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

จัดโดย ... สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนนครสวรรค์ 
 

วิชาภาษาอังกฤษ 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
 
รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท 
 เด็กชายยศวร  บุญตรประดิษฐ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
รางวัลท่ี 2 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 
 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 
รางวัลท่ี 3 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท 
 เด็กหญิงวิธรีนันท์  ชาญธัญกร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 
 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
 เด็กหญิงจิรัตน์ประภา  โสรถาวร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 
รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท 
 เด็กชายภาศกร  วงษ์เวียงจันทร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
รางวัลท่ี 2 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 
 นายพงศภัค  สังสรศิลป์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนครสวรรค์ 
 นายณชพล  จตุรงคโชค  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนครสวรรค์ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
 
รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท 
 นายดิษยภูมิ  ส ารวยรื่น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รางวัลท่ี 2 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 
 นางสาวครองขวัญ  เจริญศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 
 นางสาวณหทัย  ล้ิมวีระประจักษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 100 ทอง 
2 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 95 ทอง 
3 เด็กหญิงวิธรีนนัท์  ชาญธัญกร ประถมศึกษาปีท่ี 6 พาณิชสงเคราะห์ 93.33 ทอง 
3 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 93.33 ทอง 
3 เด็กหญิงจิรัตน์ประภา  โสรถาวร ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 93.33 ทอง 
6 เด็กหญิงปทิดา  บรรเจิดศิลป์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา  91.67 ทอง 
6 เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเพชรบูรณ์ 91.67 ทอง 
6 เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต ประถมศึกษาปีท่ี 5 โพฒิสารศึกษา 91.67 ทอง 
6 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 91.67 ทอง 
10 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครสวรรค์ 90 ทอง 
10 เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม ้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครสวรรค์ 90 ทอง 
10 เด็กชายรังสิมันต์ุ  อริยสุนทร ประถมศึกษาปีท่ี 6 เฟื่องฟ้าวิทยา 90 ทอง 
13 เด็กชายฉฬภิญญ์ เบญจมินทร์  หุ่นแสวง ประถมศึกษาปีท่ี 5 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.33 ทอง 
13 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ าทุ่งพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทองประสาทเวทย์ 88.33 ทอง 
13 เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทองประสาทเวทย์ 88.33 ทอง 
13 เด็กหญิงชัญญา  ช านาญโลหะวานิช ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.33 ทอง 
13 เด็กชายจักริน  โมแรน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.33 ทอง 
18 เด็กหญิงภัทรวรรณ   เลาวหุตานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลก าแพงเพชร 86.67 ทอง 
18 เด็กหญิงปฤถา  ไกรเลิศโสภณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 86.67 ทอง 
18 เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 86.67 ทอง 
18 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขลิบทองรอด ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลท่าตะโก 86.67 ทอง 
18 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 86.67 ทอง 
18 เด็กหญิงนงนภัส  บุญกมุติ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 86.67 ทอง 
18 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทรศัพท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเพชรบูรณ์ 86.67 ทอง 
18 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 86.67 ทอง 
 
 
 

  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค อนุบาลนครสวรรค์ 90 ทอง 
2 เด็กหญิงธมน  อินสวน อนุบาลสุโขทัย 85 ทอง 
3 เด็กชายพิชญบัณฑิต  สถิตย์สุวชาติ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 81.67 ทอง 
4 เด็กหญิงสลิลลา  สุเมธโชติเมธา ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 80 ทอง 
4 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 80 ทอง 
4 เด็กหญิงพรปวีณ์  อัศวสกุลศร อนุบาลนครสวรรค์ 80 ทอง 
7 เด็กชายศุภณัฏฐ  อภัยสุข โพฒิสารศึกษา 78.33 เงิน 
8 เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตต์กูร โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 76.67 เงิน 
9 เด็กชายปรเมศ  เวียงจันทร์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี 75 เงิน 
10 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 71.67 เงิน 
10 เด็กหญิงสิรยา  ชมพู่ อนุบาลนครสวรรค์ 71.67 เงิน 
12 เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพิน อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 70 เงิน 
13 เด็กชายภีมรุจ  ช านาญโลหะวานิช ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 68.33 ทองแดง 
13 เด็กชายภัสภูมิ  ช านาญโลหะวานิช ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 68.33 ทองแดง 
13 เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์ อนุบาลเพชรบูรณ์ 68.33 ทองแดง 
13 เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ อนุบาลนครสวรรค์ 68.33 ทองแดง 
17 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 66.67 ทองแดง 
18 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 65 ทองแดง 
19 เด็กชายธรณิศ  แสงจันทร์ โพฒิสารศึกษา 63.33 ทองแดง 
20 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ อนุบาลลาดยาว 61.67 ทองแดง 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กหญิงปทิดา  บรรเจิดศิลป์ อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา  91.67 ทอง 
1 เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล อนุบาลเพชรบูรณ์ 91.67 ทอง 
1 เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต โพฒิสารศึกษา 91.67 ทอง 
4 เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม ้ อนุบาลนครสวรรค์ 90 ทอง 
5 เด็กชายฉฬภิญญ์ เบญจมินทร์  หุ่นแสวง ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.33 ทอง 
6 เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช จ่าการบุญ 85 ทอง 
6 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 85 ทอง 
6 เด็กชายพัทธนันท์  อภัย อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 85 ทอง 
9 เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา อนุบาลนครสวรรค์ 83.33 ทอง 
10 เด็กชายสุรเชษฐ์    เอกวราภรณ์ จ่าการบุญ 81.67 ทอง 
10 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ ์ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 81.67 ทอง 
10 เด็กหญิงปภาวรินทร ์ ชูแช่ม อนุบาลนครสวรรค์ 81.67 ทอง 
13 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ อนุบาลพิจิตร 80 ทอง 
13 เด็กหญิงนัยน์ณภัค  สาลีจันทร์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 80 ทอง 
13 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา อนุบาลเมืองอุทัยธานี 80 ทอง 
13 เด็กหญิงกัญญาวรี ์ จันทร์ชื่น อนุบาลเมืองอุทัยธานี 80 ทอง 
13 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 80 ทอง 
13 เด็กหญิงณัฐนันท์  สีวิลัย อนุบาลนครสวรรค์ 80 ทอง 
19 เด็กชายวีระวัสส์  ชัยพันธุ ์ จ่าการบุญ 78.33 เงิน 
19 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ อนุบาลนครสวรรค์ 78.33 เงิน 
19 เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์ วัฒนาชัยนาท 78.33 เงิน 
19 เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ ์ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 78.33 เงิน 
19 เด็กหญิงภคนันท์  ล่ิวเจริญศักดิ์กูล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 78.33 เงิน 
19 เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 78.33 เงิน 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ อนุบาลนครสวรรค์ 100 ทอง 
2 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 95 ทอง 
3 เด็กหญิงวิธรีนนัท์  ชาญธัญกร พาณิชสงเคราะห์ 93.33 ทอง 
3 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร อนุบาลนครสวรรค์ 93.33 ทอง 
3 เด็กหญิงจิรัตน์ประภา  โสรถาวร เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 93.33 ทอง 
6 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ อนุบาลนครสวรรค์ 91.67 ทอง 
7 เด็กชายรังสิมันต์ุ  อริยสุนทร เฟื่องฟ้าวิทยา 90 ทอง 
8 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ าทุ่งพงศ์ ทองประสาทเวทย์ 88.33 ทอง 
8 เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์ ทองประสาทเวทย์ 88.33 ทอง 
8 เด็กหญิงชัญญา  ช านาญโลหะวานิช ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.33 ทอง 
8 เด็กชายจักริน  โมแรน ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.33 ทอง 
12 เด็กหญิงภัทรวรรณ   เลาวหุตานนท์ อนุบาลก าแพงเพชร 86.67 ทอง 
12 เด็กหญิงปฤถา  ไกรเลิศโสภณ ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 86.67 ทอง 
12 เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 86.67 ทอง 
12 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขลิบทองรอด อนุบาลท่าตะโก 86.67 ทอง 
12 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ อนุบาลนครสวรรค์ 86.67 ทอง 
12 เด็กหญิงนงนภัส  บุญกมุติ อนุบาลเมืองอุทัยธานี 86.67 ทอง 
12 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทรศัพท์ อนุบาลเพชรบูรณ์ 86.67 ทอง 
12 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 86.67 ทอง 
20 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุดทาค า อนุบาลชัยนาท 85 ทอง 
20 เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท อนุบาลนครสวรรค์ 85 ทอง 
20 เด็กหญิงธรณ์ธันย ์ ดิถีทวีศักดิ์ อนุบาลนครสวรรค์ 85 ทอง 
20 เด็กชายพชรพล  ล้ิมไพบูลย์ อนุบาลนครสวรรค์ 85 ทอง 
20 เด็กชายกิตติธัช  จิวะชาติ อนุบาลนครสวรรค์ 85 ทอง 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ 83.33 ทอง 
2 นายพงศภัค  สังสรศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 81.67 ทอง 
2 เด็กชายณชพล  จตุรงคโชค มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 81.67 ทอง 
4 เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ 78.33 เงิน 
5 เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 76.67 เงิน 
5 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ 76.67 เงิน 
7 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุนทรเลขา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 75 เงิน 
7 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 75 เงิน 
9 เด็กชายคณรมย์  วิชนี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 73.33 เงิน 
9 เด็กชายศิวกร  พิสุทธิ์ธนิตพงษ ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 73.33 เงิน 
11 เด็กหญิงมีสุข  สิงห์ด ารงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชัยนาทพิทยาคม 71.67 เงิน 
11 เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 71.67 เงิน 
11 เด็กหญิงณภัชนันท์  ปรีชาญาณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ 71.67 เงิน 
14 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 70 เงิน 
14 เด็กหญิงกชมน  กุลถวายพร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 70 เงิน 
14 เด็กหญิงภูวธีตา  อิทธิพานิชพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 70 เงิน 
