
  ประกาศผลประกาศผล
การแขง่ขนักิจกรรมการแขง่ขนักิจกรรม  

  S.A.V.E. S.A.V.E. ป.4-ป.6ป.4-ป.6
  



ชนะเลิศชนะเลิศ
ด.ญ. ซิงด.ญ. ซิง     เอินเอิน     หลิวหลิว                         ป.6/1ป.6/1  
ด.ญ.นูรอลด.ญ.นูรอล             นาคนาวานาคนาวา               ป.6/1ป.6/1
ด.ญ.ชามาด.ญ.ชามา               ชัยนิวัฒนาชัยนิวัฒนา           ป.6/1ป.6/1
ด.ญ.วชิรญาณ์ด.ญ.วชิรญาณ์     สถิระสถิระ                         ป.6/1ป.6/1
ด.ญ.กิรณาด.ญ.กิรณา             จงเจรญิมั�นคง ป.6/1จงเจรญิมั�นคง ป.6/1

รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.มานิตาด.ญ.มานิตา                     เตชะเพิ�มพูนสินเตชะเพิ�มพูนสิน     ป.4/2ป.4/2  
ด.ญ.กัญญาพัณณ์ด.ญ.กัญญาพัณณ์     ภัทรเกษมสีห์ภัทรเกษมสีห์          ป.4/2ป.4/2
ด.ญ.วิวิศน์อรด.ญ.วิวิศน์อร                 ตั�งงามจิตต์ตั�งงามจิตต์               ป.4/2ป.4/2
ด.ญ.ภรติพรด.ญ.ภรติพร                     อุปกุลอุปกุล                           ป.4/2ป.4/2
ด.ญ.ภัชชาณัญญ์ด.ญ.ภัชชาณัญญ์             สงครามสงคราม                   ป.4/2ป.4/2



รองชนะเลิศอันดับ 2รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.สุขภวัตด.ช.สุขภวัต          แซ่ลิ�มแซ่ลิ�ม                  ป.5/1ป.5/1  
ด.ญ.คณิดาด.ญ.คณิดา          พานิชพันธ์พานิชพันธ์        ป.5/1ป.5/1
ด.ญ.ศรณัย์พร หนูพรกิด.ญ.ศรณัย์พร หนูพรกิ                ป.5/1ป.5/1
ด.ญ.อนัญญาด.ญ.อนัญญา      โสภณโสภณ                  ป.5/1ป.5/1
ด.ญ.พิณรดาด.ญ.พิณรดา        เกียรติโกไคย ป.5/1เกียรติโกไคย ป.5/1
รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย
ด.ช.กวินด.ช.กวิน                      อัศววรภูมิอัศววรภูมิ                ป.6/3ป.6/3  
ด.ญ.กัญญภัสสร ์สุรนาคะพันพันธ์ ป.6/3ด.ญ.กัญญภัสสร ์สุรนาคะพันพันธ์ ป.6/3
ด.ญ.อรศิราด.ญ.อรศิรา                เกรย์เกรย์                          ป.6/3ป.6/3
ด.ญ.พัชช์ธรศิาด.ญ.พัชช์ธรศิา        พันธุมรตัน์พันธุมรตัน์              ป.6/3ป.6/3
ด.ญ.รนิพระพรด.ญ.รนิพระพร        สมิทธิเธียรสมิทธิเธียร              ป.6/3ป.6/3



  ประกาศผลประกาศผล
การแขง่ขนักิจกรรมการแขง่ขนักิจกรรม  

   S.A.V.E. มS.A.V.E. ม.1-ม.3.1-ม.3
  



ชนะเลิศชนะเลิศ
นางสาว นัชชานางสาว นัชชา           สนธิสถาพรสนธิสถาพร             ม.3/3ม.3/3
นางสาว คะรสิสานางสาว คะรสิสา       บูรณะภิรมย์บูรณะภิรมย์          ม.3/3ม.3/3
เด็กหญิง กิตติญาเด็กหญิง กิตติญา     ศรชี้างศรชี้าง                       ม.3/3ม.3/3
นางสาว เอรสิานางสาว เอรสิา             คงศรทีองคงศรทีอง               ม.3/3ม.3/3
นางสาว เชนจูนางสาว เชนจู                 หวงหวง                             ม.3/3ม.3/3

รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย ญันนิก จอรจ์เด็กชาย ญันนิก จอรจ์         บิวเคิลบิวเคิล                     ม.1/3ม.1/3
เด็กชาย ซาน ฉิงเด็กชาย ซาน ฉิง                       จางจาง                           ม.1/3ม.1/3
เด็กชาย มารค์เด็กชาย มารค์                             โจวโจว                             ม.1/3ม.1/3
เด็กหญิง ติณณามาเด็กหญิง ติณณามา                 บุญชะลักษีบุญชะลักษี           ม.1/3ม.1/3
เด็กหญิง ชินณิชาเด็กหญิง ชินณิชา                       เจียรนัยดิลกเจียรนัยดิลก     ม.1/3ม.1/3



