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ั้ ัธยมศก
ื่ ผูเ้ ข้าแข่งข ันกระบวนการแก้ปญ
ึ ษาตอนปลาย
รายชอ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ ระด ับชนม
ื่ สถำนศก
ึ ษำ (แก ้ปั ญหำ ม.ปลำย)
ื่ นักเรียน (ภำษำไทย) คนที1่
ื่ นักเรียน (ภำษำไทย) คนที2่
ชอ
จังหวัด
ชอ
ชอ
โรงเรียนคงคำรำม
เพชรบุร ี
นำย ภัคพล ยอดแก ้ว
นำงสำว นฤวรรณ เม่งเตีย
๋ น
โรงเรียนคณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี
ปทุมธำนี
นำงสำว หทัยรัตน์ คำมุงคุณ
นำงสำว ชนัฐกำนต์ ฟั กเฟื่ องผล
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
นำงสำว ลภัส สงั วรประเสริฐ
นำงสำว เมธำดำ ร่วมใจธนกุล
โรงเรียนชโิ นรสวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ณัฐณิชำ ปะติเก
นำย นพรุจ บุญเจริญสุขกุล
ึ
โรงเรียนเตรียมอุดมศกษำพัฒนำกำร
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ปำณิศำ โพธิก
์ ระจ่ำง
นำย ปิ ยวิทย์ ปิ ยะวุฒเิ ศรษฐ์
ิ สำม ปทุมธำนี
โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์คลองสบ
ปทุมธำนี
นำงสำว จันทิมำ ครุฑทำ
นำงสำว นิศำชล ใกล ้กลำง
ิ ธิ์ แสงจันทร์ฉำย
โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์รม
่ เกล ้ำ
กรุงเทพมหำนคร เด็กชำย วัชรสท
นำย ณภัทร พุม
่ มูล
ิ ูทศ
โรงเรียนนวมินทรำชน
ิ บดินทรเดชำ
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ชวัลลักษณ์ จรรยำสงิ ห์
นำย ธีรพัฒน์ วสุประสำท
ิ ูทศ
โรงเรียนนวมินทรำชน
ิ สตรีวท
ิ ยำ ๒
กรุงเทพมหำนคร นำย อรรณพ เอำวชวี น
ิ
นำย มนต์ชัย สร ้อยชมภู
ิ ูทศ
โรงเรียนนวมินทรำชน
ิ หอวัง นนทบุร ี
นนทบุร ี
นำย ธนชำติ พงศติวัฒนำกุล
นำย ฉั ทดนัย กิตติถำวร
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิ ห์ สงิ หเสนี)
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ณพรรษ สถิตธรรมนิตย์
นำย เกียรติภม
ู ิ สุวรรณอำสำ
ิ ำ
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิ ห์ สงิ หเสนี) ๒
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว กำนต์รวี ทองบุญเกิด
นำงสำว ภัชภิชำ หม่อมศล
ี ร
ิ ป์
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3
สุพรรณบุร ี
นำย ณัฐกิตต์ เนตรศวิ ะวิเชย
นำงสำว ลลิตำ อรุณแสงศล
ั
โรงเรียนบำงกอกวิทยำ (มูลนิธ)ิ // ส่งได ้ 1 ทีมเท่ำนัน้
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ณัฐรัตน์ บุญซน
นำงสำว กัณธิมำ พุฒเพ็ง
โรงเรียนบำงกอกวิทยำ (มูลนิธ)ิ // ส่งได ้ 1 ทีมเท่ำนัน้
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว นัสรีน เล็กล ้อม
นำงสำว พิมพิศำ มินโด
โรงเรียนบำงบ่อวิทยำคม
สมุทรปรำกำร
นำงสำว นิศำรัตน์ ท ้วมจันทร์
นำงสำว ประภัสสร ขำวทอง
โรงเรียนบำงปลำม ้ำ (สูงสุมำรผดุงวิทย์)
สุพรรณบุร ี
นำงสำว ณัฐธิดำ ศรีอน
ิ ทร์งำม
นำงสำว พิมรดำ มีแก ้ว
โรงเรียนบ ้ำนหมอพัฒนำนุกล
ู
สระบุร ี
นำงสำว พรำวเพชร ทองสุขงำม
