
ประกาศผลการแข่งขันประกาศผลการแข่งขัน
กิจกรรมรู้เท่าทันโลกกิจกรรมรู้เท่าทันโลก

ปป.1 - ป.3.1 - ป.3
  



ชนะเลิศชนะเลิศ
ด.ช. ภูมิวุธด.ช. ภูมิวุธ              เจริญฉิมเจริญฉิม                                    ป.1/1ป.1/1
ด.ช. ชัยโชคด.ช. ชัยโชค        กาญจนวตีกาญจนวตี                                    ป.2/1ป.2/1
ด.ช. อัศวินด.ช. อัศวิน          กีรติเสริมสินกีรติเสริมสิน                                ป.3/1ป.3/1

รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ. อรอรินท์ด.ญ. อรอรินท์    วิบูลย์จันทร์วิบูลย์จันทร์                                  ป.1/1ป.1/1
ด.ช. พชรด.ช. พชร                  เต็มธนาพลเต็มธนาพล                              ป.2/1ป.2/1
ด.ช. พิธิยพงศ์ด.ช. พิธิยพงศ์      รุจิรอาภรณ์รุจิรอาภรณ์                              ป.3/1ป.3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช. กฤตินด.ช. กฤติน        ศุภวัฒน์ศุภวัฒน์                                          ป.1/1ป.1/1
ด.ช. วิริทธิ�ด.ช. วิริทธิ�          โชตินันทเศรษฐ์โชตินันทเศรษฐ์                        ป.2/1ป.2/1
ด.ช. พงศ์พิธิย รุจิรอาภรณ์ด.ช. พงศ์พิธิย รุจิรอาภรณ์                                    ป.3/1ป.3/1



ประกาศผลการแข่งขันประกาศผลการแข่งขัน
กิจกรรมรู้เท่าทันโลกกิจกรรมรู้เท่าทันโลก

ปป.4 - ป.6.4 - ป.6
  



ชนะเลิศชนะเลิศ
ด.ช.ปภังกรด.ช.ปภังกร      ป��นมีรสป��นมีรส                          ป.5/2ป.5/2                              
ด.ช.เอื�ออังกูร คงนิรัติศัยกุลด.ช.เอื�ออังกูร คงนิรัติศัยกุล                ป.5/2ป.5/2
ด.ช.พสิษฐ์ด.ช.พสิษฐ์      ฟุคุชิมะฟุคุชิมะ                            ป.5/2ป.5/2

รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.พชรพลด.ช.พชรพล        สังวรราชทรัพย์สังวรราชทรัพย์          ป.6/1ป.6/1                              
ด.ช.ภูมิวรรธน์ด.ช.ภูมิวรรธน์    จิโรจจาตุรนต์จิโรจจาตุรนต์            ป.6/1ป.6/1
ด.ช.โซระด.ช.โซระ              ทาจิม่าทาจิม่า                          ป.6/1ป.6/1

รองชนะเลิศอันดับ 2รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.อินทัชชด.ช.อินทัชช            จิราธนาสินจิราธนาสิน              ป.4/4ป.4/4                                
ด.ช.กลัญญป�ฐน์ด.ช.กลัญญป�ฐน์    ฌานคุปตรัตน์ฌานคุปตรัตน์      ป.4/4ป.4/4
ด.ช.ศุภกรด.ช.ศุภกร                  วิทิตวรกุลวิทิตวรกุล                ป.4/4ป.4/4

รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย
ด.ช.รณกรด.ช.รณกร                    พระลับรักษาพระลับรักษา          ป.6/2ป.6/2                              
ด.ช.พศินด.ช.พศิน                      ศตรรฆนฤพลศตรรฆนฤพล          ป.6/2ป.6/2
ด.ญ.ไอยวรินทร์ด.ญ.ไอยวรินทร์        เลิศวงศ์กรกิจเลิศวงศ์กรกิจ            ป.6/2ป.6/2



ประกาศผลการแข่งขันประกาศผลการแข่งขัน
กิจกรรมรู้เท่าทันโลกกิจกรรมรู้เท่าทันโลก

มม.1 - ม.3.1 - ม.3
  



ชนะเลิศชนะเลิศ
          เด็กชาย อธิภัทรเด็กชาย อธิภัทร                          โสภณโสภณ                            ม.1/2ม.1/2
          เด็กชาย วจนะเด็กชาย วจนะ                                อานุภาพโยธาอานุภาพโยธา            ม.1/2ม.1/2
          เด็กชาย ณภัทร จาเร็ดเด็กชาย ณภัทร จาเร็ด              ฟาเก็ลฟาเก็ล                            ม.1/2ม.1/2
          เด็กชาย ศุภณัฏฐ์เด็กชาย ศุภณัฏฐ์                        เจริญหิรัญศิลป�เจริญหิรัญศิลป�            ม.1/2ม.1/2
          เด็กหญิง ณัฐนรีเด็กหญิง ณัฐนรี                          จารุเวทตระกูลจารุเวทตระกูล              ม.1/2ม.1/2



รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศอันดับ 1
            เด็กชาย เสฏฐพงศ์เด็กชาย เสฏฐพงศ์                    รักชาติรักชาติ                        ม.2/2ม.2/2
            เด็กชาย กิตติกรเด็กชาย กิตติกร                          อัครเดชสุนทรอัครเดชสุนทร        ม.2/2ม.2/2
            เด็กชาย พสิษฐ์เด็กชาย พสิษฐ์                            เจริญชัยชนะเจริญชัยชนะ          ม.2/2ม.2/2
            เด็กชาย กฤษธนิษฐ์เด็กชาย กฤษธนิษฐ์                  พิริยะภักดีกุลพิริยะภักดีกุล        ม.2/2ม.2/2
            เด็กชาย ภูกริชเด็กชาย ภูกริช                                เดชาเจริญสิริเดชาเจริญสิริ        ม.2/2ม.2/2
  