14 เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุดมดรุณี 70 เงิน 
18 เด็กชายวรรธนัย  ใจท าดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุดมดรุณี 68.33 ทองแดง 
18 เด็กหญิงแพรพลอย  ทองม่วง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 68.33 ทองแดง 
18 เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 68.33 ทองแดง 
18 เด็กชายจิรภัทร  ทับทิมไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 68.33 ทองแดง 
18 เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ 68.33 ทองแดง 
18 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ 68.33 ทองแดง 
18 เด็กชายสวิส  ไศลบาท มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี 68.33 ทองแดง 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ นครสวรรค ์ 78.33 เงิน 
2 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม นครสวรรค ์ 76.67 เงิน 
3 เด็กหญิงณภัชนันท์  ปรีชาญาณ นครสวรรค ์ 71.67 เงิน 
4 เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว นครสวรรค ์ 68.33 ทองแดง 
4 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ นครสวรรค ์ 68.33 ทองแดง 
6 เด็กชายกรวิชญ์   ชัชชวลิตสกุล นครสวรรค ์ 66.67 ทองแดง 
7 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด สาธิมมหาวิทยาลัยนเรศวร 65 ทองแดง 
7 เด็กหญิงปณิธาน  ล้ิมสกุล อุดมดรุณี 65 ทองแดง 
9 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ นครสวรรค ์ 63.33 ทองแดง 
10 เด็กชายณัชพล  นิติธรรม นครสวรรค ์ 61.67 ทองแดง 
10 เด็กหญิงทักษอร  นุ่นละออง นครสวรรค ์ 61.67 ทองแดง 
12 เด็กหญิงกีรติญาดา  แสนยศ สาธิมมหาวิทยาลัยนเรศวร 60 ทองแดง 
12 เด็กชายศิรณัฐ  สันตติทรัพย์ นครสวรรค ์ 60 ทองแดง 
12 เด็กหญิงกฤติญา  วิมลวัชรกร นครสวรรค ์ 60 ทองแดง 
15 เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ ก าแพงเพชรพิทยาคม 58.33 เข้าร่วม 
15 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี วิทยานุกูลนารี 58.33 เข้าร่วม 
15 เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์ นครสวรรค ์ 58.33 เข้าร่วม 
15 เด็กหญิงอริสา  วงศ์กระจ่าง นครสวรรค ์ 58.33 เข้าร่วม 
15 เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 58.33 เข้าร่วม 
20 เด็กหญิงกัลยกร  กงสอน นครสวรรค ์ 56.67 เข้าร่วม 
20 เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร ก าแพงเพชรพิทยาคม 56.67 เข้าร่วม 
20 เด็กชายภูรีณัฐ  จุ่นน้อย นครสวรรค ์ 56.67 เข้าร่วม 
20 เด็กชายโอปอ  อุ่นทิวากร นครสวรรค ์ 56.67 เข้าร่วม 
20 เด็กหญิงกชณัฐ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง นครสวรรค ์ 56.67 เข้าร่วม 
20 เด็กชายณัฐนนท์  หวังวิศิษฎ์ นครสวรรค ์ 56.67 เข้าร่วม 
20 เด็กชายพงศ์พิพัฒน ์ พันธุรัตน ์ นครสวรรค ์ 56.67 เข้าร่วม 
20 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย ก าแพงเพชรพิทยาคม 56.67 เข้าร่วม 
20 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์ วิทยานุกูลนารี 56.67 เข้าร่วม 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร นครสวรรค ์ 76.67 เงิน 
2 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร นครสวรรค ์ 75 เงิน 
3 เด็กชายศิวกร  พิสุทธิ์ธนิตพงษ ์ นครสวรรค ์ 73.33 เงิน 
4 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 70 เงิน 
4 เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล อุดมดรุณี 70 เงิน 
6 เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกูล นครสวรรค ์ 68.33 ทองแดง 
6 เด็กชายจิรภัทร  ทับทิมไทย นครสวรรค ์ 68.33 ทองแดง 
6 เด็กชายสวิส  ไศลบาท สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 68.33 ทองแดง 
9 เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 66.67 ทองแดง 
9 เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์ นครสวรรค ์ 66.67 ทองแดง 
11 เด็กหญิงศิวพร  อยู่ปาน ตากพิทยา 65 ทองแดง 
11 เด็กหญิงณิชา  บุญแสง อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 
11 เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์ นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
