แบบสรุปผลการแข่งขัน Multi Skill Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมปกติทั่วไป
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
ได้รับรางวัลระดับ
ด.ญ.ฐิตาภา ทองสุก
ดรุณากาญจนบุรี
นางสาวณัฐพร โพทอง
เหรียญทอง ชนะเลิศ
ด.ช. ธัชชาภัทร ดิษสกุล
ต้นกล้าแห่งปัญญา นางประภัสสร ดิษสกุล
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ด.ญ. รสวิสาร์ เจตน์กสิกิจ
วีรศิลป์
นางสาวกมลชนก คาแสง เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2
นางพรพรรณ กิจสังสรรค์กลุ
ด.ช. นนทพันธ์ วศินนิติวงศ์ ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว
เหรียญทอง
นางสาวปิ่นกาญจน์ ไสยะหุต
ด.ช.พาทิศ เกษมมงคลชัย
อนุบาลกาญจนบุรี
เหรียญทอง
นางสาวจุฑารัตน์ ประธรรมสาร เหรียญทอง
ด.ญ.พิชญาธิดา สิทธิสร
วัดอินทารามฯ
ด.ช. ณัฐศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
ตลาดสารอง
นางเลียม จิตมั่น
เข้าร่วม
ด.ญ. ชนิกานต์ สร้างการนอก บ้านสามหลัง
นางปนิดา อ่อนศรี
เข้าร่วม
วัดศรีโลหะราษฎร์บารุง นางสาววารุณี ทิพยะ
ด.ช. ธันยวา ทองกลาง
เข้าร่วม
นายอักษรินทร์ ชัยอัครพันธุ์
ด.ญ. ธัญวรรณ สิงห์ทอง
อนุบาลศรีสวัสดิ์
เข้าร่วม
ด.ญ.สุภนิดา สรงพรมทิพย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวสุภาวดี สายเพิ่ม
เข้าร่วม
นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว เข้าร่วม
ด.ญ.สิริยากรณ์ มรรคเจริญ บ้านแก่งหลวง
น.ส. ปิยะวรรณ สงครามรอด เข้าร่วม
ด.ช. โต
วัดจรเจ้เผือก
ด.ญ.จุฑามาศ รอดรักบุญ
วัดวังศาลา
นางสาวสุนันทา ป้องกัน
เข้าร่วม
ด.ญ. ฐิติมา เพชรเหลี่ยม
บ้านห้วยน้าขาว
น.ส. ชัชชฌาณีญา
เข้าร่วม
ชวาลปัญญาวงศ์

ที่
1

แบบสรุปผลการแข่งขัน Multi Skill Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมพิเศษ
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
ได้รับรางวัลระดับ
ด.ช.ธันยบูรณ์ อุดมเจริญศิลป์ อนุบาลกาญจนบุรี
นางวิภาดา พัฒนมาศ
เหรียญทอง ชนะเลิศ

แบบสรุปผลการแข่งขัน Multi Skill Competition ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมปกติทั่วไป
ชื่อ – สกุล
ด.ญ. สุดารัตน์ เหลืองไทย
ด.ญ.ยุพารัตน์ อนันต์นาวีนุสรณ์

ด.ช. เฉลิมเกียรติ์ บุญจันทร์
ด.ญ.นวพร เล้าอรุณ
ด.ญ.ภิญญาดา โปยกั๊ก
ด.ช. อนุชา โฉมงามดี
ด.ญ.สิริยากร ล่าสัน
ด.ช. เทวารัณย์ บุญดง
ด.ญ. ฟ้า
ด.ญ. สุพรรณษา นนทพันธ์
ด.ญ.สุธีรา ช่างประดิษฐ์
ด.ญ. อัญธิชา ประสิทธิ์สิงห์
ด.ช. สหรัฐ ไทยทันฑ์
ด.ช.พงศ์ภรณ์ ศิรารักษ์

โรงเรียน
วีรศิลป์
อนุบาลศรีสวัสดิ์

ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกมลชนก คาแสง

อนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม
ดรุณากาญจนบุรี
บ้านต้นมะพร้าว
บ้านสามหลัง
บ้านเจ้าเณร
บ้านปากนาสวน
บ้านห้วยน้าขาว
บ้านแก่งหลวง
วัดวังศาลา
บ้านนาสวน
วัดจรเข้เผือก
บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางสาวนิโลบล บ้านใหม่