            เด็กชาย ชัชพิมุขเด็กชาย ชัชพิมุข                            ผลโภคผลโภค                    ม.2/2ม.2/2          
            เด็กหญิง รัตนพรเด็กหญิง รัตนพร                          เตชะศิริวรรณเตชะศิริวรรณ        ม.2/2ม.2/2
            เด็กหญิง พัสวีร์เด็กหญิง พัสวีร์                              คุณาศิริรัตน์คุณาศิริรัตน์            ม.2/2ม.2/2



รองชนะเลิศอันดับ 2รองชนะเลิศอันดับ 2
            เด็กชาย แดเนียลเด็กชาย แดเนียล                            โอโอ                            ม.2/3ม.2/3
            เด็กชาย ภูษิตเด็กชาย ภูษิต                                    ธนิตธนาคุณธนิตธนาคุณ      ม.2/3ม.2/3
            เด็กหญิง พรไพลินเด็กหญิง พรไพลิน                          โสรัจจธรรมกุลโสรัจจธรรมกุล    ม.2/3ม.2/3
            เด็กหญิง นภัสสรัยเด็กหญิง นภัสสรัย                          สันติธรารักษ์สันติธรารักษ์        ม.2/3ม.2/3
            เด็กหญิง อิสริศาเด็กหญิง อิสริศา                                ปานมงคลปานมงคล              ม.2/3ม.2/3



รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย
      นาย ณัฏสมัชฐ์นาย ณัฏสมัชฐ์                    พิจิตรวรการพิจิตรวรการ            ม.3/1ม.3/1
      นาย อชิตะนาย อชิตะ                            สุทธิวาณิชกุลสุทธิวาณิชกุล          ม.3/1ม.3/1
      นาย ฌชานาย ฌชา                              ลีลี                                    ม.3/1ม.3/1
      นางสาว พิชญานางสาว พิชญา                    ปรีชานนท์ปรีชานนท์                  ม.3/1ม.3/1
      นางสาว รชยานางสาว รชยา                      วิเชียรบรรณวิเชียรบรรณ                ม.3/1ม.3/1



ประกาศผลการแข่งขันประกาศผลการแข่งขัน
กิจกรรมรู้เท่าทันโลกกิจกรรมรู้เท่าทันโลก

มม.4 - ม.6.4 - ม.6
  



ชนะเลิศชนะเลิศ
นาย ภวิศนาย ภวิศ                  ทองสาริทองสาริ                                ม.6/2ม.6/2
นาย วรเมธนาย วรเมธ                ดีไมตรีดีไมตรี                                ม.6/2ม.6/2
นาย เขมภพนาย เขมภพ              กาญจนัษฐิติกาญจนัษฐิติ                    ม.6/2ม.6/2
นาย กฤตตฤณนาย กฤตตฤณ        ม่วงสนิทม่วงสนิท                            ม.6/2ม.6/2
นาย ธนพลนาย ธนพล              คุณกมุทคุณกมุท                              ม.6/2ม.6/2



รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศอันดับ 1
  นาย เอกริศนาย เอกริศ                อูอู                                  ม.5/1ม.5/1
  นาย วรกรนาย วรกร                  ตั�งสง่าศักดิ�ศรีตั�งสง่าศักดิ�ศรี          ม.5/1ม.5/1
  นาย จิรัฏฐ์นาย จิรัฏฐ์                  เนรมิตมานสุขเนรมิตมานสุข        ม.5/1ม.5/1
  นาย คริสโตเฟอร์ ไบรอัน เจมส์นาย คริสโตเฟอร์ ไบรอัน เจมส์              ม.5/1ม.5/1
  นางสาว ณัชชานางสาว ณัชชา      สุธาวิริยะกุลสุธาวิริยะกุล                  ม.5/1ม.5/1



รองชนะเลิศอันดับ 2รองชนะเลิศอันดับ 2
  นาย ธาวินนาย ธาวิน                เลิศรัตน์โกสุมภ์เลิศรัตน์โกสุมภ์    ม.5/2ม.5/2
  นาย นรรัศมิ�นาย นรรัศมิ�            อภิวาทอภิวาท                        ม.5/2ม.5/2
  นาย ปฏิพลนาย ปฏิพล              ใจจุลละใจจุลละ                      ม.5/2ม.5/2
  นาย ณพงศ์ศิรินาย ณพงศ์ศิริ      พงษ์เลื�องธรรมพงษ์เลื�องธรรม          ม.5/2ม.5/2
  นาย ธนัชย์นาย ธนัชย์                  เกียรติศรีชาติเกียรติศรีชาติ          ม.5/2ม.5/2



รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย
  นาย คุณานนต์นาย คุณานนต์        มะลูลีมมะลูลีม                      ม.5/3ม.5/3
  นาย สิระวีร์นาย สิระวีร์                  คุณาศิริรัตน์คุณาศิริรัตน์            ม.5/3ม.5/3
  นางสาว ปราชญา สุวัฒนะพงศ์เชฏนางสาว ปราชญา สุวัฒนะพงศ์เชฏ      ม.5/3ม.5/3
  นางสาว นาราดาประจียชาตินางสาว นาราดาประจียชาติ                      ม.5/3ม.5/3
  นางสาว นันทภัคนางสาว นันทภัค      แสงโคตร์แสงโคตร์                ม.5/3ม.5/3


