
 

 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
เรื่อง ผลการประกวดการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   

งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study & Fair) ระดับโรงเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

........................................................   

       ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดการน าความรู้ไปใช้
บริการสังคม ( IS3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย งานเวทีศักยภาพผู้ เรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล (Independent Study & Fair) ระดับโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งทางโรงเรียนได้
แต่งตั้งคณะกรรมการในการตัดสินการประกวด โดยเป็นครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ มีความสามารถในทักษะต่าง ๆ และพัฒนาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้ได้ใช้ความสามารถของตนเองได้ และเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน ในแต่ละทักษะในการไปแข่งขันภายใน และภายนอกสถานศึกษาต่อไป บัดนี้คณะกรรมการ
ตัดสินได้พิจารณาแลให้คะแนนผลการประกวดในด้านต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ
ประกวดโดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ปรากฏดังต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   กลุ่มการเกษตร 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กชายชญานนท์ ชูความดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายณปกรณ์ ภักดีกอบกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายณัฐพัชญ์ อาจรนกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

   

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กหญิงอรชพร บุญเรืองขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงจณิสตา มหาศักดิ์พิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงธนัชญา สกลธนวิโรจน ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

   

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงธัญญรัตน์ รุ่งสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงปาณิสรา โชคเลิศพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงภาสินี เกิดคล้ า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงอชิรญา บุญเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

 



 
 

 

  รางวัลเหรียญทอง 

เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ วงศ์ทองเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงญาดา โชติกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงสุพิชญา ปาลกะวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงอรณิชา อัชชะพฤกษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงกัญญาภัทร พวงพิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงณัฐณิชา พานุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงบวรลักษณ์ บุญราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงธัญยธรณ์ อินทรสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงณิชชา อรัญธนวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงนาฏะ เจียมจิตจรุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

 

   กลุ่มพลังงานทดแทน 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กชายจิตรภาณุ แสงรูจี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายณัฐวัฒน์ นุติเบญจพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายพงศกร โยพันดุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กชายนรเสฎฐ์ สกุลรังสฤษฎ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงจุฑามาส มู ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงฐิตารีย์ พูลสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงณิชาภัทร ร่มโพธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายก้องภพ ธรรมปราณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายชยากร ทองกันยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายธานัท นรสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายตุลธร ตาลทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 
เด็กชายภาณุชิต คงถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 
เด็กชายรัฐภูม ิ ฉางทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 

  รางวัลเหรียญทอง 

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สุนทรวิภาต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายพิชญ์ชัย ชัดช่วงโชต ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายเอกนัฐ จันทร์มุ้ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงยลวรี กาญจะแสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กหญิงเมทิกา ลาชโรจน ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กหญิงธัญญ์นรี วัฒนโชติชวกิตติ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายกฤติธี ดีมาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 
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เด็กหญิงจิณห์นิภา เคลียพวงพิทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 
เด็กหญิงบัณฑิตา ประดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 

   กลุ่มชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กชายนิพิฐพนธ์ วงศ์แสนสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงกฤตมุข คล้ายเกตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

  

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กชายชญานนท์ จันทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายปฐวี ศรีพรหมมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายพลพงศ์ ดิเรกฤทธิ์สุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หรรษานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กหญิงลภัสรดา บุญเอียด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กหญิงสุภิสรา จันบาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

 

  รางวัลเหรียญทอง 

เด็กชายรัชชานนท์ ชูเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายวีรวิชญ์ พ่ึงพิบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายสุกฤษณ์ บุญอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงคนธรส ทวยเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงพศินา ศรีคิรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงสิรินยา ไพทยะทัต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

  รางวัลเหรียญเงิน 

เด็กชายมั่นเมือง ข าพวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงศุภิสรา ท้วมวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงเอ็มมา มารี โพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงธัญภัทร ยงวิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงปรางวรินทร์ ศิลาวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงภัคจิรา แต้มสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงชัญญานุช นนท์พนาผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงชาลิสา ศิริชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงกรกนก ยิ่งสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงชนกันต์ สุวรรณชาติชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
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เด็กหญิงภคมน ทองพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงณัฐิดา ต่ าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงศุภิสรา ทัตตะศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงณัชชานันท์ สมศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กชายณัฐชนน เตชะดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
เด็กชายธนทร กุลณ์ลิขิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
เด็กชายศักรนันทน์ สวัสดิ์มงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
เด็กชายอัครชัย เชื้อส าราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
เด็กชายปัญณวิชญ์ ผึ่งผาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

