
 
 
 

 
ที่ ศธ 04231/511                               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
               อำคำรหอประชุมพญำไท  ซอยศรีอยุธยำ 5 
                                                                                 ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี 
               กรุงเทพมหำนคร 10400 

              24  มกรำคม  2562 

เรื่อง   ประกำศผลกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         ประจ ำปี พ.ศ.2562    

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำร   

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1    จ ำนวน  1  ชุด 

             ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ 
ด ำเนินกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ในวันอำทิตย์     
ที ่ 13 มกรำคม 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ        
รอบเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมั ธยมศึกษำตอนต้น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในวันอำทิตย์                
ที่  13  มกรำคม 2562  ณ  สนำมสอบโรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย และสนำมสอบโรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม แล้วนั้น  
  ส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 จึงประกำศผลกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 และขอให้นักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรำยชื่อตำมประกำศ       
ที่ส่งมำพร้อมนี้ เข้ำสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบสอง(ระดับประเทศ) ในวันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562           
สนำมสอบจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง  
  อนึ่ง ขอให้โรงเรียนด ำเนินกำรล็อกอินเข้ำระบบลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.obecimso.net           
เพ่ือด ำเนินกำรยืนยัน ให้นักเรียนเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำร รอบสอง(ระดับประเทศ) ภายในวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2562 

      จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และพิจำรณำด ำเนินกำร 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

             (นำยกิตติ  บุญเชิด)  
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 

                                           ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
โทร 0 2354 4963  ต่อ 503 (พิตตินันท์)  
โทรสำร 0 2354 4963 ต่อ 504 -505 
http://www.sesao1.go.th 
 
 
 
 
 

 

http://www.sesao1.go.th/


 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
เรื่อง ผลกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

---------------------------------------------------------- 

  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพ                      
กำรเรียนรู้สู่สำกล โครงกำรย่อยกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของนักเรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร              
ระดับนำนำชำติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ               
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นกำรส่งเสริมนวัตกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ให้มีควำมทันสมัย เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถของนักเรียนให้ก้ำวสู่
ควำมเป็นสำกล  โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต จัดกิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ            
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ.2562 วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในวันอำทิตย์          
ที่ 13 มกรำคม 2562   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1ได้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำรรอบแรก           
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในวันอำทิตย์ที่ 13 มกรำคม 2562 ณ  สนำมสอบโรงเรียน
สันติรำษฎร์วิทยำลัย และสนำมสอบโรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม และประมวลผลกำรสอบตำมเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้เข้ำสอบ (ผู้เข้ำสอบ 2,310 คน)  มีผู้ได้รับรำงวัลทั้งสิ้น 698 คน    
โดยเรียงล ำดับเหรียญทอง  เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง  ในอัตรำส่วน  1:2:3   มีผู้ได้รับรำงวัลเหรียญทอง จ ำนวน 117 คน      
รำงวัลเหรียญเงิน 243 คน  และรำงวัลเหรียญทองแดง จ ำนวน 338 คน รำยละเอียดดังบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ 

  ดังนั้น ขอให้นักเรียนที่มีรำยชื่อได้รับรำงวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ตำมประกำศนี้ เข้ำสอบแข่งขัน
ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติรอบสอง(ระดับประเทศ) ในวันเสำร์ที่  2  มีนำคม  2562 ณ สนำมสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง 
ทัง้นี้ขอให้โรงเรียนด ำเนินกำรล็อกอินเข้ำระบบลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.obecimso.net  เพ่ือด ำเนินกำรยืนยันให้นักเรียน
เข้ำแข่งขันทำงวิชำกำร รอบสอง(ระดับประเทศ)  ภายในวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2562 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  25  มกรำคม  พ.ศ. 2562 

    

               (นำยกิตติ  บุญเชิด)  
                                 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
  บุญเชิด) 
                                ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 

 
 
 



รายชื�อผูไ้ดรั้บรางวลัการสอบแขง่ขนัทางวชิาการ รอบแรกระดบัเขตพื�นที�การศกึษา ประจําปี พ.ศ. 2562
 วชิา คณติศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้(สาย 1) 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
รอบแรก : ระดบัเขตพื�นที� สอบวนัอาทติยท์ี� 13 มกราคม 2562

