่ สถานศึกษา
ชือ

่ ทีม
ชือ

ทีม1

่ น ักเรียน (Winner)
รายชือ
่ ทีม
ชือ

ี
ด.ช.ศุภเวช อรุณจรัส / ด.ช.พณวัฒน์ ดํารงค์ชพ

โรงเรียนบ ้านบางกะปิ

BBP.4

โรงเรียนวัดปทุมคงคา

Sport Fair

ด.ญ.กรวิภา วิรณ
ุ พันธ์/ด.ญ.เสาวลักษณ์ ดอกพอง

Watphasee 3

โรงเรียนวัดภาษี
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์รม
่ เกล ้า

ทีม2

ั้
ระด ับชน

ด.ญ.ณิชกุล บุญรอด/ด.ญ.วันวิสา ตันชาลี

ประถมศึกษา

Brain Stormes

ด.ญ.ธัญลักษณ์ สีดาสาร/ด.ญ.ศิรริ ัตน์ คําลือชา

ประถมศึกษา

BBP.3

ด.ช.ธนภูม ิ เสลานอก/ด.ช.ศริสเชียน เล ลิมอสเนโร

Watphasee8

ด.ญ.ณิชชารีย์ รุง่ ศิลา/ด.ญ.นิษิตา สุวรรณเพชร

ประถมศึกษา

Clever kids

ด.ช.ฐนกร อยูส
่ ว่าง/ด.ญ.พัชราภา พวงมาลา

Golden Brain

ด.ญ.สุภาวิดา สุวงศ์/ด.ญ.ณั ฐณิชา นันทะกุล

ประถมศึกษา

PJ

ด.ญ.ปุณยาพร อินทร์อ ้วน/ด.ญ.แอมมีล ี่ โจว

17 (Seventeen)

ด.ช.พีรเดช บุญประเสริฐ/ด.ญ.พรพณิชา พิมพาด

The winner

น.ส.ปวีณ์นุช จุ ้ยม่วงศรี/น.ส.ศยามล กาละเมฆ

Bamboo

Klongsam2

ั
ด.ช.คฑาวุฒ ิ ยะก๊บ/ด.ช.ธิตก
ิ ร จันทร์เสนฒิชย

Klongsam8

โรงเรียนวัดสังฆราชา

Ahgase‐M.P

ด.ช.กฤษญะพัฒน์ ฤกษ์ ด ี /ด.ญ..นิภาภรณ์ มังษา

Argamy English

ด.ญ.วรรณศา จิรวัฒนานุกล
ู /ด.ญ.เกวลิน สุวรรณ์

โรงเรียนพระยามนธาตราชศรีพจ
ิ ต
ิ ร์

Super Junior

ด.ญ.ปาลิกา เกียรติพช
ิ ญา/ด.ช.นที ฐิตน
ิ ันทนนท์

Absolutely P.M.

