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ั้ ัธยมศก
ื่ ผูเ้ ข้าแข่งข ันกระบวนการแก้ปญ
ึ ษาตอนต้น
รายชอ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ ระด ับชนม
ื่ สถำนศก
ึ ษำ (แก ้ปั ญหำ ม.ต ้น)
ื่ นักเรียน (ภำษำไทย) คนที1่
ื่ นักเรียน (ภำษำไทย) คนที2่
ชอ
จังหวัด
ชอ
ชอ
ึ ษำลัย
โรงเรียนกรรณสูตศก
สุพรรณบุร ี
เด็กชำย กิจติพงศ ์ พันธุเ์ มือง
เด็กชำย ธนภัทร อภิธรรมบัณฑิต
โรงเรียนคงคำรำม
เพชรบุร ี
เด็กหญิง ไอยลดำ มีผล
เด็กหญิง พรธิดำ ยำงงำม
โรงเรียนคณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี
ปทุมธำนี
เด็กหญิง สวรินทร์ แสวงผล
เด็กหญิง ฐิตริ ัตน์ บุญนิธพ
ิ ันธุ์
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
เด็กหญิง แพรวำ ชูศรีโฉม
เด็กชำย พีระณั ฐ ก ้องกิจพิพัฒน์
ิ
โรงเรียนชโนรสวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย ภคพล ธนเสน
เด็กหญิง พิชญำ พิมพ์มหำศริ ิ
้
โรงเรียนเซนต์ดอมินก
ิ
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย ชญำนนท์ วำรีเกษม
เด็กชำย กฤตเมธ ชำงเผื
อก
ิ ป์
โรงเรียนเซนต์แมรี่
สมุทรปรำกำร
เด็กหญิง จิตรวีร ์ หลิมบุญเจียม
เด็กหญิง นัยน์ปพร ลิมปศล
โรงเรียนดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
กรุงเทพมหำนคร นำย ปุณยวีร ์ ไชยสอน
นำย ด.ชพีรพงศ ์ อินทร์เจริญ
ึ ษำพัฒนำกำร
โรงเรียนเตรียมอุดมศก
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย กฤษฏิวัส ธนกำธร
เด็กหญิง ธนพร แก ้วกูล
ิ สำม ปทุมธำนี//ส่งได ้1ทีมเท่ำนัน้
โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์คลองสบ
ปทุมธำนี
เด็กหญิง ศริ ภัสสร มุขนำค
เด็กหญิง ลลิตำ ศรีสวุ รรณ
ิ สำม ปทุมธำนี//ส่งได ้1ทีมเท่ำนัน้
ิ โชติ สว่ำงโชคิ
โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์คลองสบ
ปทุมธำนี
เด็กชำย รัชตะ อำรมณ์สข
ุ โข
เด็กชำย ชน
โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์รม
่ เกล ้ำ
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย อินทัช อวยพร
เด็กชำย ภูมบ
ิ ดินทร์ แก ้วเนตร
โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย ชลัช บำรุงพำนิช
นำย จุฑำภัทร เหมือนเมือง
ิ ป์
ิ ธิสำร
โรงเรียนธีรศำสตร์
รำชบุร ี
เด็กหญิง จีรนันท์ กรวิจำรศล
เด็กชำย ณัชพล สท
ิ ูทศ
โรงเรียนนวมินทรำชน
ิ บดินทรเดชำ
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีเสถียร
เด็กหญิง นันท์นลิน สำยจรูญ
ิ
โรงเรียนนวมินทรำชนูทศ
ิ หอวัง นนทบุร ี
นนทบุร ี
เด็กหญิง รงรอง น ้อยหมอ
เด็กชำย ภำสกร นำคำ
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิ ห์ สงิ หเสนี)
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย วรเมธ ไมตรี
เด็กชำย กิจกำร นำสว่ำงรุง่ เรือง
ิ หำญกิจรุง่
ิ ำนต์ แพร่เกียรติเจริญ
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิ ห์ สงิ หเสนี) ๒
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง ศศก
เด็กหญิง ปุญญิสำ
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3
สุพรรณบุร ี
เด็กหญิง ณัฏฐธิดำ น ้อยเวช
เด็กหญิง นภัสนันท์ ทรัพย์วริ ย
ิ ะกุล
ิ ชัย เย็นประเสริฐ
โรงเรียนบำงกอกวิทยำ (มูลนิธ)ิ