นำงสำว บุณยำพร ดอนชำไพร
โรงเรียนเบญจมเทพอุทศ
ิ จังหวัดเพชรบุร ี
เพชรบุร ี
นำงสำว พัชรำภรณ์ หิรัญสุข
นำงสำว บรรพกร ศรีวรรณรัตน์
โรงเรียนเบญจมรำชูทศ
ิ
รำชบุร ี
นำย สุรวุฒ ิ กิตติไกวัล
นำงสำว ประภำเพ็ญ ดลบันดำล
ิ สนิท
โรงเรียนปทุมวิไล
ปทุมธำนี
นำย ธนะพัฒน์ บัวบำน
นำงสำว ณัฏฐณิชำ ชด
ิ ป์
โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี
เพชรบุร ี
นำงสำว ณัฐนิชำ บุญถำวร
นำย พัทธเสมำ จับศล
โรงเรียนพระวิสท
ุ ธิวงศ ์
ปทุมธำนี
นำงสำว ปริญลักษณ์ พิขย
ั คำ
นำงสำว กัญชฎำกำนต์ ผลำชวี ะ
โรงเรียนพิบล
ู วิทยำลัย
ลพบุร ี
นำงสำว วรำลักษณ์ พูลเพิม
่
นำงสำว วรัญญำ พูลเพิม
่
โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม
สมุทรปรำกำร
นำย ธีรพล กำญจนวันโน
นำงสำว รุจก
ิ ำญจน์ สง่ สรี
โรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี
รำชบุร ี
นำงสำว วริศรำ ขวัญหลี
นำงสำว ภัททิยำ ทับทิม
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ
สระบุร ี
นำงสำว ปริสปำ วิจำรำ
นำงสำว กิตติมำ เชยสูงเนิน
ิ ำรำม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสต
กรุงเทพมหำนคร นำย เจษฎำ ลลิตำพร
นำย คชำนนท์ วงษ์กล่อม
ิ ธิส
ิ
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษั ตริย ์
กรุงเทพมหำนคร นำย วทัญญู สอดศรี
นำย ภูธเนศ ประสท
์ น
ี่ วุ รรณกุล
โรงเรียนมัธยมวัดสงิ ห์ // ส่งได ้ 1 ทีมเท่ำนัน้
กรุงเทพมหำนคร นำย ภีม สส
นำย หรรษธร กิตติวัฒนำกำร
โรงเรียนมัธยมวัดสงิ ห์ // ส่งได ้ 1 ทีมเท่ำนัน้
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ชนัสนันท์ เทศศริ ิ
นำงสำว ฐิตวิ รรณ กระจ่ำงนำ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหำนคร นำย ภุชงค์ รอบจังหวัด
นำย วีรพันธุ์ วีรวัฒน์ไกวัล
ิ ี เวทย์เงิน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว เกศน
นำงสำว นันท์นภัส สุวัตธิกะ
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ั้ ัธยมศก
ื่ ผูเ้ ข้าแข่งข ันกระบวนการแก้ปญ
ึ ษาตอนปลาย
รายชอ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ ระด ับชนม
ื่ สถำนศก
ึ ษำ (แก ้ปั ญหำ ม.ปลำย)
ื่ นักเรียน (ภำษำไทย) คนที1่
ื่ นักเรียน (ภำษำไทย) คนที2่
ชอ
จังหวัด
ชอ
ชอ
ิ
โรงเรียนแย ้มสอำดรังสต
ปทุมธำนี
นำงสำว วรินธร เหล่ำปิ ยกิตติกล
ุ
นำย กฤตบุญ ลำยเงิน
โรงเรียนโยธินบูรณะ
กรุงเทพมหำนคร นำย บวรศักดิ์ เทอดธรรมคุณ
เด็กชำย สหภูม ิ หล ้ำพรม
ิ ทร์สมโภชบำงขุนเทียน
ิ ธิพร มำรม
โรงเรียนรัตนโกสน
กรุงเทพมหำนคร นำย สท
นำงสำว ดวงนภำ ฤกษ์ อรุณ
โรงเรียนรัตนำธิเบศร์
นนทบุร ี
นำย วรเมธ คงอ่อน
นำย เวลำ บุพผำเทพ
ั
โรงเรียนรำชวินต
ิ นนทบุร ี
นนทบุร ี
นำย กิตติศกดิ์ แสงเทียน
นำย ชำญวิทย์ ปั ญจธนศักดิ์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย2
กรุงเทพมหำนคร นำย พัชรพล ศริ ท
ิ รัพย์
นำงสำว กิตติญำ วะหำโร
โรงเรียนวัดสงั เวช