นายอักษรินทร์ ชัยอัครพันธุ์

Ms.Claire Carbon
นางสาวมณีรัตน์ ไชยโกฎิ
นางปนิดา อ่อนศรี
นางเสาวรีย์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
นางอมรรัตน์ คล้ายห้างหว้า

นางสาวขนิษฐา สอาดเอี่ยม
นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว
นางสาวกนกวรรณ เพียรกานา

นางสาวจันทิมา สวัสดิ์ดารา
น.ส.ปิยะวรรณ สงครามรอด
นางสาวสุภาวดี สายเพิ่ม

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

แบบสรุปผลการแข่งขัน Story Telling ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมปกติทั่วไป
ชื่อ – สกุล
ด.ญ.ณัฏฐณิชา อินหอม
ด.ช.ภูริทัศน์ กิ่งทอง

โรงเรียน
บ้านหนองเป็ด
วัดวังศาลา

ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอรวรรณ บุญสวัสดิ์
นางสาวสุนันทา ป้องกัน

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ด.ญ.พรทิพย์ ใหญ่อินทร์
บ้านต้นมะพร้าว
นายสนธยา จันทร์ประเสริฐ เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ด.ญ. ชนกนันท์ ดอนไพรเณร บ้านไทรทอง
นางสาวจินตนา สร้อยสน เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ด.ช.วรากร ประดุจมณีพันธุ์ บ้านช่องสะเดา
เหรียญทอง
ด.ญ.หยาดทิพย์ จิระกุลไพจิตร
บ้านนาสวน
นางสาวศิริพร พื้นผา
เหรียญทอง
ด.ญ.อาทิตยา กาฬภักดี
ดรุณากาญจนบุรี
นางสาวสุนิสา ท้าวเครือ
เหรียญทอง
ด.ญ.ปาลิดา อินทบุตร
วีรศิลป์
นางวันเพ็ญ ว่องพานิช
เหรียญเงิน
ด.ญ.ศศิกา อร่ามเรือง
บ้านทุ่งนา
นางสาวศุทธินี ป้อมคา
เหรียญเงิน
ด.ช.กฤษติน ประเสริฐชาติ บ้านแก่งหลวง
น.ส. ปัทมพรรณ ปรกแก้ว เหรียญเงิน
ด.ญ.พัชรพร เจียมเจริญ
บ้านวังลาน
นางสุรีย์พร ทับทึม
เหรียญเงิน
ด.ช. ธงชัย ชัยวิเชียร
อนุบาลวัดไชยชุมพล นางรมัยาภรณ์ สุชเกษม
เหรียญทองแดง
ชนะสงคราม
ด.ญ.รมย์นลิน พรหมสวัสดิ์ บ้านพุเลียบ
นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ เหรียญทองแดง
ด.ญ.ปภาภินณ์ หวังฝั่งกลาง บ้านหนองไผ่
นายพิชิต นามูลเพ็ง
เข้าร่วม
ด.ช. ศุภชัย ช่างเจริญ
บ้านบนเขาแก่งเรียง นางสาวดวงกมล จันทร์ศรี เข้าร่วม
ด.ญ.นิชากานต์ แซ่เอ๋า
วัดจรเข้เผือก
น.ส.ปิยะวรรณ สงครามรอด เข้าร่วม

แบบสรุปผลการแข่งขัน Story Telling ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมปกติทั่วไป
ชื่อ – สกุล
ด.ญ.สิริรัตน์ ขุนจ่าเมือง
ด.ช.นพคุณ นรนิล

โรงเรียน
อานวยวิทย์
กาญจนบุรี
วีรศิลป์

นางวันเพ็ญ ว่องพานิช

ด.ญ.กันติญา โพธิ์เอี่ยม

ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว

นางสาวรักษมล ยิ้มน้อย

ด.ญ.ศิวภา สกุลธนาศร
ด.ญ. ภัทรสุดา ชื่นขา
ด.ญ.ณิชาภัทร กิตติวิวัฒน์กุล
ด.ญ. วิศวียา อินตรา
ด.ญ.อารีนา เอี่ยมอู่ทรัพย์
ด.ญ.โสภิดา ดีดอก
ด.ญ.กนกวรรณ มากมาย
ด.ญ. นลินทิพย์ ไกรหา