  

  คณติศาสตร์
ระดบั

มธัยมศกึษาตอน
ตน้

ที� เลขประจําตวั
สอบ

ชื�อ-สกลุ ชั �น ชื�อโรงเรยีน สงักดั เหรยีญรางวลั

1 2242310729 เด็กหญงิกนกกร  เชาวนว์วิฒัน์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

2 2242310734 เด็กหญงิกมลนัทธ ์ มหทิธโิรจน์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

3 2242310007 เด็กชายกรวชิญ ์ เรอืงฤทธิ� ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

4 2242310008 เด็กชายกรวรี ์ ลลีาอดศิร ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

5 2242311120 นางสาวกฤตยา  สขุถาวรประสทิธิ� ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

6 2242310017 เด็กชายกฤตนิ  ปิณจเีสคกิลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

7 2242310019 เด็กชายกฤตพิงษ์  เหลอืงนยิมกลุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

8 2242311124 นายกฤษฏิ�  กสกิพันธุ์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

9 2242311125 เด็กชายกฤษตธิ ี โชตคิราม ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

10 2242310022 เด็กชายกวนิ  แกว้มงักร ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

11 2242310026 เด็กชายกนัตณัฐ  รัตกจินากร ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

12 2242310747 เด็กหญงิกานตพ์ชิชา  สมทุโคดม ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

13 2242310039 เด็กชายคณตินิ  เลี�ยงโรคาพาธ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

14 2242310043 เด็กชายคมกิ  กรตุอนิทร์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

15 2242310047 เด็กชายจรญูโรจน ์ อมรปฏเิวธ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

16 2242311089 เด็กชายจริวฒัน ์ นาคเสนาธนสทิธิ� ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

17 2242310061 เด็กชายจรีภทัร  ยิ�งสทุธพัินธ์ุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

18 2242310768 เด็กหญงิจฬุาลกัษณ ์ ทวสีขุเสถยีร ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

19 2242311158 เด็กชายฉันทณัฏฐ ์ ไมยรัตน์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

20 2242310067 เด็กชายชยนันต ์ แสนดี ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

21 2242311166 เด็กชายชดัชาญ  ทรัพยส์มานวงศ์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

22 2242310078 เด็กชายชวีานนท ์ ชลุคีร ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

23 2242310790 เด็กหญงิชตุกิาญจน ์ ปิยธรีวงศ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

24 2242310081 เด็กชายฐนวฒัน ์ จณิวฒุิ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

25 2242310086 เด็กชายณฐกร  ชยัเดชาภนัินท์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

26 2242310094 เด็กชายณพัฒ  ทววีงศว์รพานชิ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

27 2242311186 เด็กหญงิณภทัร  พัชรเมธา ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

28 2242310814 เด็กหญงิณัชชา  มโนภนิเิวศ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

29 2242310101 เด็กชายณัฏฐก์ณษ์ิ  อภมิขุกญุช์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

30 2242311095 เด็กชายณัฐกฤช  เมฆไพบลูยว์ฒันา ม.3 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

31 2242310103 เด็กชายณัฐชานนท ์ โสนุช ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

32 2242310826 เด็กหญงิณัฐณชิา  ธาดาชยัพงศธร ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

33 2242310109 เด็กชายณัฐนันทภมู ิ ฉายไพโรจน์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

34 2242310111 เด็กชายณัฐนันท ์ ชนิวรกจิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

35 2242310114 เด็กชายณัฐภมู ิ บํารงุชเูกยีรติ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

36 2242310117 เด็กชายณัทณพงศ ์ ปิตอิรยิะนันท์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

37 2242310342 นายเดชาวตั  เชวงมหาปีติ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

38 2242310121 เด็กชายตน้นํ�า  พรหมมนิทร์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

39 2242310123 เด็กชายทศธรรมรังส ี รัคนเสถยีร ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

40 2242310135 เด็กชายธนพนธ ์ ไมเ่สื�อมสขุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