11 เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
11 เด็กชายพสุ  สดายุรัช นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
11 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
17 นางสาวซันญ่า  เฮนทิช สตรีนครสวรรค์ 63.33 ทองแดง 
17 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ นครสวรรค ์ 63.33 ทองแดง 
17 เด็กชายปภพ  เข็มเงิน นครสวรรค ์ 63.33 ทองแดง 
17 เด็กชายวัศศิธร์  จันทร์เพชร นครสวรรค ์ 63.33 ทองแดง 
17 เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์ นครสวรรค ์ 63.33 ทองแดง 
17 เด็กชายรชต  คณิตปัญญาเจริญ อุตรดิตถ์ 63.33 ทองแดง 

 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 เด็กชายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร ์ อุตรดิตถ์ 83.33 ทอง 
2 นายพงศภัค  สังสรศิลป์ นครสวรรค ์ 81.67 ทอง 
2 เด็กชายณชพล  จตุรงคโชค นครสวรรค ์ 81.67 ทอง 
4 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุนทรเลขา นครสวรรค ์ 75 เงิน 
5 เด็กชายคณรมย์  วิชนี นครสวรรค ์ 73.33 เงิน 
6 เด็กหญิงมีสุข  สิงห์ด ารงค์ ชัยนาทพิทยาคม 71.67 เงิน 
6 เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์ นครสวรรค ์ 71.67 เงิน 
8 เด็กหญิงกชมน  กุลถวายพร นครสวรรค ์ 70 เงิน 
8 เด็กหญิงภูวธีตา  อิทธิพานิชพงศ์ นครสวรรค ์ 70 เงิน 
10 เด็กชายวรรธนัย  ใจท าดี อุดมดรุณี 68.33 ทองแดง 
10 เด็กหญิงแพรพลอย  ทองม่วง นครสวรรค ์ 68.33 ทองแดง 
12 นายศุภณัฐ  ศรีสงคราม มงฟอร์ตวิทยาลัย 66.67 ทองแดง 
12 เด็กชายจิรพัชร์  ชินค า นครสวรรค ์ 66.67 ทองแดง 
12 เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเจียม นครสวรรค ์ 66.67 ทองแดง 
12 เด็กชายเฉลิมพงษ์  ตุ้มทอง นครสวรรค ์ 66.67 ทองแดง 
16 นางสาวปริศา  จ่ันเทศ วิทยานุกูลนารี 65 ทองแดง 
16 เด็กชายปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์ นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
16 เด็กชายกษิพงศ์  ดาวงาม นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
16 เด็กชายกันตภณ  ชูเฉลิม นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
16 เด็กชายณภัทร  สินจินดาวงศ์ นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
16 เด็กชายปวีร์  ปรีกลาง นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
16 เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์ นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
16 เด็กชายภูรินทร์  ล่ิวเจริญศักดิ์กูล นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 
16 เด็กหญิงอาทิมา  กิตติกุลเมธี นครสวรรค ์ 65 ทองแดง 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 นายดิษยภูมิ  ส ารวยรื่น มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 88.33 ทอง 
2 นางสาวครองขวัญ  เจริญศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 85 ทอง 
2 นางสาวณหทัย  ล้ิมวีระประจักษ ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 85 ทอง 
4 นางสาวกีรติกา  บุญจันทร ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 83.33 ทอง 
4 นายกิตติพงษ์  ครุฑเผือก มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 83.33 ทอง 
4 นายปารินทร์  คงอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 83.33 ทอง 
4 นายภูริช  ธีระโกศล มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 83.33 ทอง 
8 นายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นครสวรรค์ 81.67 ทอง 
9 นายพลัฏฐ์  โกวิท มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 78.33 เงิน 
9 นางสาวปรชิมน  โอประเสริฐสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 78.33 เงิน 
9 นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 78.33 เงิน 
12 นางสาวกิรณา  สิงห์ขาว มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นครสวรรค์ 76.67 เงิน 
12 นายณพงศ์  ศิรินิรันดร ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 อุดมดรุณี 76.67 เงิน 