ดรุณากาญจนบุรี
บ้านหนองเป็ด
บ้านไทรทอง
อนุบาลกาญจนบุรี
บ้านตะเคียนงาม
วัดวังศาลา
วัดอินทารามฯ
วัดศรีโลหะราษฎร์
บารุง
ดิศกุล
บ้านห้วยน้าโจน
บ้านหนองหญ้าปล้อง
วัดถ้ามังกรทอง
อนุบาลวัดไชยฯ
บ้านนาสวน
บ้านบนเขาแก่งเรียง

นางอรวรรณ สุกใส
นางสาวอรวรรณ บุญสวัสดิ์
นางสาวพัชรี ศุภษร
นางสุธิรา กัมพลาศิริ
นางสาวระพีพร วงษ์ฝุง
นางสาวสุนันทา ป้องกัน
นางสาวนวิสา สารีวงษ์
นางสาววารุณี ทิพยะ

ด.ญ.อุมากร ดีเจริญ
ด.ญ.ปภาดา มีประเสริฐ
ด.ญ.วิภาวดี มาลัย
ด.ญ.ปภัสรา เจริญพุทธ
ด.ช.พัฒนายุ เมฆดา
ด.ญ.พรธิดา บุญเลี้ยง
ด.ช. รุ่งเรือง พลอยมุกดา

ครูผู้ฝึกสอน

นางสาวอนุสรา เกตุแก้ว

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
นางสาวจันทนา สุขกุล
เหรียญทองแดง
นางสาวอรพรรณ แพงศรี
เหรียญทองแดง
นางรมัยาภรณ์ สุชเกษม
เหรียญทองแดง
นางสาวจันทิมา สวัสดิ์ดารา เหรียญทองแดง
นางสาวดวงกมล จันทร์ศรี เหรียญทองแดง

แบบสรุปผลการแข่งขัน Story Telling ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมปกติทั่วไป
ชื่อ – สกุล
ด.ญ.สิริกร แต่แดงเพชร
ด.ญ.ณัฐกานต์ อาคมเวช
ด.ญ. สินินาฏ พลอยเพ็ชร
ด.ญ. กนิษฐา ใจอดทน

โรงเรียน
ลุ่มโป่งเสี้ยว
ชุมชนบ้านท่ากระดาน

วัดกร่างทองราษฏร์
บูรณะ
อนุบาลศรีสวัสดิ์

ด.ญ.กมลทิพย์ สีสงคราม
วัดจรเข้เผือก
ด.ญ.กานต์พิชชา หมุกหมาก บ้านหนองไผ่

ครูผู้ฝึกสอน
นางไพลิน อ้นยิ้ม
นางสาวกุศาวลี บุญนา
นายประสพโชค กลิ่น
ประยูร
นางสาวเรวิกา อนุกุล
นายพิชิต นามูลเพ็ง

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

แบบสรุปผลการแข่งขัน Story Telling ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมพิเศษ
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
ได้รับรางวัลระดับ
ด.ญ.จุฑามาศ ลอยลม
อนุบาลกาญจนบุรี
นางนันท์ภัส มูลแก้ว
เหรียญทอง ชนะเลิศ
ด.ญ.นาฏรี จิตต์ประเสริฐศรี ต้นกล้าแห่งปัญญา นางประภัสสร ดิษสกุล
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1

แบบสรุปผลการแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ impromptu Speech ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมปกติทั่วไป
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
ด.ญ.ปัญญารัตน์ สุขสถาพรชัย บ้านนาสวน

ครูผู้ฝึกสอน
นายสุภาพ สงวนพันธุ์

ด.ญ. เดือน -

นางสาวอนุสรา หวันแดง

ด.ญ. อักษราภัค ศิลาโคตร
ด.ญ. สโรชา เรียงรวบ
ด.ญ. แพรวพรรณ ภูมิผิว
ด.ช.มงคล อนันต์นาวีนุสรณ์
ด.ช. บัวลอย ด.ญ. พรรษา บัววัฒนา
ด.ญ.ทัตพิชา แก้วการุณ
ด.ญ.สุภาพร เสือกล่อม
ด.ญ.อรนิชา มักน้อย
ด.ญ. มริสา พงษ์เภา
ด.ญ.นิศารัตน์ ธรรมจง
ด.ญ.ภัทรวดี พิทิกุล