41 2242310141 เด็กชายธนัชสรศ ์ จันทรเ์กษมสตัย์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

42 2242310861 เด็กหญงิธมล  เตชาทววีรรณ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

43 2242310446 เด็กชายธญัวสิฏิฐ ์ สธุรรมเกษม ม.1 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

44 2242311228 เด็กหญงิธนัยธรณ ์ ประเสรฐิวชริา
กลุ

ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

45 2242311229 เด็กหญงิธนัยพร  ประเสรฐิวชิรากลุ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง



46 2242310150 เด็กชายธติพัิทธ ์ อนิทสวุรรณ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

47 2242310151 เด็กชายธติวิฒัน ์ ไตรศรศีลิป์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

48 2242310158 เด็กชายธรีธ์วชั  เกยีรตวิรีภทัร ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

49 2242310156 เด็กชายธรี ์ ครพุงศ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

50 2242310345 เด็กชายเธยีร  ครพุงศ์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

51 2242310162 เด็กชายนพรจุ  สอดศรี ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

52 2242310168 เด็กชายนวพล  วชริศกัดิ�สนุทร ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

53 2242310883 เด็กหญงินัทธช์นัน  คา้ธญัญมงคล ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

54 2242310887 นางสาวนันทน์ภสั  บญุศรเีมอืง ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

55 2242310464 นายบดนิทร ์ พันธเ์ดช ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

56 2242310172 เด็กชายบณุยกร  ธารพานชิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

57 2242310173 เด็กชายปกรณส์ทิธิ�  สทิธเิวชไทย ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

58 2242310175 เด็กชายปฐมพร  บญุชว่ย ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

59 2242311260 เด็กหญงิปภาสร  วฒันกลุ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

60 2242310177 เด็กชายปภณิวชิ  อนันตะเศรษฐกลู ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

61 2242310178 เด็กชายปรม ี ปิยกติตยิา ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

62 2242310914 นางสาวปัทมพร  จลุเสนยีช์ร ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

63 2242310919 เด็กหญงิปารพมิ  อตัตาหกลุ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

64 2242310197 เด็กชายปญุญพัฒน ์ จันทรานเิวศน์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

65 2242310195 เด็กชายปญุญพัฒน ์ ศรรีอต ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

66 2242310199 นายปณุณวชิ  ธวุจติต์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

67 2242311075 เด็กหญงิเปรมา  ตั �งปชูนยีกลุ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

68 2242311428 เด็กหญงิไปรยา  เฉลมิวฒุานนท์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

69 2242310207 เด็กชายพรพนิติ  ประสาทกลุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

70 2242310212 เด็กชายพศนิ  สภุาผล ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

71 2242311282 เด็กหญงิพัชรพร  ไทยสรุโิย ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

72 2242310214 นายพัฒฒ ์ พฤฒวิลิยั ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

73 2242310215 เด็กชายพัณณเ์ดชน ์ สรอ้ยสมทุร ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

74 2242311288 นายพันธเ์ทพ  เอี�ยมกจิการ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

75 2242310935 เด็กหญงิพชิญา  ปรมาเวศ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

76 2242310222 เด็กชายพฒุสิรรค ์ กอ่เศรษฐรัชต์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

77 2242311082 นางสาวแพรฟ้า  สธุวีรีะขจร ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

78 2242310956 เด็กหญงิฟ้าใส  โตธนะรุง่โรจน์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

79 2242310958 เด็กหญงิภคพร  พทิกัษ์เศวตไชย ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

80 2242310224 เด็กชายภรัณย ู ปีตานนทช์ยั ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

81 2242310226 เด็กชายภวทัธ  พพัิฒนธ์นวงศ์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

82 2242310229 เด็กชายภคัพพัิฒน ์ เอี�ยมพงษ์
ไพฑรูย์

ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

83 2242311303 เด็กหญงิภฐัธรีา  รัตนะคณุชยั ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

84 2242310972 นางสาวภสันันท ์ บวรไกรเลศิ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

85 2242310971 เด็กหญงิภสันันท ์ สมฤทธิ�สทุธิ� ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