ด.ญ.กชกร สังกะสินสู/่ ด.ญ.ภัทรธิดา หังโล ้

ประถมศึกษา

So Cool Team

์ ริรักษ์
ด.ช.เดชาธร พนมวัฒนสิทธิ/์ ด.ญ.มริสรา สวัสดิบ

P.M.Fearless

ด.ญ.วิสสุตา ปฏิโส/ ด.ญ.ธนธร ทีฆธัญเวศิน

ม.ต ้น

Alohomora

น.ส.เพ็ญพิชชา บริสท
ุ ธิ/์ น.ส.นิรดา ชัยเพชร

ม.ปลาย

ม.ต ้น

โรงเรียนคลองสาม

น.ส.ยศสิญา ธวัชชัยนันท์/นายภูรล
ิ าภ ดาวอรุณเกียรติ

ม.ต ้น

ด.ช.นภทีป ดวงดี/ด.ช.ปรเมศ ด ้วงปาน

ม.ปลาย
ประถมศึกษา
ม.ต ้น

โรงเรียนสตรีวท
ิ ยา 2

Immortal

ี ปุญสิร/ิ นายสิรวิชญ์ เมียนแก ้ว
นายพัทธ์ศล

โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ เบญจมรา
ชาลัย

NBR310

ด.ช.ธนกฤต ปานรัตนมงคล/ด.ช.ธนาธิป ชาตะรักษ์

NBR40

้ ไพบูลย์/ด.ช.ธนาคิม สมร่าง
ด.ช.ธีราสรร ชัน

NBR414

น.ส.อุมาภรณ์ เผือกเชาว์ไวย์/น.ส.จิราภัทร ขวัญเจริญ

NBR430

น.ส.ปณิดา แก ้วผลึก/น.ส.ฉรารินทร์ เนียมกลํ้า

ม.ปลาย

ด.ญ.บัณฑิตา รักนํ้ าเทีย
่ ง/ด.ช.พงศกร เนือ
้ ไม ้

ประถมศึกษา

โรงเรียนเซนต์เทเรซา

Saintheresa 1

ด.ญ.ชนากานต์ ปั ญญา/ด.ญ.ช่อลดา แพรสายทอง

Saintheresa 5

ST.21

ด.ญ.พรปวีณ มะลิทอง/ด.ญ.สุพรรณธิดา นิม
่ จันทร์

ST.14

โรงเรียนสุรศักดิม
์ นตรี

Donovan

ั เดชา
ด.ช.พรอดิศร จั่นบํารุง/ด.ช.คฤหัษ สุทธิชย

North Star

น.ส.วิมลศิร ิ คเชนทร/นายปิ ยะชาติ ธนาวุฒวิ ร

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

Just a man

ด.ช.ศุภฤกษ์ ไมตรีมต
ิ ร/ด.ช.จิรายุ ชํานาญแทน

Wonder Bee

โรงเรียนวัดแสมดํา
โรงเรียนอรรถวิทย์

Samaedam 1

ด.ญ.รังรอง สุขสวัสดิ/์ ด.ญ.มนัสนันท์ บุญสุวรรณ

Samaedam N

ด.ญ.ญาตาวี โพธิบ
์ ต
ุ ร/ด.ญ.ณั ตณ
ิ ช
ิ าร์ เหลืองเอีย
่ ม

Tang and Paolong
Team Palm&Big

โรงเรียนวัดบางปะกอก
โรงเรียนบ ้านเจียรดับ

ั ต์/ด.ญ.ปวันรัตน์ แซ่เฮ ้ง
ด.ญ.กฤชวัลย์ ศรีสน

น.ส.กัญญารัตน์ หนูบญ
ุ มี/น.ส.สุปริญญา ดําบรรณ์

ม.ปลาย
ประถมศึกษา

Rocket of dream

ด.ช.วัชระ เกินกระโทก/ด.ญ.ชาคริยา เกตุมหากูล

ม.ต ้น
ประถมศึกษา

Samaedam S

Porames Pasaphan

ด.ช.กันตนพ รอดพึง่ พา/ ด.ญ.รัตติกาล เลิศพันธุ์
ด.ญ.พลอยลดา หิรัญมูล/ด.ช.ณภัทร ศรีสวัสดิ์

ม.ต ้น

ด.ช.ยศพนธ์ อักษรพิทักษ์ /ด.ช.อภิรักษ์ หนูหน่าย

ด.ช.ชญานนท์ บุญล ้า/ด.ช.ยศกร ฮวง

The First

ด.ช.ปวริศ อัศวกิจธนานนท์/ด.ช.ธรรมชาติ ธนาวุฒธิ ร

A Team

Team Aty and Non

ด.ช.ทรงกลด ดุษฎีธรรมโชติ/ ด.ญ.อภิธาดา โอทาตะวงค

ม.ต ้น

สวยรวยแซ๊บ

ด.ช.พสุธร เดชธนาพรชัย/ด.ช.ตุลธร ลีเกษม

Lavender

Lily

แอ๊ปแบ๊ว

ด.ญ.รักชนก คําภา/ด.ญ.ณั ชชา ใจมอญ

ด.ญ.รุง่ ทิพย์ สุขสวัสดิ/์ ด.ญ.กนกพร ภูเทียมศรี
ด.ช.ธนะกานต์ หิรัญ/ด.ช.อมิท ี เกษมนวธร
ด.ช.ปรเมศน์ ภาสะพันธ์/ด.ช.ศาณุพช
ิ ญ์ วริทธิน
์ พ
ิ ัทธา

ม.ต ้น
ประถมศึกษา
ม.ต ้น

Reborn

ด.ช.อลงกต แสงฉาน/ด.ช.ไตรคูณ บุญนํ า

ประถมศึกษา

Smart Kids

ด.ช.นวภัทร อํา่ แก ้ว/ด.ญ.สโรชา โสภิณไท

ม.ต ้น

MK

ด.ญ.สุธาสินี รักหทัย/ด.ญ.วรนุช อรุณปรีย์

ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดปุรณาวาส (มัธยม)
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ฝ่ ายประถม
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์

MPN T1

ด.ญ.พฤกษา ผินมณี /ด.ญ.พรชิตา สาระชร

MPN T2

ด.ญ.ดลยา แซ่องึ่ /ด.ญ.วาสนา บุญล ้อม

MPN P1

ิ /น.ส.สิรวิ ม
นายกุลกิต กิตส
ิ น
ิ ล เอีย
่ มสอาด

MPN P2

น.ส.พัชรินทร์ สงฆ์ประชา/น.ส.สุภาวดี ขําอ ้น

Team Unity

โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
โรงเรียนวัดยานนาวา
โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
โรงเรียนวัดลาดปลาเค ้า
โรงเรียนบูรณะศึกษา