บ้านหนองเป็ด

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ

เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
บ้านต้นมะพร้าว
นางสาวมณีรัตน์ ไชยโกฎิ
เหรียญเงิน
วัดวังศาลา
นางสาวสุนันทา ป้องกัน
เหรียญเงิน
อนุบาลวัดไชยฯ
นางรมัยาภรณ์ สุชเกษม
เหรียญเงิน
อนุบาลศรีสวัสดิ์
นายประสพโชค กลิ่นประยูร เหรียญเงิน
บ้านไทรทอง
นางสาวจินตนา สร้อยสน เหรียญเงิน
วัดศรีอุปลาราม
เหรียญเงิน
บ้านบนเขาแก่งเรียง นางสาวสุภาภรณ์ ค้าคูณ เหรียญเงิน
บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวสุภาวดี สายเพิ่ม
เหรียญทองแดง
บ้านหนองไผ่
นายพิชิต นามูลเพ็ง
เหรียญทองแดง
บ้านพุเลียบ
นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ เข้าร่วม
วีรศิลป์
นางสาวกมลชนก คาแสง เข้าร่วม
วัดจรเข้เผือก
นางสาวปิยะวรรณ สงคราม เข้าร่วม
รอด

แบบสรุปผลการแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ impromptu Speech ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมพิเศษ
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
ได้รับรางวัลระดับ
ด.ญ.เอเมอลี่ อาวเดอะริงค์ ดรุณากาญจนบุรี
นางสาวสินีนารถ กลิ่น
เหรียญทอง ชนะเลิศ
สุคนธ์

แบบสรุปผลการแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ impromptu Speech ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมปกติทั่วไป
ชื่อ – สกุล
ด.ช.นิตย์ชนันท์ เหล่าจันทร์

โรงเรียน
ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว

ด.ญ.เอื้ออังกูร เกียรติดิลกรัฐ

วีรศิลป์

ครูผู้ฝึกสอน
Miss Lovelyn C
Fernandez
นางสาวกมลชนก คาแสง

ด.ญ.นยายะ จงศักดิ์สวัสดิ์

ดรุณากาญจนบุรี

นางสาวช่อผกา ทาหอ

ด.ช. ณัฐวัศ นวลเจริญ
ด.ญ.วิรัลยุพา ชัชวาลย์

อนุบาลด่านมะขามเตี้ย

ด.ช.จิรชาติ จันทร์ส่งเสริม
ด.ญ.นัฏฐาวลัย มีคุณ
ด.ญ. วรกาญจน์ บุตรงาม
ด.ช. ณัฐนนท์ สุวรรณลิโก
ด.ญ.ขวัญทิพย์ พักเสียงดี
ด.ช.ธนินทร์ ตั้งบุญธรรม
ด.ช.จิรายุทธ ดีดอก
ด.ญ.สุจิตรา เย็นใจ
ด.ญ.ศิราพร ทองประเสริฐ
ด.ญ.วนิศรา วอนเพียร
ด.ญ.พีระพงษ์ คาปาน
ด.ญ.ปุญญนัญญ์ หมุกหมาก

ด.ญ.ขวัญจิรา สิทธิกุล

อนุบาลวัดไชยชุมพล นางอรัญญา จิตรจาเริญ
ชนะสงคราม
อนุบาลกาญจนบุรี
นางสาวกิตติยา นงลักษณ์
อานวยวิทย์กาญจนบุรี

บ้านบนเขาแก่งเรียง
วัดถ้ามังกรทอง
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ดิศกุล
วัดวังศาลา
ชุมชนบ้านท่ากระดาน

บ้านหนองเป็ด
บ้านสามหลัง
อนุบาลศรีสวัสดิ์
บ้านหนองไผ่
วัดจรเข้เผือก

นางสาวสุภาภรณ์ ค้าคูณ
นางสาวอรพรรณ แพงศรี
นางสาวจันทนา สุขกุล
นางสาวอนุสรา เกตุแก้ว
นางสาวสุนันทา ป้องกัน
นางสาวกนิษฐา คงเหลี่ยม
นางสาวอนุสรา หวันแดง
นางสาวฐิติพรรณ หอมจิตร์
นายประสพโชค กลิ่นประยูร