86 2242310975 นางสาวภญิญดา  วงศอ์าษา ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

87 2242310610 นายภเูบศ  เขยีวสอาด ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

88 2242310248 เด็กชายภรูณัิฐ  ลาภศริวิฒันก์ลุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

89 2242311324 เด็กหญงิมนัสชยา  นลิพฤกษ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

90 2242311325 เด็กหญงิมนัสนันท ์ ชยัมงคลโรจน์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

91 2242310980 เด็กหญงิมานติา  ลิ�มอดุมพร ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

92 2242310255 เด็กชายรชานนท ์ มั�นเขยีว ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

93 2242310984 เด็กหญงิรต ิ ทพิากรสวุรรณ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

94 2242311337 นางสาวรวสิรา  ไชยรัตน์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

95 2242310987 เด็กหญงิรัญชดา  สนิพชิติ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

96 2242310262 เด็กชายวงศกร  ชยัประเสรฐิศรี ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

97 2242310265 เด็กชายวรพล  จันทรน์ก ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

98 2242311358 เด็กชายวญิญ ์ ภญิโญภาสกลุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง



99 2242310278 เด็กชายวริยิกานต ์ ครีวีเิชยีร ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

100 2242310280 เด็กชายวรีภทัร  ลี� ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

101 2242311109 เด็กหญงิศรตุา  ลิ�มไพศาลสกลุ ม.3 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

102 2242311015 เด็กหญงิศศริดา  ประทปีภวเมธา ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

103 2242311016 นางสาวศริดา  จันทรเ์ชย ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

104 2242310288 เด็กชายศวิกร  เทศเกตุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

105 2242310298 เด็กชายศภุสณัห ์ เข็มพงษ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

106 2242310349 นายเศรษฐวฒุ ิ ชมุนุม ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

107 2242311025 เด็กหญงิสรณส์ริ ิ กองชพี ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

108 2242311373 เด็กชายสารัทธ ์ โชตริุง่โรจน์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

109 2242311384 เด็กหญงิสชุาพชิญ ์ กลั�นกลา้ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

110 2242310321 เด็กชายสภุนัย  รอดนารี ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

111 2242311391 เด็กหญงิสรุยีภ์รณ ์ ฉายานพรัตน์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

112 2242310352 เด็กชายเสถยีร  นททีองรุง่ศกัดิ� ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

113 2242310353 เด็กชายแสนยา  ดํารหิอ์นันต์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

114 2242311397 เด็กชายอธชิา  อสิชิยักลุ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

115 2242310332 เด็กชายอคัรวนิท ์ ลิ�มพรรัตน์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

116 2242311059 นางสาวอจัฉรยิา  โรจนบ์ณัฑติ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

117 2242311061 นางสาวอญัพัชร ์ นธิจิรัสรัตน์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทอง

118 2242310001 เด็กชายกณศิ  ทรัพยท์วธีรีกลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

119 2242310002 เด็กชายกนก  ผลฤทธิ� ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

120 2242310003 เด็กชายกรกฤต  ตนัพงษ์พันธ์ุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

121 2242310737 เด็กหญงิกรชนก  เจรญิยงอยู่ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

122 2242310011 เด็กชายกฤตกานต ์ ดํารงพงิคสกลุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

123 2242311117 เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

124 2242310014 เด็กชายกฤตภาส  เขยีนประชา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

125 2242310357 เด็กชายกฤตภาส  หยคูลา้ย ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

126 2242310016 เด็กชายกฤตนิ  นวลจรงิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

127 2242311086 เด็กชายกษิดศิ  ดว้งนอ้ย ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

128 2242310035 เด็กชายกอ้งภพ  เตมิวรคณุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

129 2242311142 เด็กชายกอ้งภพ  ลิ�มเพยีรชอบ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

130 2242310365 นายกอบลาภ  สวสัดิ�จริพงศ์ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

131 2242311132 เด็กชายกนัตธ์ร  ไขม่กุข์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

132 2242310027 นายกนัตพงศ ์ ทบัเจรญิ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

133 2242310583 เด็กชายกนัตทิตั  กรุพุนิทศ์ริ ิ ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