    

กลุ่มอาหาร 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กชายกชพงศ์ กลิ่นขจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงนงนภัส ปาลวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงพลอยชมพู เตโชฬาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กหญิงณัฐชยา เอ่ียมส าอางค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ โพธิ์แก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายณัฐนนท์ จอมสง่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงธันยพร สุสัมพันธ์ไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงปิยาภรณ์ เอกนิธิเศรษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงภัทริณี ตริสิริสัตยวงศ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

 

  รางวัลเหรียญทอง 

เด็กหญิงเขมิกา มนเทียรอาสน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงภคพร จงศิร ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงสุรภา มูลศรีแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงพิมพ์บุญ หวงวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงนัฏฐนิชา เรือนไชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงธนพร ศรีสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงบุษรา แจ่มจ ารัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงฐิติภา หรรษานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงบราลี พูลถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
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  รางวัลเหรียญเงิน 

เด็กชายฟ้าสรรค์ เชื้อผู้ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายศุภกร สุรรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายสุธินันท์ บุญเพียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

  รางวัลเหรียญทองแดง 

เด็กชายกฤติน เส็งวงศ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายธนเทพ กฤติยาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายปัญณ์ณดล วิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงจิรารัตน์ วัฒนเกษมธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงธนสร วิศาลวณิชธัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงนิสิตา แก้วรัตนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงเอนจีน่า จิตผ่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงศิศีระ หะยีมะแซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงสุชาดา กระจ่างโพธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

 

  รางวัลเข้าร่วม 

เด็กชายกษิดิ์เดช เอมอานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงกุลณัฐ ฐาดาเกริกกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงลภัสรดา อุตโรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงศุภากร ชุมโชต ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงสริตา แก้วสด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

    

   กลุ่มสุขภาพ 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กชายบุณยกร สุวรรณะบุณย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กชายปุณพจน์ นาคมาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงปาริชาต วิลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงพีรดา ยอดหาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กชายหิรัณญ์พฤกษ์ เสามั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงขวัญเกล้า พรหมสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงปาลิดา แสงลุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงสุภาวิตา วิริยะยนตรศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

  

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กชายนนทพันธ์ พิทูรปัญญารัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
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เด็กชายปวรทัต ปิยชัยกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายศักดิ์สุธี โรจน์พันทวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

 

 รางวัลเหรียญเงิน 

เด็กชายนิธิพจน์ อังศุธีรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายปารเมศ ตั้งสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายวัสส์ธนพน กันยาสนธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายภารวี ชั้นประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายศิริศักดิ์ โทฮาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายพลวัต มัติโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายภานุพงศ์ เรืองรักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายภูมิพิศุทธิ์ แก้วญาณะสิทธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงญาดา เนตรสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายสุภเวช รอสมิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กชายณฐนนท์ ยินดีจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ทาสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กชายรวีวัฒน์ แจ้งคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

 

   กลุ่มการทดลอง เคมี 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กหญิงชนัญชิตา ศรีเสวกกาญจน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงพิชญาภา ครองตน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงวินนี่ สตอลฟุสส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

  รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กชายรติบดี ทารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
เด็กชายบุลวัชร พัสถาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
เด็กหญิงพิมพ์รดา พงษ์หาญพจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
เด็กหญิงลภัสรดา เอ่ียววัฒนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
เด็กหญิงธมกร สินอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

 

  รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงบุณยนุช ศิริมะณีวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงศิรินภา ศิริสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงสุภัชชา เลิศตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงชนิดาภา อุปวัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงวนิชยา ชาญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
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   กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และวัสดุศาสตร์ 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กชายสุรเชษฐ์ ปิยสวัสดิ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กชายอัครเดช มีพจน์เพราะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กชายธีรพันท์ เสาะแสวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กชายชยุตรากรณ์ ปล้องไหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายปฐมพงศ์ ไตรรัตนาพรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายรัฐพงษ์ มงคลรัตนาสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