14 นางสาวณิชาภัทร  ดวงตาทิพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 75 เงิน 
14 นายธนกรณ์  โอภาษี มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นครสวรรค์ 75 เงิน 
14 นางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 75 เงิน 
17 นางสาวพรหมชนก  คงสิบ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 73.33 เงิน 
18 นางสาวชุติกาญจน์  สุระวาศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตากพิทยาคม 71.67 เงิน 
18 นายอัษฎางค์  บุญประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตากพิทยาคม 71.67 เงิน 
18 นางสาวปิยาพัชร   สัมพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิทยานุกูลนารี 71.67 เงิน 
18 นางสาวทิฆัมพร  ประจักษ์รัตนกจิ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 71.67 เงิน 
18 นางสาวนันท์นภัส  กาญจนาวาณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 71.67 เงิน 
18 นายณภัทร  ใจมอย มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 71.67 เงิน 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 นายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม นครสวรรค ์ 81.67 ทอง 
2 นางสาวกิรณา  สิงห์ขาว นครสวรรค ์ 76.67 เงิน 
3 นายธนกรณ์  โอภาษี นครสวรรค ์ 75 เงิน 
4 นางสาวณัฐณิชา  ทักทอนพงษ ์ อุตรดิตถ์ 66.67 ทองแดง 
4 นายสรวิชญ์  เหรียญทอง นครสวรรค ์ 66.67 ทองแดง 
4 นางสาวสิรินดา  พรมอุทัย นครสวรรค ์ 66.67 ทองแดง 
4 นางสาวกมลชนม์  เขียนประเสริฐ นครสวรรค ์ 66.67 ทองแดง 
8 นายบวรทัต  เกิดส่ง อุตรดิตถ์ 63.33 ทองแดง 
8 นางสาวตะวันวาด  บุญเกิน นครสวรรค ์ 63.33 ทองแดง 
8 นางสาวอัญชสา  รุกขะวรวัฒนา นครสวรรค ์ 63.33 ทองแดง 
11 นายสิรภพ  ศิริเลิศวัฒนา นครสวรรค ์ 61.67 ทองแดง 
12 นางสาวกิตติวรา  อุรุวรรณกุล นครสวรรค ์ 60 ทองแดง 
12 นางสาวฐิตารีย์  สุกาวิระ นครสวรรค ์ 60 ทองแดง 
12 นายวสุกิจจ์  สังข์ทอง นครสวรรค ์ 60 ทองแดง 
15 นางสาวปิยะธิดา  กอบกัยกิจ นครสวรรค ์ 58.33 เข้าร่วม 
15 นางสาวอภิสรา  วิมลวัชรกร นครสวรรค ์ 58.33 เข้าร่วม 
15 นางสาวเทียนศรี  ทองเปรม นครสวรรค ์ 58.33 เข้าร่วม 
15 นางสาวนรรัตน ์ ธีระรังสิกุล นครสวรรค ์ 58.33 เข้าร่วม 
15 นายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล นครสวรรค ์ 58.33 เข้าร่วม 
15 นายธีรโชติ  รัตนศิริด าริ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 58.33 เข้าร่วม 
15 นางสาวธาริน ี พวงทอง นครสวรรค ์ 58.33 เข้าร่วม 

 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อันดับที่ 1-20) 
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อันดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ระดับ 
1 นายดิษยภูมิ  ส ารวยรื่น มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 88.33 ทอง 
2 นางสาวครองขวัญ  เจริญศิลป์ นครสวรรค ์ 85 ทอง 
2 นางสาวณหทัย  ล้ิมวีระประจักษ ์ นครสวรรค ์ 85 ทอง 
4 นางสาวกีรติกา  บุญจันทร ์ นครสวรรค ์ 83.33 ทอง 
4 นายกิตติพงษ์  ครุฑเผือก นครสวรรค ์ 83.33 ทอง 
4 นายปารินทร์  คงอินทร์ นครสวรรค ์ 83.33 ทอง 
4 นายภูริช  ธีระโกศล นครสวรรค ์ 83.33 ทอง 
8 นายพลัฏฐ์  โกวิท นครสวรรค ์ 78.33 เงิน 
8 นางสาวปริชมน  โอประเสริฐสวัสด์ิ นครสวรรค ์ 78.33 เงิน 
8 นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ นครสวรรค ์ 78.33 เงิน 
11 นายณพงศ์  ศิรินิรันดร ์ อุดมดรุณี 76.67 เงิน 
12 นางสาวณิชาภัทร  ดวงตาทิพย์ นครสวรรค ์ 75 เงิน 
12 นางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก นครสวรรค ์ 75 เงิน 
14 นางสาวพรหมชนก  คงสิบ นครสวรรค ์ 73.33 เงิน 
15 นางสาวชุติกาญจน์  สุระวาศรี ตากพิทยาคม 71.67 เงิน 
15 นายอัษฎางค์  บุญประสิทธิ์ ตากพิทยาคม 71.67 เงิน 
15 นางสาวปิยาพัชร   สัมพันธ์ วิทยานุกูลนารี 71.67 เงิน 
15 นางสาวทิฆัมพร  ประจักษ์รัตนกิจ นครสวรรค ์ 71.67 เงิน 
15 นางสาวนันท์นภัส  กาญจนาวาณิช นครสวรรค ์ 71.67 เงิน 
15 นายณภัทร  ใจมอย นครสวรรค ์ 71.67 เงิน 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อันดับที่ 1-20) 