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย พิชต
เด็กชำย พีรวัส มะหะมำน
โรงเรียนบำงบ่อวิทยำคม
สมุทรปรำกำร
เด็กหญิง ณฐิฏวรรณ ศรีสงเปลือย
เด็กหญิง ปนัดดำ หำรโงน
โรงเรียนบำงปลำม ้ำ (สูงสุมำรผดุงวิทย์)
สุพรรณบุร ี
เด็กชำย สุรศักดิ์ แสงนำค
นำย ภัคพล เครือหลี
โรงเรียนบ ้ำนหมอพัฒนำนุกล
ู
สระบุร ี
เด็กหญิง สุชำวดี แจ ้งหิรัญ
เด็กหญิง ณัฐธิดำ มหำสุคนธ์
โรงเรียนเบญจมเทพอุทศ
ิ จังหวัดเพชรบุร ี
เพชรบุร ี
เด็กหญิง จำรุวรรณ ปำนพันธ์
เด็กหญิง จำรวี ศรีนำค
โรงเรียนปทุมวิไล
ปทุมธำนี
เด็กชำย สรศักดิ์ ลิม
้ ทอง
เด็กชำย กิตติภณ เงินส ี
โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี
เพชรบุร ี
เด็กชำย พิชญุตม์ สงั ข์เฉย
เด็กหญิง ชญำนิศ ปั นจักร์
โรงเรียนพระวิสท
ุ ธิวงศ ์
ปทุมธำนี
เด็กชำย ศักดิ์ หำญบุญศรี
เด็กหญิง อุลัยรักษ์ อำคำ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม
สมุทรปรำกำร
เด็กชำย ปรเมศวร์ ปูหนู
เด็กหญิง วิมลศริ ิ เมินขุนทด
โรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี
รำชบุร ี
เด็กชำย รัฐธิพงษ์ สกุลจีน
เด็กหญิง นฤภัทร บัวเบำ
์ ริ ริ ักษ์
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ
สระบุร ี
เด็กหญิง พิมพ์มำดำ วงศศ
เด็กหญิง สุทธิดำ มีมข
ุ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ทองห่วง
เด็กชำย กัษณ คัชมำตย์
ี ท
ิ ธิ์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง พิมพร สส
เด็กหญิง ณัฐณิชำ ค้ำชู
ิ
โรงเรียนแย ้มสอำดรังสต
ปทุมธำนี
เด็กหญิง ภัททิยำ ถั่วทอง
เด็กหญิง วำริษำ นันท์จันทึก
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ั้ ัธยมศก
ื่ ผูเ้ ข้าแข่งข ันกระบวนการแก้ปญ
ึ ษาตอนต้น
รายชอ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ ระด ับชนม
ื่ สถำนศก
ึ ษำ (แก ้ปั ญหำ ม.ต ้น)
ื่ นักเรียน (ภำษำไทย) คนที1่
ื่ นักเรียน (ภำษำไทย) คนที2่
ชอ
จังหวัด
ชอ
ชอ
ิ ทร์สมโภชบำงขุนเทียน
โรงเรียนรัตนโกสน
กรุงเทพมหำนคร นำย ธีรยุทธ เจริญอุดมชัย
เด็กหญิง กฤษณำ ศรีนวล
โรงเรียนรัตนำธิเบศร์
นนทบุร ี
เด็กชำย บรรพต นิพันธ์โชติ
เด็กชำย นันธวฒน์ เลิศนิธโิ รจน์
ิ ำญจน์ ม่วงมำ
โรงเรียนรำชวินต
ิ นนทบุร ี
นนทบุร ี
เด็กหญิง สุภำวดี นวลจันทร์
เด็กหญิง ศศก
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย อัครพัชร์ เพ็ชรสุวรรณ์
เด็กหญิง อนัญญำ มะลิทอง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย2
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง ชนิดำ ท ้วมวงษ์
เด็กหญิง นมัตธนส บุญยะฤทธิ์
โรงเรียนวัดสงั เวช
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย นิธวิ ัต หวังวิมำน
เด็กชำย กิตติศักดิ์ พลอยมีคำ่
์ ญ
โรงเรียนวัดสุทธิวรำรำม
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย ภำนุกร วงศบ
ุ มำก
เด็กชำย ปั ณณทัต ชัยศริ วิ เิ รนทร์
โรงเรียนศรีบณ
ุ ยำนนท์
นนทบุร ี
เด็กหญิง ณิชกำนต์ ตุ ้มฉำย
เด็กหญิง อุษมำ พีธรำกร
์ นิคมชัยประเสริฐ
โรงเรียนศริ วิ ัฒน์วท
ิ ยำ
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง สริฬตำ
เด็กหญิง พรรณภรณ์ ยินดีทรัพย์
ึ ษำนำรีวท
โรงเรียนศก
ิ ยำ
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง ชมพูนุช สำบุญ
เด็กหญิง รุง่ ทิพย์ ทองหงษ์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง อรวิน พุม
่ ทรัพย์
เด็กหญิง วัชรำภรณ์ คำประเสริฐ
ิ ูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชน
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง ณรัญญำ สุวรรณภำพ
นำงสำว อุษณีย ์ ขำวนำค
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง ภัคธีมำ พุทธรักษำ
เด็กหญิง พีระดำ หลีหนุด
โรงเรียนสตรีวท
ิ ยำ
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง นัทธ์ชนัน ค ้ำธัญญมงคล
เด็กหญิง กัญญำรัตน์ เจริญกุล
โรงเรียนสตรีวท
ิ ยำ ๒
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง ณัฎฐนิชำ ประชุมทอง
เด็กชำย ธนนันท์ ตันศรำวุธ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง คนัสนันท์ ลือขจร
เด็กหญิง ธิตม
ิ ำ วิเศษสงั ข์
โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
เด็กหญิง พิรย
ิ ำพรรณ ทรงวิรัตน์
เด็กหญิง สริ ภัทร สุขวิชัย
ิ ชัย
โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ
สมุทรสำคร
เด็กหญิง แพรวำ เพิม
่ พูลสน
เด็กหญิง ณัฐชยำ สง่ำสกุลสุข
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย // ส่งได ้ 1 ทีมเท่ำนัน้
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย กรวิชญ์ เรืองฤทธิ์
เด็กชำย สุภนัย รอดนำรี
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย // ส่งได ้ 1 ทีมเท่ำนัน้
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย กิตติพัฒน์ ลิม
่ ปิ ยะกรณ์
เด็กชำย วิชญ์พล เรืองมีสข
ุ
ิ
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสต
ปทุมธำนี
เด็กหญิง สริ ก
ิ ำนต์ สงวนทรัพย์
เด็กชำย เลิศพิพัฒน์ กำญจนเรืองโรจน์
ั ติรำษฎร์วท
โรงเรียนสน
ิ ยำลัย
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง สวิชญำ เกิดลำภ
เด็กชำย ธนภูม ิ ผำติผดุงกุล
โรงเรียนสำมโคก
ปทุมธำนี
เด็กหญิง นิชำภำ แววสงี ำม
เด็กชำย ชำคริต กรเกษม
ิ
โรงเรียนสำรสำสน์วเิ ทศบำงบอน
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง ชดชนก เจียมกรกต
เด็กหญิง ณิชกำนต์ หะมำน
ึ ษำ
ั ยำนุกรม
โรงเรียนสำรสำสน์วเิ ทศศก
สมุทรปรำกำร
เด็กหญิง นพวรรณ สต
เด็กหญิง นภัสรำ มำกโภคำ
โรงเรียนสุรศักดิม
์ นตรี
กรุงเทพมหำนคร เด็กหญิง พัชรินทร์ พลรักษ์
เด็กชำย วิชญะ มำนะชัยชำญ
ิ ธิ์ จันทร์นย
โรงเรียนสุวรรณพลับพลำพิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย ชลสท
ิ ม
เด็กหญิง ชลิตำ คงนำยศ
ิ ำ ศรีแก ้ว
โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยำ)
สระบุร ี
เด็กหญิง ณัฐธยำน์ บุญยงค์
เด็กหญิง รสต
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
เพชรบุร ี
เด็กหญิง พำฝั น นำคอนุเครำะห์
เด็กหญิง ปำลีรัตน์ เปี ยนุชธนำนันต์
ั ชัญ
ิ ป์ โสภณ
โรงเรียนอัสสม
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย จิรพนธ์ วชริ ทรัพย์
เด็กชำย จิรำวัฒน์ ศรีศล
ั ชัญธนบุร ี
โรงเรียนอัสสม
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ภำวินี โอ่งเพ็ชร
เด็กชำย นนทพัฒน์ นิวัฒนกำญจนำ
ั ชัญสมุทรปรำกำร
โรงเรียนอัสสม
สมุทรปรำกำร
เด็กชำย บวรเทพ ชยวัฒน์ธรำกุล
เด็กชำย ภูวภัทร ภูร่ ะหงษ์