134 2242310743 เด็กหญงิกานตธ์ดิา  โอปิลนัธน์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

135 2242310744 เด็กหญงิกานตพ์ชิชา  กจิเกษตร
สถาพร

ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

136 2242310034 เด็กชายกณุฑ ี สมบรูณว์วิฒัน์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

137 2242311070 เด็กหญงิเกวลนิ  กลกัวงศ์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

138 2242310584 เด็กชายขวญัวงศ ์ อตวิรรณาพัฒน์ ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

139 2242311071 นางสาวเขมสิรา  พรรษา ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

140 2242310041 เด็กชายคมกรชิ  สาครสขุศรฤีกษ์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

141 2242311147 เด็กชายฆนากร  สขุเอี�ยม ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

142 2242310756 เด็กหญงิจอมขวญั  ชวีนิไกรสร ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

143 2242310586 เด็กชายจอมทรัพย ์ วรนาวนิ ม.1 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

144 2242310763 เด็กหญงิจติประภสัสร  เลศิสลกั ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

145 2242310049 เด็กชายจติรภาณุ  อรโุณทยั ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

146 2242310765 เด็กหญงิจนิตช์ตุา  กติตธิรรมโม ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

147 2242311150 เด็กชายจนิตภทัร  บณัฑรูนพิทิ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

148 2242310051 เด็กชายจริณัฏฐ ์ เวยีงเจรญิ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

149 2242310052 เด็กชายจริพัฒน ์ พันธส์วุรรณ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

150 2242310054 เด็กชายจริภทัร  บํารงุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ



151 2242310055 เด็กชายจริรัตน ์ พสิารวฒันา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

152 2242310056 เด็กชายจริวฒัน ์ จรญูธรรม ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

153 2242310767 เด็กหญงิจรัิชญา  เวยีงเเกว้ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

154 2242311154 เด็กหญงิจรัิชยา  วานชิ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

155 2242310341 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

156 2242311157 เด็กชายฉัฐเมศร ์ ทติธเนศวงศ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

157 2242311090 เด็กชายฉัตรณรงค ์ ไตรรัตนศกัดิ� ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

158 2242310065 เด็กชายชนตน  นรัิตสิยัไตรรัตน์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

159 2242310383 นายชนุดม  เกยีรตกิอ้งทวี ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

160 2242310779 เด็กหญงิชมพนุูท  ทองเกดิ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

161 2242310780 เด็กหญงิชวพร  เชดิชปัูญญาชน ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

162 2242310782 นางสาวชชัชญา  สรอ้ยทอง ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

163 2242310786 เด็กหญงิชญัญาลญัช ์ ใจดี ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

164 2242310073 เด็กชายชาครติ  ซมึสวุรรณ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

165 2242311169 เด็กชายชานน  ภญิโญธรรมโนทยั ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

166 2242310076 เด็กชายชนิธปิ  กลุทวี ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

167 2242310077 เด็กชายชษิณุชา  สนัตอิมรทตั ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

168 2242310400 เด็กชายญาณวรตุม ์ ศรเีจรญิ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

169 2242310795 นางสาวญาโณณัทฐ ์ ถวลัยเ์สรี
วฒันา

ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

170 2242310080 เด็กชายฐกฤต  วงศเ์จรญิแสงสริิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

171 2242310798 เด็กหญงิฐานกิา  กลุธนปรดีา ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

172 2242310082 เด็กชายฐาปกรณ ์ พพัิฒนผ์จง ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

173 2242311094 เด็กหญงิฐติาพร  เอกสมบตัชิยั ม.3 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

174 2242310804 เด็กหญงิฐติรัิตน ์ โกศล ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

175 2242310084 นายณกญัจน ์ คงพลูเพิ�ม ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

176 2242310087 นายณฐดนย ์ สมยัรัฐ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

177 2242310089 เด็กชายณทปพน  อภกิลุประภา ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

178 2242310091 เด็กชายณธร  ปรชีาชยัสรัุตน์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

179 2242310092 เด็กชายณธญัญ ์ เจอืณรงคฤ์ทธิ� ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

180 2242310093 เด็กชายณธฎัพงษ์  ศกัดิ�มณีวงศา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

181 2242310096 เด็กชายณภทัร  เชาวส์าธติ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

182 2242310095 เด็กชายณภทัร  มาฆะเซน็ต์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

183 2242310810 เด็กหญงิณัชชนา  แกว้จํานงค์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

184 2242310811 นางสาวณัชชา  นธิพินูโชค ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

185 2242311188 เด็กชายณัฎชนนท ์ ชยัสวสัดิ� ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

186 2242310818 เด็กหญงิณัฏฐพร  ชมภโูคตร ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

187 2242311192 นายณัฐกฤต  เกดิทรัพย์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

188 2242311845 เด็กชายณัฐกจิ  อศิรางกรูณอยธุยา ม.3 ร.ร.โพธสิารพทิยากร สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

189 2242310105 เด็กชายณัฐดนัย  นธิติรรัีตน์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

190 2242310104 เด็กชายณัฐดนัย  ศกัดาภพิาณชิย์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

191 2242311576 เด็กหญงิณัฐธภิรณ ์ โชคอํานวยชยั ม.3 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

192 2242310110 เด็กชายณัฐนันท ์ อยูส่มบรูณ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

193 2242310831 เด็กหญงิณัฐนา  โชคบญุเจรญิ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

194 2242311204 เด็กชายณัฐภทัร  รัตนธ์นารักษ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

195 2242311209 เด็กหญงิณชิกานต ์ ปณุณะหติา
นนท์

ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

196 2242311210 เด็กหญงิณชิา  ศรธีนาอทุยักร ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

197 2242310840 เด็กหญงิณชิาภสั  พลบัพลงึ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

198 2242310569 เด็กชายไดก ิ ฮาซามา่ ม.2 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

199 2242310844 เด็กหญงิตณิณา  เจยีรวาปี ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

200 2242310343 เด็กชายเตชพัฒน ์ เจรญิกลุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

201 2242311072 เด็กหญงิเตยหอม  อดุมศกัดิ� ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

202 2242310847 เด็กหญงิทอฝัน  ชนิสนุทร ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ



203 2242310124 เด็กชายทพัพสาร  สขุสธุรรมวงศ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

204 2242311425 เด็กชายแทนคณุ  สขุเขยีว ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

205 2242310128 เด็กชายธนกร  ผาวริฬุหส์ริ ิ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

206 2242310126 เด็กชายธนกร  หนูชยัแกว้ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

207 2242310593 เด็กชายธนกฤต  วฒุกิาญจนาวงศ์ ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

208 2242310131 เด็กชายธนฑตั  เงาเทพพฤฒาราม ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

209 2242310145 เด็กชายธนเดช  สงวนสตัย์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

210 2242310133 เด็กชายธนนล  ตรทีศกลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

211 2242310595 นายธนภมู ิ คงสทุธิ ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

212 2242310147 เด็กชายธนเมศร ์ เกลา้ไพศาลกลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

213 2242310140 เด็กชายธนัช  คะจติแขม ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

214 2242310144 เด็กชายธนนิธร  โลหะพงศธร ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

215 2242310858 เด็กหญงิธมกร  สงูสวา่ง ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

216 2242311224 เด็กหญงิธมน  ศริไิกร ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

217 2242311225 เด็กหญงิธมลวรรณ  ศลิาเจรญิธน
กจิ

ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

218 2242310148 เด็กชายธรรศธรรม  เอื�อกลูวราวตัร ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

219 2242310781 นางสาวธวลัรัตน ์ พรหมศรสีวสัดิ� ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

220 2242310864 เด็กหญงิธญัชนติ  ธรีภาพรุง่โรจน์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

221 2242311227 เด็กหญงิธญัรมย ์ อวเกยีรติ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

222 2242310867 เด็กหญงิธนัยธรณ ์ เตอืนวรีะเดช ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

223 2242310152 เด็กชายธติวิฒุ ิ อรยิประยรู ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

224 2242311232 เด็กชายธธีชั  ธํารงลกัษณ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

225 2242310153 เด็กชายธภีพ  วงกตศลิา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

