
ผลการแข่งขนัทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2565 

งานวิชาการ เขต 3  อคัรสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 

 

การแข่งขนั รายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั ผลการตดัสิน 

1. วาดภาพระบายสี   

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็หญิง อยัยา  ผลขวญั เหรียญเงิน 

 เดก็หญิง ณฐัวดี  กองชยั เหรียญเงิน 

ช่วงชั้นท่ี 3 เดก็หญิง กมลลกัษณ์  ศรพิชยั เหรียญเงิน 

 นางสาว ปลา  ขินแขม เหรียญเงิน 

2. คดัลายมือภาษาจีน   

ช่วงชั้นท่ี 1 เดก็ชาย ชลพุทธ์ิ  อศัวจารุวรรณ เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็ชาย ศวชักร  เจริญสร้อยแกว้ เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 3 นาย ศิวชั  สร้อยสาวะ เหรียญทอง 

3. คดัลายมือภาษาไทย   

ช่วงชั้นท่ี 1 เดก็ชาย อลงกรณ์ ผอ่งสุภา เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็หญิง ดุษญาพร  จริยา เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 3 เดก็หญิง ชญัญานุช  ดาศรี เหรียญทอง 

4. คดัลายมือภาษาองักฤษ   

ช่วงชั้นท่ี 1 เดก็หญิง ชชันิดา  เอ่ียมสะอาด เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็หญิง กฤติยาภรณ์  สุขมะลงั เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 3 นางสาว ปลา  ขินแขม เหรียญทอง 

5. ประกวดมารยาทไทย   

ช่วงชั้นท่ี 1 เดก็ชาย ชลพุทธ์ิ  อศัวจารุวรรณ เหรียญทอง 

 เดก็หญิง ดนิตา  จิตวโรภาส เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็ชาย กุลชวาล  รอดพน้ภยั เหรียญทอง 

 เดก็หญิง โชติกา  สุทธิวรชยั เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 3 เดก็ชาย ภีรพตั  จิรอร่าม เหรียญทอง 

 เดก็หญิง ณชัชา  แกว้คาํมา เหรียญทอง 
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6. สุนทรพจน์ภาษาองักฤษ   

ช่วงชั้นท่ี 1 เดก็ชาย เศคารายาห์ เคเวิน ย ี เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็ชาย ศวชักร  เจริญสร้อยแกว้ เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 3 นาย ศิวชั  สร้อยสาวะ เหรียญทอง 

7. การอ่านออกเสียง   

ช่วงชั้นท่ี 1 เดก็หญิง ญาษุดาภา  รวมอร่าม เหรียญทอง 

 เดก็ชาย ภูรินทร์  หนูอุดม เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็หญิง ณฐัศิริ  จารุฐิติภาวฒัน์ เหรียญทอง 

 เดก็ชาย เฉลิมชยั  แตเ้กษม เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 3 เดก็หญิง ภคัณารัตน์  ลาภทรงสุข เหรียญเงิน 

 เดก็ชาย พลกฤต  ถาโอด เหรียญเงิน 

8. Math Show   

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็ชาย เกียรติกลุ  แจง้สนิท เหรียญทอง 

 เดก็หญิง พิมพช์นก  ตนัติเสถียรกลุ เหรียญทอง 

 เดก็ชาย ชยตุ  ทองนาคอนนัต์ เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 3 นางสาว พีรดา  ส่งสมบูรณ์ เหรียญทอง 

 นางสาว กรรณิการ์  ศิริมงคล เหรียญทอง 

 นางสาว นิรชา  พิลาวรรณ เหรียญทอง 

9. ร้องเพลงลูกทุ่ง   

ช่วงชั้นท่ี 1 เดก็หญิง นารถนดัดา  ใจนิล เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็หญิง ณฐัศิริ  จารุฐิติภาวฒัน์ เหรียญทอง 

ช่วงชั้นท่ี 3 เดก็หญิง สาลินี  วงศจ์นัทึก เหรียญเงิน 

10. Science Show   

ช่วงชั้นท่ี 2 เดก็หญิง ปัทมพร  วงเดช เหรียญทอง 

 เดก็หญิง เตชินี  โพธ์ิทอง เหรียญทอง 

 เดก็หญิง ชนกานต ์ นอ้ยประภา เหรียญทอง 
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ช่วงชั้นท่ี 3 นางสาว ธญัญฐิ์ตา  พรรัฐธนรัตน์ เหรียญทอง 

 เดก็หญิง กชกรณ์  วิบูลพรสาธิต เหรียญทอง 

 นางสาว อนุสรา ชิตชูสกุล เหรียญทอง 

11. ส้มตาํลีลา   

ช่วงชั้นท่ี 3 นางสาว ธญัญฐิ์ตา  พรรัฐธนรัตน์ เหรียญทอง 

 เดก็หญิง กชกรณ์  วิบูลพรสาธิต เหรียญทอง 

 นางสาว อนุสรา ชิตชูสกุล เหรียญทอง 

 


