.ญ. จิรัสยา นรากรไพจิตร์
42. รองชนะเลิศ อนัดบั 2 G.3/2 3. ด.ช. ธมัมจกัษ์ ภกัด์ิแจ่มใส
43. ชมเชย G.3/4 4. ด.ช. ธนรัธ ศรณรงค์

"ออกแบบใบสมัคร"

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน หนูน้อยนักสร้างฝัน

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

รายช่ือ ผู้ชนะการแข่งขัน 

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล


