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ประกาศผลสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ 
“NAKHONSAWAN  S-M-E  Contest” ปีการศึกษา 2561 

จัดโดย ... สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนนครสวรรค์ 
 

วิชาคณิตศาสตร์ 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
 
รางวัลท่ี 1 เหรียญเงิน ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 
รางวัลท่ี 2 เหรียญเงิน ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 
รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 
รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท 
 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
รางวัลท่ี 2 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 
 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์วิทยาลัย ชลบุรี 
รางวัลท่ี 3 เหรียญเงิน ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
 
 
 
 

เด็กชายชนม์ชนก ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก

เด็กชายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
 
รางวัลท่ี 1 เหรียญเงิน ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร  
 นายวรัชญ์  พาลพ่าย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
รางวัลท่ี 2 เหรียญทองแดง ได้รับโล่รางวัล และเกยีรติบัตร 
 นายปารินทร์  คงอินทร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 
รางวัลท่ี 3 ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
 นายธนาธิป  ศรีกาวี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดอนไชยวิทยา 77.5 เงิน 
2 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 70 เงิน 
3 เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 67.5 ทองแดง 
4 เด็กชายญาณาธร  สัตถาวร ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 62.5 ทองแดง 
4 เด็กชายรังสิมันต์ุ  อริยสุนทร ประถมศึกษาปีท่ี 6 เฟื่องฟ้าวิทยา 62.5 ทองแดง 
6 เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 60 ทองแดง 
7 เด็กชายเปรม  ณรงค์ตะณุพล ประถมศึกษาปีท่ี 6 โพฒิสารศึกษา 57.5 เข้าร่วม 
7 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 57.5 เข้าร่วม 
9 เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล ประถมศึกษาปีท่ี 6 โพฒิสารสึกษา 55 เข้าร่วม 
9 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 55 เข้าร่วม 
11 เด็กหญิงภัทรวรรณ   เลาวหุตานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลก าแพงเพชร 52.5 เข้าร่วม 
11 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลก าแพงเพชร 52.5 เข้าร่วม 
11 เด็กหญิงสุรางคนา  แหวนแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 52.5 เข้าร่วม 
11 เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 52.5 เข้าร่วม 
11 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเพชรบูรณ์ 52.5 เข้าร่วม 
16 เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลก าแพงเพชร 50 เข้าร่วม 
16 เด็กชายชานน  มงคลพร ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิต 50 เข้าร่วม 
16 เด็กชายจิณณ์  เถ่ือนถ้ า ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 50 เข้าร่วม 
19 เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หล า ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยนาท 47.5 เข้าร่วม 
19 เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 47.5 เข้าร่วม 
19 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 47.5 เข้าร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 

1 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 35 เข้าร่วม 

2 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 30 เข้าร่วม 

3 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 25 เข้าร่วม 

4 เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 20 เข้าร่วม 

4 เด็กหญิงพรปวีณ์  อัศวสกุลศร อนุบาลนครสวรรค์ 20 เข้าร่วม 

4 เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตต์กูร โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 20 เข้าร่วม 

7 เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย สาธิตฯ ก าแพงเพชร 17.5 เข้าร่วม 

7 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์ อนุบาลนครสวรรค์ 17.5 เข้าร่วม 

7 เด็กหญิงอะนะ  ขยันเขตกรณ์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี 17.5 เข้าร่วม 

10 เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง ทองประสาทเวทย์ 15 เข้าร่วม 

10 เด็กหญิงฆรชนก  ต้ังสุขสันต์ อนุบาลสุโขทัย 15 เข้าร่วม 

10 เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 15 เข้าร่วม 

10 เด็กชายแทนคุณ  อิงคนินนัท์ นรบุตร 15 เข้าร่วม 

10 เด็กชายวุฒิกฤษฎิ์  กรุดเงิน โพฒิสารศึกษา 15 เข้าร่วม 

10 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค อนุบาลนครสวรรค์ 15 เข้าร่วม 

10 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ อนุบาลลาดยาว 15 เข้าร่วม 

10 เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา อนุบาลเพชรบูรณ์ 15 เข้าร่วม 