FKJ C2

ด.ญ.เอือ
้ มอรุณ คงโพธิ/์ ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ตรงสุรย
ี พ
์ ร

ม.ต ้น

นายจิณภัค ฉั ตร์วรี ะสกุล/น.ส.ทิวาทิพย์ พละพล

Team Six‐O‐One

Immotal

ด.ช.ภูมพ
ิ ัฒน์ อัตฤทธิ/์ ด.ช.สุรพัศ แก ้วสากเหล็ก

Junior

ด.ญ.กชกร พิทักษ์ วงษ์ /ด.ช.อติชาติ ขอร่วมกลาง

ประถมศึกษา

Genius Girl

ด.ญ.ริตา เกษมโชติพัฒน์ / ด.ญ.ธันยธร บุญถนอม

ประถมศึกษา

ด.ญ.อารยา วงศ์ทองชูสกุล/ด.ญ.สุพัชชา เตชะภูวภัทร

ประถมศึกษา

Sprinkle Sparkle

ด.ญ. โรช หวัง/ด.ญ.ลฏาภา ศิวเตชานนท์

Smart Heart

ด.ช.อัครพล ภาคแก ้ว/ด.ช.ภูธนะ พรมสอน
ด.ช.วรเทพ สุวรรณประดิษฐ์/ด.ช.รัตนชัย ทองสุข

God
Stupid

ร ้อยประเสริฐ ๑

ด.ช.ศราวุฒ ิ ภูส/ี ด.ญ.พิมพ์ชนก บุญธรรม

ร ้อยประเสริฐ ๖

เกมอังกฤษกันมีประโยชน์

ด.ช.ศิรวิ ัฒน์ อูท
่ รัพย์/ด.ญ.ลดา จันทรศรี

Madison
The genius Team

ด.ญ.ณั ฏฐปรีญา เจียมตน/ด.ช.ศุภกฤษฐิ์ พุม
่ ทอง
ด.ช.กาญจน์เดชน์ สิรจ
ิ ริ การเจริญ/ด.ช.ภัคณกร บุญศิร ิ

Tanantnan Kanlayakohnat ด.ญ.ธนัตถ์นันท์ กัลยกรณั ฐ/ ด.ช.ปณิธาน ทรัพย์คลัง

NFZ
GG Team

นายคุณากร มีแสง/น.ส.ภาสินี ศิร ิ

ม.ปลาย

Team Madam

Badboy

โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

ด.ช.ธีรไนย ธาดาสีห/์ ด.ช.ศุภกร สมสา

ม.ต ้น

ด.ญ.กุลธิดา นกน ้อย/ด.ญ.จิรนันท์ ธนะจินดา

ม.ปลาย

ม.ต ้น

ด.ญ.กาญจนา เชยชมศรี/ด.ญ.เพชรนํ้ าหนึง่ อ่อนคํ่า

ประถมศึกษา

โฟ้ ดเฟี้ ยว

ด.ช.ปรามพล ทรัยท
์ รง/ด.ช.ธีรภัทร หาวจตุพร

ประถมศึกษา

Lunar

ด.ญ.สุนส
ิ า ก ้อนนคร/ด.ญ.เพชรลดา จันทสังข์

ประถมศึกษา

The winner

ด.ญ.ณั ฐกานต์ เขียวพิมพา/ด.ญ.ธัญญธาร ดวงแก ้ว

ประถมศึกษา

Over watch

ด.ช.จักรพล นามบุปผา/ ด.ช.ปราณ เหลืองประวัต ิ

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

Pajit reabroy / Naputt Keawsung

Cheerful Girls

ิ าญจน์ แซ่แต ้/ ด.ญ.ไอริส เฟรนช์
ด.ญ.ชุตก

ด.ญ.กันตา ฟูดล
ุ ยวัจนานนท์/ ด.ญ.นวพร นาสว่าง

Sud cool 000

Pakawat Butchart/Kantarakorn Aemteerapaiboon

ม.ต ้น
ประถมศึกษา

PBP1

ด.ญ.สายป่ าน แซ่องึ้ /ด.ญ.เพชรันต์ สังข์ชาวใต ้

PBP6

ด.ญ.ปรียาณั ฐ แหลมฉลาด/ด.ญ. สุธาทิพย์ เดชวิมล

PBM6

ด.ช.สุรวงษ์ วงษ์ ภ/ู่ ด.ช.ธีรภัทร พิทักษ์ สรยุทธ

PBM7

ด.ญ.ณิชา ภัทรนันท/ด.ญ.กัญณั ฏฐ์ เติมทรัพย์

โรงเรียนสุเหร่าทับช ้าง

Cocori

ด.ญ.นันทิชา โต๊ะมิ/ด.ช.ทิชากรณ์ มิดํา

I love Thailand

ด.ญ.ชลลดา มานชู /ด.ช.วิญญู ปานนพกา

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

Our First

ด.ช.รพีพัฒน์ บุญเปี้ ยว/ด.ช.ปวิช รุง่ ฐานอุดม

Team NCTZEN

ด.ญ.ราชาวดี ทองสุพรรณ์/ด.ญ.สิรม
ิ าส กิง่ แก ้ว

Swasdeejah

น.ส.กฤษณา ชูเตชะ/ นายวิธวินท์ เมืองน ้อย

Coldly Warm

น.ส.จิรพร แสงพิทรู /นายศรัณย์ สุดเลิศศิลป์

Megalonia

ด.ช.วรกันต์ นิวาสเวช/ด.ช.ทรงฤทธิ์ บุนนาค

Gang Angels

้ นานนท์
ด.ญ.ขวัญจิภัส คุ ้มไพรี/ด.ญ.กชพร ลีธ

น.ส.ฑิตฐิตา อินสุวรรณโณ/นายกวีกร คีรเี อกสถิต

สู ้เพือ
่ หมาย

น.ส.ธัญวรัตน์ แก ้วเข ้ม/น.ส.นันทริกา ตัง้ จิตรัตน์

ม.ปลาย

Team 6B

ด.ช.รพีพงศ์ จันทร์สว่าง/ด.ญ.ชัญญานุช แซ่หวัง

ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดปากบึง

โรงเรียนบางกะปิ

Mwah
Team 6A

โรงเรียนอุดมศึกษา

THYT Team
4A

ด.ช.วสวัตติ์ พูลศิลป์/ด.ญ.ณิชมน บุญรงค์
ด.ช.ปภิศภ
ุ ศรีตระกูลทอง/ด.ช.สก ้อต โอลิเวอร์ แม็คนอร์ต
ื้ /นายภัทรพล ไตรธนสมบัต ิ
นายณั ฐวุฒ ิ แซ่จอ

I like พิง้ คี!
Harit Jeamvijit (ลิตเติล
้ เด
ม่อน)

ด.ญ.เปมิกา เสนะวีนน
ิ /ด.ญ.ปิ ยดา ศรีแสงรัตน์
นายหฤษฎ์ เจียมวิจต
ิ ร/น.ส.ณั ฐธิณี ยุรยาตร์

ม.ต ้น
ประถมศึกษา

ม.ต ้น
ม.ปลาย
ม.ต ้น

ม.ต ้น
ม.ปลาย

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

Apple Team

โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม

PF English

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

Autobot

โรงเรียนอยูเ่ ป็ นสุขอนุสรณ์
โรงเรียนวัดปุรณาวาส (ประถม)
ั ญาติ
โรงเรียนวัดพิชย

อยูเ่ ป็ นสุข ป.6/1

Pinky

SB English

นายอัมม ้าร โลหิตคุปต์/น.ส.ชญากชมน บุญสนอง

ด.ญ. เขมจิรา ช ้างแรงการ/ด.ญ.วิสสุตา คําดี

ิ รสกุลรัตน
ด.ช. เรืองศักดิ์ บุรณเรืองศักดิ/์ ด.ช.วสุพงศ์ วิจต

ด.ช.ปฏิภาณ สุดช่วย/ด.ญ.อารดา ทิพย์เพ็ง

ด.ช.วิทวัส คล ้ายคลึงดี/ด.ญ.จิรัฐติกาล ก ้อนง่อน

ด.ช.สมคิม ปั ตตาทานัง/ด.ช.สุทต
ิ นิกลํ่า

The powerpuff girls

Super English

Fortress2

อยูเ่ ป็ นสุข ป.6/3

Super Smart

คิดดีทําดี

น.ส.ลลิญญา ซอฮาซัน/น.ส.ภัทรวรรธน์ พิง่ เกษม

ด.ช.จิรัฐติ นวพันธุ/์ ด.ญ.ฟ้ าใส โตสง่า

ด.ช.ธนัท พัฒนะจุฑานันท์/ด.ช.ศุภมน ฤกษ์ พน
ิ ัย

ม.ปลาย

ประถมศึกษา

ม.ต ้น

ด.ช.อนวรรต วรปภัสร์/ด.ญ.นุรน
ี สามา

ประถมศึกษา

ด.ช.จารุพัฒน์ ทาทุบแป้ น/ด.ญ.วรรณลักษณ์ ไชยธานี

ประถมศึกษา

ด.ญ.ดีปะ โกตัม/ด.ญ.ปณิดา คงหาญ

ประถมศึกษา