รองชนะเลิศอันดับ 2รองชนะเลิศอันดับ 2
นาย ณัฏสมัชฐ์นาย ณัฏสมัชฐ์            พิจิตรวรการพิจิตรวรการ    ม.3/1ม.3/1
นางสาว พิชญานางสาว พิชญา            ปรชีานนท์ปรชีานนท์          ม.3/1ม.3/1
เด็กหญิง ปุณไอรณิ เจนสุขุมเด็กหญิง ปุณไอรณิ เจนสุขุม              ม.3/1ม.3/1
เด็กหญิง เคลินเด็กหญิง เคลิน            เลิศอมรพงษ์เลิศอมรพงษ์    ม.3/1ม.3/1
เด็กหญิง เอนติกาเด็กหญิง เอนติกา      ปานิยาสกุลปานิยาสกุล        ม.3/1ม.3/1

รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย
เด็กหญิง จิรวดีเด็กหญิง จิรวดี        อูอู                                    ม.1/2ม.1/2
เด็กหญิง ณัฐนรีเด็กหญิง ณัฐนรี      จารุเวทตระกูลจารุเวทตระกูล      ม.1/2ม.1/2
เด็กหญิง ภูรชิญาเด็กหญิง ภูรชิญา    หังสพฤกษ์หังสพฤกษ์              ม.1/2ม.1/2
เด็กหญิง ณฤดีเด็กหญิง ณฤดี          เอกวิจิตร์เอกวิจิตร์                ม.1/2ม.1/2
เด็กหญิง เจสสิก้าเด็กหญิง เจสสิก้า      เมอล์เลอร์เมอล์เลอร์              ม.1/2ม.1/2



  ประกาศผลประกาศผล
การแขง่ขนักิจกรรมการแขง่ขนักิจกรรม  

  S.A.V.E. มS.A.V.E. ม.4-ม.6.4-ม.6
  



ชนะเลิศชนะเลิศ
              นาย พรษิฐอัฑฒ์นาย พรษิฐอัฑฒ์                    อัศดรบรกิารอัศดรบรกิาร                 ม.5/1ม.5/1
              นาย เนธั�นนาย เนธั�น                                     เลิศอมรพงษ์เลิศอมรพงษ์               ม.5/1ม.5/1
              นาย นิสสรณ์นาย นิสสรณ์                               กฤดานรากรณ์กฤดานรากรณ์           ม.5/1ม.5/1
              นาย พลภัทรนาย พลภัทร                                 ธรรมทัตโตธรรมทัตโต                   ม.5/1ม.5/1
              นาย ศุภมโนนาย ศุภมโน                                   ชัยวัฒนเมธินชัยวัฒนเมธิน             ม.5/1ม.5/1

รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศอันดับ 1
                  นางสาว พรนภัสนางสาว พรนภัส                     ศรไีพศาลศรไีพศาล                   ม.5/2ม.5/2
                  นางสาว พิมพ์นิศานางสาว พิมพ์นิศา                 ถิ�นแก้วถิ�นแก้ว                         ม.5/2ม.5/2
                  นางสาว ฮาอึนนางสาว ฮาอึน                           ลีลี                                     ม.5/2ม.5/2
                  นางสาว ชาติดานางสาว ชาติดา                       แก้วเสน่ห์แก้วเสน่ห์                  ม.5/2ม.5/2
                  นางสาว วฤณนางสาว วฤณ                           เฆษะประพัฒน์เฆษะประพัฒน์         ม.5/2ม.5/2



                          รองชนะเลิศอันดับ 2รองชนะเลิศอันดับ 2
              นาย ทามม์นาย ทามม์                                         รฐัขจรรฐัขจร                                   ม.4/2ม.4/2
              นางสาว มัลลิกานางสาว มัลลิกา                             โนอามิโนอามิ                                   ม.4/2ม.4/2
              นางสาว อันนานางสาว อันนา                                 มณีสิรมิงคลมณีสิรมิงคล                     ม.4/2ม.4/2
              นางสาว มิซากินางสาว มิซากิ                                 อิวามะอิวามะ                                   ม.4/2ม.4/2
              นางสาว ศุภจรยิานางสาว ศุภจรยิา                           ชัยวัฒนเมธินชัยวัฒนเมธิน                   ม.4/2ม.4/2

  

                                  รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย
        
                นาย เมธาสิทธิ�นาย เมธาสิทธิ�                                พิทยานุคุณพิทยานุคุณ                         ม.6/1ม.6/1
                นาย พสุนาย พสุ                                               โฆษิตานนท์โฆษิตานนท์                         ม.6/1ม.6/1
                นาย นวมิตรนาย นวมิตร                                     มิตรกูลมิตรกูล                                   ม.6/1ม.6/1
                นาย ชินพัฒน์นาย ชินพัฒน์                                   สุพรรณพงศ์สุพรรณพงศ์                       ม.6/1ม.6/1
                นางสาว วรนิทรทิ์พย์นางสาว วรนิทรทิ์พย์                 ธีระภัทรภิญโญธีระภัทรภิญโญ                   ม.6/1ม.6/1
                