18 เด็กชายภูมิณภัท  พฤทธิ์ธนัตพร อนุบาลชัยนาท 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กชายภัทรนนท์  เชาว์ไว โพฒิสารศึกษา 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่ อนุบาลนครสวรรค์ 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์ โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กชายภูมิพัฒน์  ค ากองแพง อนุบาลเพชรบูรณ์ 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กหญิงกนกกาญจน ์ โกละกะ อนุบาลเพชรบูรณ์ 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กหญิงธัญสิน ี ข าทวี อนุบาลเพชรบูรณ์ 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กชายณัฐพัชร์  อินพรมมี อนุบาลเพชรบูรณ์ 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ อนุบาลเพชรบูรณ์ 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กหญิงรติกานต์  นาคทวี อนุบาลนครสวรรค์ 12.5 เข้าร่วม 

18 เด็กหญิงสิรยา  ชมพู่ อนุบาลนครสวรรค์ 12.5 เข้าร่วม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 

1 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี ดอนไชยวิทยา 77.5 เงิน 

2 เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 67.5 ทองแดง 

3 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 37.5 เข้าร่วม 

4 เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล อนุบาลนครสวรรค์ 35 เข้าร่วม 

4 เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 35 เข้าร่วม 

4 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 35 เข้าร่วม 

4 เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 35 เข้าร่วม 

8 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล อนุบาลนครสวรรค์ 32.5 เข้าร่วม 

9 เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์ กวางตง 30 เข้าร่วม 

9 เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ ธนศรี 30 เข้าร่วม 

11 เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 27.5 เข้าร่วม 

11 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิณพาทย์ นรบุตรศึกษา 27.5 เข้าร่วม 

13 เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ อนุบาลชัยนาท 25 เข้าร่วม 

13 เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 25 เข้าร่วม 

13 เด็กชายกฤตภาส  วิบูลย์สวัสด์ิพัฒนา อนุบาลก าแพงเพชร 25 เข้าร่วม 

13 เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ อนุบาลนครสวรรค์ 25 เข้าร่วม 

13 เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา อนุบาลนครสวรรค์ 25 เข้าร่วม 

13 เด็กหญิงบุญญาวาส  ฤทธิรอด โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 25 เข้าร่วม 

19 เด็กหญิงปทิดา  บรรเจิดศิลป์ อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา  22.5 เข้าร่วม 

19 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณตันทุลา เทพประธาน 22.5 เข้าร่วม 

19 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ อนุบาลนครสวรรค์ 22.5 เข้าร่วม 

19 เด็กชายสุรเชษฐ์    เอกวราภรณ์ จ่าการบุญ 22.5 เข้าร่วม 

19 เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี อนุบาลสิงห์บุรี 22.5 เข้าร่วม 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 

1 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 70 เงิน 

2 เด็กชายญาณาธร  สัตถาวร สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 62.5 ทองแดง 

2 เด็กชายรังสิมันต์ุ  อริยสุนทร เฟื่องฟ้าวิทยา 62.5 ทองแดง 

4 เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 60 ทองแดง 

5 เด็กชายเปรม  ณรงค์ตะณุพล โพฒิสารศึกษา 57.5 เข้าร่วม 

5 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ อนุบาลนครสวรรค์ 57.5 เข้าร่วม 

7 เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล โพฒิสารสึกษา 55 เข้าร่วม 

7 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ อนุบาลนครสวรรค์ 55 เข้าร่วม 

9 เด็กหญิงภัทรวรรณ   เลาวหุตานนท์ อนุบาลก าแพงเพชร 52.5 เข้าร่วม 

9 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ อนุบาลก าแพงเพชร 52.5 เข้าร่วม 

9 เด็กหญิงสุรางคนา  แหวนแก้ว อนุบาลนครสวรรค์ 52.5 เข้าร่วม 

9 เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 52.5 เข้าร่วม 

9 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ อนุบาลเพชรบูรณ์ 52.5 เข้าร่วม 

14 เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ อนุบาลก าแพงเพชร 50 เข้าร่วม 

14 เด็กชายชานน  มงคลพร สาธิต 50 เข้าร่วม 

14 เด็กชายจิณณ์  เถ่ือนถ้ า ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 50 เข้าร่วม 

17 เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หล า อนุบาลชัยนาท 47.5 เข้าร่วม 

17 เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์ อนุบาลนครสวรรค์ 47.5 เข้าร่วม 

17 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 47.5 เข้าร่วม 

20 เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว อนุบาลก าแพง 45 เข้าร่วม 

20 เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 45 เข้าร่วม 

20 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 45 เข้าร่วม 

20 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 45 เข้าร่วม 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 90 ทอง 
2 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย ชลบุรี 
87.5 ทอง 

3 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพนิิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ราชสีมาวิทยาลัย 72.5 เงิน 
3 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 72.5 เงิน 
5 เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ราชสีมาวิทยาลัย 70 เงิน 
6 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 67.5 ทองแดง 
7 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร 
65 ทองแดง 

7 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 65 ทองแดง 
9 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ราชสีมาวิทยาลัย 60 ทองแดง 
9 เด็กหญิงปัญญ ์ จันทราพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 60 ทองแดง 
11 เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย 57.5 เข้าร่วม 
11 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยานุกูลนารี 57.5 เข้าร่วม 
11 เด็กชายปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 57.5 เข้าร่วม 
11 เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค ์ 57.5 เข้าร่วม 
11 เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 57.5 เข้าร่วม 
11 เด็กหญิงสุประวีณ์  ต้ังประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 57.5 เข้าร่วม 
11 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 57.5 เข้าร่วม 
11 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ 57.5 เข้าร่วม 
19 เด็กชายศุภธนากร   ชมบ้านแพ้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ 55 เข้าร่วม 
19 เด็กชายภูรินทร์  เจริญกิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย 55 เข้าร่วม 
19 นางสาวพัชราภา  พัฒนศิร ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
55 เข้าร่วม 

 

 

 

  

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 90 ทอง 
2 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพนิิจ ราชสีมาวิทยาลัย 72.5 เงิน 
2 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 72.5 เงิน 
4 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 67.5 ทองแดง 
5 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ ราชสีมาวิทยาลัย 60 ทองแดง 
6 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ นครสวรรค ์ 57.5 เข้าร่วม 
7 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ ราชสีมาวิทยาลัย 47.5 เข้าร่วม 
7 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ นครสวรรค ์ 47.5 เข้าร่วม 
9 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม นครสวรรค ์ 45 เข้าร่วม 
10 เด็กหญิงปณิธาน  ล้ิมสกุล อุดมดรุณี 42.5 เข้าร่วม 
10 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 42.5 เข้าร่วม 
12 เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด สาธิมมหาวิทยาลัยนเรศวร 40 เข้าร่วม 
13 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด สาธิมมหาวิทยาลัยนเรศวร 35 เข้าร่วม 
13 เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์ นครสวรรค ์ 35 เข้าร่วม 
13 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 35 เข้าร่วม 
16 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย(พิษณุโลก) 32.5 เข้าร่วม 
16 เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง ราชสีมาวิทยาลัย 32.5 เข้าร่วม 
16 เด็กหญิงอัชฌาลัย  ศัพท์พันธ์ นครสวรรค ์ 32.5 เข้าร่วม 
16 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 32.5 เข้าร่วม 
20 เด็กหญิงทักษอร  นุ่นละออง นครสวรรค ์ 30 เข้าร่วม 
20 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย ก าแพงเพชรพิทยาคม 30 เข้าร่วม 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 87.5 ทอง 
2 เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก ราชสีมาวิทยาลัย 70 เงิน 
3 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 65 ทองแดง 
3 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล นครสวรรค์ 65 ทองแดง 
5 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน วิทยานุกูลนารี 57.5 เข้าร่วม 
5 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ นครสวรรค์ 57.5 เข้าร่วม 
7 เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์ ก าแพงเพชรพิทยาคม 52.5 เข้าร่วม 
7 เด็กชายธนธร  งานสุจริต นครสวรรค์ 52.5 เข้าร่วม 
7 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล นครสวรรค์ 52.5 เข้าร่วม 
10 เด็กชายเจตนิพัทธ์   ช่วยเจริญสุข ราชสีมาวิทยาลัย 50 เข้าร่วม 
10 เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก ราชสีมาวิทยาลัย 50 เข้าร่วม 
10 นายธีธัช  ชัยวัฒนกุล อุดมดรุณี 50 เข้าร่วม 
13 เด็กชายโภไคย   โภคาทรัพย์ อุตรดิตถ์ 47.5 เข้าร่วม 
13 เด็กชายพีรศิณก์  พร าพหุรัตน ์ นครสวรรค์ 47.5 เข้าร่วม 
15 เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา นครสวรรค์ 45 เข้าร่วม 
16 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น สุโขทัยวิทยาคม 42.5 เข้าร่วม 
16 เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
16 เด็กหญิงกานต์ชนก  มาพัวะ นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
16 เด็กหญิงนภิสา  ยุทธนาระวีศักดิ ์ นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
16 เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 

 

  

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กหญิงปัญญ ์ จันทราพิพัฒน์ นครสวรรค ์ 60 ทองแดง 
2 เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์ มงฟอร์ต 57.5 เข้าร่วม 
2 เด็กชายปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์ นครสวรรค ์ 57.5 เข้าร่วม 
2 เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์ นครสวรรค ์ 57.5 เข้าร่วม 
2 เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์ นครสวรรค ์ 57.5 เข้าร่วม 
2 เด็กหญิงสุประวีณ์  ต้ังประเสริฐ นครสวรรค ์ 57.5 เข้าร่วม 
7 เด็กชายศุภธนากร   ชมบ้านแพ้ว อุตรดิตถ์ 55 เข้าร่วม 
7 เด็กชายภูรินทร์  เจริญกิจ มงฟอร์ตวิทยาลัย 55 เข้าร่วม 
7 นางสาวพัชราภา  พัฒนศิร ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 55 เข้าร่วม 
10 เด็กชายชยุต  ระวังงาน มงฟอร์ตวิทยาลัย 52.5 เข้าร่วม 
10 เด็กชายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฎ ์ นครสวรรค ์ 52.5 เข้าร่วม 
10 เด็กชายณภัทร  สินจินดาวงศ์ นครสวรรค ์ 52.5 เข้าร่วม 
10 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  ค าคม นครสวรรค ์ 52.5 เข้าร่วม 
14 เด็กหญิงภัทรมล  ทองลอย ตาคลีประชาสรรค์ 50 เข้าร่วม 
14 เด็กชายทรงโปรด  อ่องศร ี นครสวรรค ์ 50 เข้าร่วม 
14 เด็กชายรัชชาพงษ์  พุ่มเกษม นครสวรรค ์ 50 เข้าร่วม 
17 เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์ วิทยานุกูลนารี 47.5 เข้าร่วม 
17 เด็กชายกันตพงศ์  วอนเจียม นครสวรรค ์ 47.5 เข้าร่วม 
17 เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา นครสวรรค ์ 47.5 เข้าร่วม 
20 เด็กหญิงธิชากร  พบประเสริฐ นครสวรรค ์ 45 เข้าร่วม 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 นายวรัชญ ์ พาลพ่าย มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 75 เงิน 
2 นายปารินทร์  คงอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 62.5 ทองแดง 
3 นายธนาธิป  ศรีกาวี มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตากพิทยาคม 55 เข้าร่วม 
4 นางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 52.5 เข้าร่วม 
5 นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 47.5 เข้าร่วม 
6 นายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี มัธยมศึกษาปีท่ี 5 สุโขทัยวิทยาคม 45 เข้าร่วม 
6 นายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 สุโขทัยวิทยาคม 45 เข้าร่วม 
6 นายณัฐวัฒน์  กล่ินสุคนธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นครสวรรค์ 45 เข้าร่วม 
6 นางสาวกีรติกา  บุญจันทร ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 45 เข้าร่วม 
6 นางสาวณัฐชยา  สิงห์น้อย มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 45 เข้าร่วม 
11 นายพัชรพงษ ์ จิวสืบพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
11 นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
11 นางสาวณหทัย  ล้ิมวีระประจักษ ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
11 นายกิตติพศ  อรรถสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
11 นายภูริช  ธีระโกศล มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
11 นายธีรโชติ  รัตนศิริด าริ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 42.5 เข้าร่วม 
11 นายธรรศ  ธารทองวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นครสวรรค์ 42.5 เข้าร่วม 
18 นายณภัทร  ใจมอย มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 40 เข้าร่วม 
18 นายสมัชญ์  ไม้สนธิ ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 40 เข้าร่วม 
20 นางสาวแพรวาว  ทัศนีย์ประภากร มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 37.5 เข้าร่วม 
20 นางสาวหทัยภัทร  ชมวรกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 37.5 เข้าร่วม 