 

  รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงชนม์ชนก ขันติสัจจพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงฐรินทร์ญา หิรัญอร่ามวัตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงสิริกัญญา สุขสุมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงสุวีรยา สาวแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กชายบุรเศรษฐ์ บุญทวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายพลกฤต นฤพันธาวาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายณัฐธยาน์ ชัยชาญณรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายนภัสดล กลมดวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายธีระภัทร สุวรรณวงค ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เด็กชายจิรวัฒน์ อังคตรีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

 

  รางวัลเหรียญเงิน 

เด็กหญิงณัฐณิชา นิภานันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงนันทรัตน์ จิรพรเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงศิรษา ชูมาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงนิศรีน หมัดเส็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงจิราภรณ์ หนูพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงชนิกานต์ ปราบไพริน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายกานตพงศ์ ชีวศุภกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายรัชพล ชอบแต่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายเกียรติภูมินทร์ น้ าใจเกิดกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงชลกร ชยวัฑโฒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงชลิตา วีรวงศ์ตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงจิราภา เกียรติพันธ์สดใส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงชนกนันท์ มะโนมัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
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เด็กหญิงปัณณธร ประทีปบุษกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงภคพร รอดรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กชายธนพนธ์ โรจนเบญจกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงสุกัลยา ภิญโญพิมลพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงอรปรียา ยวงมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงณิษาอร ทับทิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงกมนพรรณ เฮ้าปาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กหญิงปาริฉัตร อยู่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กชายพงศกร เกตุเขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กชายพนธ์พิวัชร์ ชาญสิทธิวุฒ ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กชายพงศ์พัฒน์ มั่นหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กชายภูม ิ เสือโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กชายพรภวิษย์ สายศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กชายธาม จิ้วไม้แดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กหญิงอักษิกา พูลวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กหญิงธัญรดา ชมเพลินใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กหญิงรวิวรรณ อ่อนละออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
เด็กหญิงวัฒน์ธนฉัตร เสถียรหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  

 

  รางวัลเหรียญทองแดง 

เด็กชายศิริชัย เลิศชัยประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายปานชัย ศรีอินทร์สุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายเตชิต พูลสินธนาพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายนิธิพจน์ ดีสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายกษิดิ์เดช พนังวิเชียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายก้องภพ ผลพิบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายปณิธิ โลภาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

 

   กลุ่มนวัตกรรม Smart Thailand 4.0 (STEM) 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กชายวีรวงศ ์ แช่มพงษ์อนันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กชายสุจิณณ์ รอดเปรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กชายอนรรฆธีร์ วรเชษฐ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

  

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กชายจิรัฏฐ์ อัศวสุนทรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายชนกันต์ สุขอุดม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กชายชานน คงพูลศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
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เด็กชายภวิศ บิลมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงณิชมน พลนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์เกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงปลิดา ทองนิรันดร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

  รางวัลเหรียญทอง 

เด็กหญิงชาลิสา สุภะพรชัยกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันหอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กหญิงปวริศา ไชยแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายกรวิชญ์ ยิ้มถนอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายภูดิศ ตรีสุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงณัฐชยา ชายแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายพัชรพล ศรีสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายศุภวิชญ์ กาลิกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายสิรวิชญ์ เพ็ชรศรีอุดม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายไตรกูล กรึกกระโทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายศรุต ศักดิ์อุดมเมตตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชายธนวินท์ จุมพลพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กหญิงธีรัตน์ ปติตัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงณวตา พุฒพินิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กหญิงพนิดา ปิยะวัฒน์ไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กชายธีร์ธวัช บุษราคัม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กชายปณิธาน งานโคกสูง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กชายอธิธัช ผลพิบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
เด็กชายธีรารัตน์ แสงฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กชายภูริช พิชญานุรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กชายนนทนัตถ์ สุภาศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
เด็กชายกล้า ทวนทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กชายนฤเบศ น้อยอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กชายอาณกร ขันเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กชายชนธัญ สหวุฒิภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กชายปฏิภาณ จั่นน ารุ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   กลุ่มภาษา ศิลปะ แนะแนว 
 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