กรุงเทพมหำนคร นำย กิตติศักดิ์ สุขชว่ ย
นำงสำว อุษณีษ์ ทิพยเสถียร
่ ล
ิ วัฒน์
โรงเรียนวัดสุทธิวรำรำม
กรุงเทพมหำนคร นำย ศุภกร สูศ
นำย ศุภกิจ เจียมวุฒน
ิ ันท์
โรงเรียนศริ วิ ัฒน์วท
ิ ยำ
กรุงเทพมหำนคร นำย ภำณุพงศ ์ วงศำวนิชย์กจิ
นำย บรรณสรณ์ สุจริตรังษี
ึ ษำนำรีวท
โรงเรียนศก
ิ ยำ
กรุงเทพมหำนคร นำย กษมำ เอกปรัชญำกุล
นำย วรพล ยิม
้ จันทร์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหำนคร นำย ณภัทร เสถียรกิจวณิชย์
นำย ชวัลวิทย์ ทิชำงกูร
โรงเรียนสตรีวท
ิ ยำ
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว พัทธนันท์ อินทอง
นำงสำว ขวญปี ใหม่ อินทศร
โรงเรียนสตรีวท
ิ ยำ ๒
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ณภัคท์ สดสุชำติ
นำงสำว เกศอัชฌำย์ ดำริสระน ้อย
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว สุขม
ุ ำภรณ์ ชลิตังกูร
นำงสำว สริ ม
ิ ณี ชลิตังกูร
โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
นำย กิจณัฐเทพ ดอกเเก ้ว
นำงสำว ศศ ิ รัศมี
โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ
สมุทรสำคร
นำย วรพงษ์ ปิ่ นทอง
นำย กำจพน นิมต
ิ รชัย
ิ
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสต
ปทุมธำนี
นำงสำว เขมอักษร นิม
่ เย็น
นำย อัฑฒวิชญ์ ท ้วมรุง่ โรจน์
ั ติรำษฎร์วท
โรงเรียนสน
ิ ยำลัย
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว กันตำ ทรงพิทักษ์กล
ุ
นำย ธนภัทร ทรัพย์สวัสดิ์
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว วริศำ ใจดี
นำงสำว ศรำวินี โกศลสมบัต ิ
โรงเรียนสำมโคก
ปทุมธำนี
นำงสำว ภัทรำนิษฐ์ ไมตรีจต
ิ ต์
นำย ฉั ตรดนัย อุทำวงค์
โรงเรียนสำรสำสน์พท
ิ ยำ
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว สุพรรษำ ปิ ยะศรีสกุล
นำงสำว สขิลำ เวฬุโพธิ์
ื่ อำนวยชัย
โรงเรียนสำรสำสน์วเิ ทศบำงบอน
กรุงเทพมหำนคร นำงสำว ฉั ตรพร ชน
นำงสำว นวพร ตรีกล
ุ กิตติพันธ์
ึ ษำ
โรงเรียนสำรสำสน์วเิ ทศศก
สมุทรปรำกำร
นำย ชยุต สุรัชตชัยพงศ ์
นำย กิตติภม
ู ิ วัฒนพละศริ ิ
ิ
ิ
โรงเรียนสงห์บรุ ี
สงห์บรุ ี
นำงสำว ธนวรรณ เทียนศรี
นำงสำว นงนภัส เทียนถำวร
ิ ฐ์ ทองจันทร์
โรงเรียนสุวรรณพลับพลำพิทยำคม
กรุงเทพมหำนคร นำย คชภูม ิ นิวัฒนกำญจนำ
นำย ศุภพิสษ
โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยำ)
สระบุร ี
นำงสำว ปนัดดำ จึงธีรพำนิช
นำย ณัฐปกรณ์ คงสมสุทธิ์
โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสสรณ์มธ
ั ยม
กรุงเทพมหำนคร นำย ธรำดล มำนยำซ ิ
นำย ณัฐกิตติ์ ศริ วิ ช
ิ สุธำ
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
เพชรบุร ี
นำย ขจรวิทย์ จงธนกมล
นำงสำว นันท์นภัส คงพะเนำว์
ั ชัญธนบุร ี
โรงเรียนอัสสม
กรุงเทพมหำนคร นำย ธีรัช เทียนภักดีประสำท
นำย ศุภณั ฐ นันทเกษมสุข
ั ชัญสมุทรปรำกำร
โรงเรียนอัสสม
สมุทรปรำกำร
นำย ภำณุพงศ ์ เจริญพร
นำย ธนดนญ์ เสรีพงษ์