20 นางสาวสุปวีณ์  บรรณคร มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 37.5 เข้าร่วม 
20 นายธนวัฒน ์ หวังสมบูรณ์ศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 37.5 เข้าร่วม 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 นายวรัชญ ์ พาลพ่าย เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 75 เงิน 
2 นายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ สุโขทัยวิทยาคม 45 เข้าร่วม 
2 นายณัฐวัฒน์  กล่ินสุคนธ์ นครสวรรค ์ 45 เข้าร่วม 
4 นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์ นครสวรรค ์ 42.5 เข้าร่วม 
4 นายธีรโชติ  รัตนศิริด าริ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 42.5 เข้าร่วม 
4 นายธรรศ  ธารทองวงศ์ นครสวรรค ์ 42.5 เข้าร่วม 
7 นายบวรทัต  เกิดส่ง อุตรดิตถ์ 35 เข้าร่วม 
8 นายสิรภพ   โพธิ์งาม อุตรดิตถ์ 32.5 เข้าร่วม 
8 นายพิชญะ  เกียรติสิงห์นคร นครสวรรค ์ 32.5 เข้าร่วม 
10 นายสรวิชญ์  เหรียญทอง นครสวรรค ์ 30 เข้าร่วม 
10 นายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล นครสวรรค ์ 30 เข้าร่วม 
10 นายธนวัฒน ์ นิยมไพศาลสุข เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 30 เข้าร่วม 
13 นายสรเชษฐ์   มีปา อุตรดิตถ์ 27.5 เข้าร่วม 
13 นายคณิน  บุญโอภาศ นครสวรรค ์ 27.5 เข้าร่วม 
15 นายภาณุพงศ์  ชิตตรงธรรม นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 
15 นางสาวชนากานต์  จิตสุทธิภากร นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 
15 นางสาวปุญญิศา  ชานนท์ นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 
15 นางสาวอัญชสา  รุกขะวรวัฒนา นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 
15 นายภูบดินทร์  ญาณประภาส นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 
15 นางสาวนรรัตน ์ ธีระรังสิกุล นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 
15 นายเฌอชล  อภัย นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 
15 นายจิรสิน  ไชโย นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 
15 นายสุรธัช  โรจน์ชนะสกุล นครสวรรค ์ 25 เข้าร่วม 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 นายปารินทร์  คงอินทร์ นครสวรรค ์ 62.5 ทองแดง 
2 นายธนาธิป  ศรีกาวี ตากพิทยาคม 55 เข้าร่วม 
3 นางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก นครสวรรค ์ 52.5 เข้าร่วม 
4 นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ นครสวรรค ์ 47.5 เข้าร่วม 
5 นายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี สุโขทัยวิทยาคม 45 เข้าร่วม 
5 นางสาวกีรติกา  บุญจันทร ์ นครสวรรค ์ 45 เข้าร่วม 
5 นางสาวณัฐชยา  สิงห์น้อย นครสวรรค ์ 45 เข้าร่วม 
8 นายพัชรพงษ ์ จิวสืบพงษ์ นครสวรรค ์ 42.5 เข้าร่วม 
8 นางสาวณหทัย  ล้ิมวีระประจักษ ์ นครสวรรค ์ 42.5 เข้าร่วม 
8 นายกิตติพศ  อรรถสุข นครสวรรค ์ 42.5 เข้าร่วม 
8 นายภูริช  ธีระโกศล นครสวรรค ์ 42.5 เข้าร่วม 
12 นายณภัทร  ใจมอย นครสวรรค ์ 40 เข้าร่วม 
12 นายสมัชญ์  ไม้สนธิ ์ นครสวรรค ์ 40 เข้าร่วม 
14 นางสาวแพรวาว  ทัศนีย์ประภากร นครสวรรค ์ 37.5 เข้าร่วม 
14 นางสาวหทัยภัทร  ชมวรกุล นครสวรรค ์ 37.5 เข้าร่วม 
14 นางสาวสุปวีณ์  บรรณคร นครสวรรค ์ 37.5 เข้าร่วม 
14 นายธนวัฒน ์ หวังสมบูรณ์ศิริ นครสวรรค ์ 37.5 เข้าร่วม 
18 นายปราบดา  บุญปาน วิทยานุกูลนารี 35 เข้าร่วม 
18 นายพงศ์ภรณ์  ภารไสว วิทยานุกูลนารี 35 เข้าร่วม 
18 นายณัฐวีร์  เนียมมี สุโขทัยวิทยาคม 35 เข้าร่วม 
18 นายเพ็ญชาติ  พวงเงนิ สุโขทัยวิทยาคม 35 เข้าร่วม 
18 นางสาวจุฑากาญจน์  แก้วแดง นครสวรรค ์ 35 เข้าร่วม 
18 นายเศรษฐ์  เอกเศรษฐ์สกุล นครสวรรค ์ 35 เข้าร่วม 
18 นายสุวโรจน์  ติษยาธิคม นครสวรรค ์ 35 เข้าร่วม 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อันดับที่ 1-20) 