นายพิชิต นามูลเพ็ง
นางสาวเรวิภา อนุกูล

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

แบบสรุปผลการแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ impromptu Speech ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมพิเศษ
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
ได้รับรางวัลระดับ
ด.ช. นนท์ รัตนพิทยาภรณ์ อนุบาลกาญจนบุรี
นางสาวธัญชนก ภุมมา
เหรียญทอง ชนะเลิศ
ด.ญ.หงษ์ลดา หงษ์ศรีสวัสดิ์ ต้นกล้าแห่งปัญญา นางธิดา หงษ์ศรีสวัสดิ์
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1

แบบสรุปผลการแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ impromptu Speech ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมปกติทั่วไป
ชื่อ – สกุล
ด.ช.อนุรัตน์ อินทรภักดี
ด.ญ. เกศรา รุ่งเรืองจาเริญ
ด.ญ.สิริลักษณ์ จันทรักษา
ด.ช. ธนดล โพธิ์ทอง
ด.ญ. มาญารัศมี เชาว์เครือ
ด.ญ.กชพรรณ ใบบัว
ด.ญ.วรรณศร น้อยโสภา
ด.ช.จารุวิทย์ คามูล
ด.ช. ประไณย ภิณโญ
ด.ญ.ปนิดา พงสะพัง
ด.ญ.จิรนันท์ ชุ่มชื่น
ด.ญ.ฐิติพร ปัญญาเจริญธรรม

ด.ญ.พิจิตรา ดิษคาเหมาะ
ด.ญ.วันวิสา ธนูทอง
ด.ญ.ซาน่า อะอูดลิส์
ด.ญ. กุลรัตน์ สวนบุรี
ด.ญ.ชลิตา เฟื่องนคร
ด.ญ.จุฑามาศ เจริญศักดิ์
ด.ช. เจ้าพระยา กุดารัมย์
ด.ญ. ไพลิน ยอดแก้ว
ด.ญ.ปัทมพร โยทาธี

โรงเรียน
อนุบาลวัดไชยฯ

ครูผู้ฝึกสอน
นายวัฒนา บริสุทธิ์

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ
อานวยวิทย์กาญจนบุรี
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว
Mr.Dennis C Fernandez เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
วัดศรีโลหะราษฎร์บารุง นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ เหรียญทอง
บ้านหนองเป็ด
นางสาวอนุสรา หวันแดง เหรียญทอง
นางสาวปิ่นกาญจน์ ไสยะหุต
อนุบาลกาญจนบุรี
เหรียญทอง
วีรศิลป์
นางสาวกมลชนก คาแสง เหรียญทอง
ดรุณากาญจนบุรี
นางสาวณัฐพร โพทอง
เหรียญทอง
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีกองเพชร เหรียญเงิน
วัดกร่างทองฯ
บ้านบนเขาแก่งเรียง นางสาวสุภาภรณ์ ค้าคูณ เหรียญเงิน
วัดถ้ามังกรทอง
นางสาวอรพรรณ แพงศรี
เหรียญเงิน
นางสาวประภัสสร จินจารักษ์ เหรียญเงิน
วัดอินทารามฯ
บ้านทุ่งศาลา
นางสาวอุษา อ่อนศรี
เหรียญเงิน
วัดวังศาลา
นางสาวสุนันทา ป้องกัน
เหรียญเงิน
วัดหนองบัว
นางสาวกิติยา อ่อนนาน
เหรียญเงิน
บ้านไทรทอง
นางสาวพัชรี ศุภษร
เหรียญทองแดง
ดิศกุล
นางสาวอนุสรา เกตุแก้ว
เหรียญทองแดง
บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวจันทนา สุขกุล
เหรียญทองแดง
นายประสพโชค กลิ่นประยูร
อนุบาลศรีสวัสดิ์
เข้าร่วม
บ้านพุเลียบ
นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ เข้าร่วม
บ้านสามหลัง
นางปนิดา อ่อนศรี
เข้าร่วม

แบบสรุปผลการแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ impromptu Speech ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โปรแกรมพิเศษ
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
ได้รับรางวัลระดับ
ด.ญ.พิชญา ว่องวรพรกุล
อนุบาลกาญจนบุรี
MEP นางสาวธัญชนก ภุม เหรียญทอง ชนะเลิศ
มา
ด.ญ.หงษ์สุดา หงษ์ศรีสวัสดิ์ ต้นกล้าแห่งปัญญา นางธิดา หงษ์ศรีสวัสดิ์
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1