นางสาวจีรนันท์ ป้อมพรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 
นางสาววรรษชล ด้วงคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

นายชวนกร เชาวนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
นางสาวณัฏฐ์ปัณชญา สมุหเสนีโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 

   

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

นายภาณ ุ ปลั่งดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 
นางสาววีนัส เชียงโญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 
นางสาวพิชญานิน คีรีแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 

 

  รางวัลเหรียญทอง 

นางสาวสุชานาถ เก้าเอ้ียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวกฤตพร ช่วยไล่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวจริญญา วันวาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวกรวรรณ พรหมมาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นายนรภัทร ลือกิตินันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
นายจิรสิน เทียนเสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
นายณวรรธน์ ศรีสะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 

 

  รางวัลเหรียญเงิน 

นางสาวลักษิกา มหาครุธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
นางสาววรพร เลิศศักดิ์ด ารงกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
นางสาวสุรัสวด ี วิวัฒน์เดชากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

 

   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท้องถิ่น 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

นายเนติพล เพชรภคกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายชัยภัทร สังฆรังษี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

 

   กลุ่มชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

นายเสฏฐนันทน์ ฐิตฐานะพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
นางสาวปาริฉัตร ภู่อร่าม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
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นางสาวปกิตตา ม่วงมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

นายพศุตม์ อินทร์สังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
นายนครินทร์ วรรณโร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
นายสุวิจักษ์ เอียดเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวสุชญา รักสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
นางสาวปุณยวีย์ ยูซบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

     

  รางวัลเหรียญเงิน 

นายศรุต รุ่งทวีกุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นายกันตวัฒน์ เจนเจริญพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นายพศวัต วัดวิทยาคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
นายพีรพัฒน์ อ่อนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
นายกิตติพงศ์ โพธิ์ไพจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
นางสาวณิชากานต์ ชูอ านาจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
นางสาวนรีกานต์ ศรีทองเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
นางสาวณัฐวดี ดุจดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
นางสาวขัตติยา ทัศนพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวสุพิชฌาย์ สมรรคจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวพรไพลิน มูลมิรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวอัจจหรรษา นาคเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวเกษชนก ราชพรมมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวกมลพร ทองไสว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 

 

   กลุ่มเคมีและวัสดุศาสตร์ 
   รางวัลเหรียญเงิน ชนะเลิศ 

นางสาวอรอินทุ์ ตีระพิมลจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวแพรวศุภางค์ ฉันท์เรืองรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

 

  รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวปาณิศา มาโนชโยธิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวภัณฑิลา ตาปสนันทน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวณัฐสุดา ชุบไธสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
นางสาวศศินันท์ ชีวินวิภาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
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   กลุ่มคณิต ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ 
   รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

นายธีรเชฏฐ ์ เตรียมเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
นายพชรวัฒน์ กรรภิรมย์พชิรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
นายกีฬา ธัญญาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
นางสาวนิมมิดา สุวรรณแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
นางสาวกัญญาณัฐ อาจทวีคูณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 

 

   รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

นายกันตพัฒน์ วัฒนพิศาลศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวศรินรัตน์ จรัสจารุทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

   

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

นายจิรัฏฐ ์ เอกอริยาพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
นายนพณัฐ หนูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
นายชัยกฤต ภัทรวรรณโสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

 

   กลุ่มเกษตร อาหารและสุขภาพ 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

นายสิทธา อ่อนสะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาววิริยา บุญญาธิการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวณัฐณิชา พฤฑฒิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวสิริภัทริญญา ว่องพิทูรมานะชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

นายภควัต มีสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นายรักษิต มีทรัพย์ไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นายปลื้มปิติ วงค์สุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 

  

รางวัลเหรียญทอง 

นางสาวธนาวดี จันเขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
นางสาวพัทธนันท์ เจนวิริยะกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
นางสาวนภัสสร ลู่ชัยชนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
นางสาวพาลาภ วสุวัต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
นางสาวชุติมณฑน์ เหลืองอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวณัฐฐาพร ชุบไธสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

12 



 
 

 

นายทวิกานต์ สุขหน้าไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายปัญญากร รักปรางค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายณพวิทย์ คณิตทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายก้องภพ เศษวิสัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายดุลนาท นาทองลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายธนนท์ ชาญสิทธิวุฒ ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวกันต์ฤทัย ฐิติสุริยารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวอภิชญา สุนทราภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายวทัญญู อุตมฉันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายสุรวุฒ ิ บรมเจต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายธีรดนย์ ธีระวณิชตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายปรานต์วุฒิ คล้ายจินดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวณัฐณิชา โกวิทย์ด ารงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวมนสิชา กิติรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวณัฏฐ์ณภัทร รักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
นางสาวธัญชนก นนท์พนาผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
นายภูบดี ศิริลักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวพัสวัพิชญ์ ภัคสุภภาคย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวศศิพิมพ์ ปานนก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวอทิชา สารณาคมน์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวมนัสนันท์ ชีวะเกรียงไกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวจิดาภา เคหาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวจิรัชญา ซ้ายยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวพรชนก ใจสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวรวิภา วรุณโชติกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวพิมพ์ลภัส แตงน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวนวิยา สนิทผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวภัทรภา ทิมสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวศุภิสรา พรมพุทธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวภัสราพร นาคเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวณัฐวรา อินทร์ปิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางงสาวนภัสศรณ์ วานิชสันติธนโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวภัทรานิษฐ์ สิมะรัฐศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวแพรวา วาสนาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวกันธิฌา สุนทรศารทูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
นางสาวอรปรียา อ่ิมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
นางสาวกชกร ศิริขันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
นางสาวพรพิชชา ภวภูตานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
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นางสาวฟ้าน าพร ศุภโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
 

 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

นางสาวเอมวรินทร์ สวมศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
นายพิตตินันท์ ศิริกิตติกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวพิมลรัตน์ จันทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวโศรดา ลิ่มสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวพีรดา พราหมโณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวเดือนฉาย อิศรเสนา ณ อยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวภาณินนุช ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวเมทิณี เรืองสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวพิชญาภา เชาวนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
นางสาวธันยพร ธนูสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 

 

  รางวัลเหรียญทอง 

นายชญานิน จันทร์ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
นายชวิน จิตสง่าเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 

 

  รางวัลเหรียญเงิน 

นายภูวเดช สุขสังวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
นายแทนไท สมยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
นางสาวชลิศา ธรรมราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นางสาวรตา กสิกรกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

  

  รางวัลเหรียญทองแดง 

นายภูเบศ ศิริชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
นายวศิน คล้ายทับทิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 

 

  รางวัลเข้าร่วม 

นายวชิรวิทย ์ ลาภประเสริฐล้ า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
นายคณิติน ตติยก้องเกียรติ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
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   กลุ่ม SMART THAILAND 4.0 (STEM) 
  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

นางสาวจณิสตา หนุนทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
นางสาวสุพิชฌาย์ สุสิลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

นายชัยบูรณ์ ต่ายสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นายธนกฤต ไสยจิตติ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

 

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

นายกวินท์ ซึงถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นายธีรภัทร โพพิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

 

  รางวัลเหรียญทอง 

นางสาวมณิชญา นุชน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นางสาวสุพิชญา ทรัพย์เฉลิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นางสาวณฐนันทน์ สกลเสาวภาคย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นางสาวสุพิชฌาย์ ปังสกุลยานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นายสรวิศ ศรีสุราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นางสาวทิพย์ชนก มีวัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นางสาวสุภาภรณ์ สุมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

 
  รวมจ านวนนักเรียนรับเกียรติบัตรทุกประเภท ดังนี้ 
  รับเกียรติบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  239 คน 
  รับเกียรติบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  142 คน 
  รวมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งหมด  381 คน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 

 

( ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
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