226 2242310154 เด็กชายธรีธญั  จันทรเ์ฉลมิ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

227 2242310159 เด็กชายธรีภ์วนิท ์ เหมอืนเพชร์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

228 2242310155 เด็กชายธรีภทัร ์ เทยีมสขุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

229 2242312493 เด็กชายธรียทุธ  เจรญิอดุมชยั ม.3 ร.ร.รัตนโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

230 2242311235 นายธรัีช  วรกจิเจรญิผล ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

231 2242310600 เด็กชายนนทชา  เที�ยงนอ้ย ม.2 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

232 2242310160 เด็กชายนนทพัทธ ์ สระสม ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

233 2242311238 เด็กชายนพณัฐ  ภูว่โรดม ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

234 2242310164 เด็กชายนพัสสต ์ ศวิะเพ็ชรานาถ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

235 2242310872 เด็กหญงินภทัร  จนิดาวจัิกษณ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

236 2242310877 นางสาวนภสัสร  วรธํารง ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

237 2242310878 นางสาวนภสัสร  สกลุศรจีริวฒัน์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

238 2242310165 เด็กชายนรวชิญ ์ จันจตุิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

239 2242311245 เด็กชายนวตั  พมิลเสถยีร ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

240 2242310884 เด็กหญงินันทนัช  วนชิธญัญาทรัพย์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

241 2242311102 เด็กหญงินชินันท ์ บญุศริิ ม.3 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

242 2242311251 เด็กหญงินษิฐา  ชชัวาลโชคชยั ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

243 2242311254 เด็กหญงิบณุยศร ี คงพานชิ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

244 2242310899 เด็กหญงิปณพรรณ  ยงจันทนาสกลุ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

245 2242311258 เด็กหญงิปพชิญาณัฏฐ ์ คมินารักษ์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

246 2242310905 เด็กหญงิปภาวรนิท ์ อดศิรเดโช ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

247 2242310908 นางสาวปมณฑ ์ เลาอโศก ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

248 2242311261 นายปรนิทร  พรชยัวรัิฒน์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

249 2242310181 เด็กชายปรนิทร ์ นวลศริิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

250 2242310185 เด็กชายปองคณุ  ศวิาลยัพงศ์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

251 2242310188 เด็กชายปัญญวฒัน ์ วภิาสสชุานันท์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

252 2242310190 เด็กชายปัณณทตั  เลา้สบืสกลุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

253 2242310189 นายปัณณทตั  อยูพ่กุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

254 2242311263 เด็กชายปัณณธร  ขจสีวสัดกิาร ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

255 2242310913 เด็กหญงิปัณดารยี ์ ฟดูลุยวจันา ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ
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256 2242310192 เด็กชายปัถย ์ คงชาญศริิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

257 2242310916 เด็กหญงิปาณสิรา  เลาหล์กัษณา
เลศิ

ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

258 2242310918 เด็กหญงิปานชนก  วงศเ์สรมิสนิ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

259 2242310194 เด็กชายปิยงักรู  โอปิลนัธน์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

260 2242310200 เด็กชายปรุมิพล  ตั �งตระการกลู ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

261 2242311074 เด็กหญงิเปมกิา  อยูพ่กุ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

262 2242310202 เด็กชายพงศกร  จองวจิติรกลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

263 2242312618 เด็กชายพชร  วอ่งธนาการ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั ธนบรุี สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

264 2242310923 เด็กหญงิพชรกมล  วฒันศริิ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

265 2242310487 เด็กชายพชรพล  บณุยโชตมิา ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

266 2242310924 เด็กหญงิพรนภสั  ลี� ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

267 2242311281 เด็กหญงิพรรณพัชร  เฮงสวา่ง ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

268 2242310489 นายพรหมนิทร ์ กติตวิทิยากลุ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

269 2242310209 เด็กชายพรสิร  ประสาทกลุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

270 2242310210 เด็กชายพลกฤต  สาตสนิ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

271 2242310929 เด็กหญงิพัชรกนัย ์ อสิสระยางกลู ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

272 2242311283 นายพัชรพล  ธปูประสม ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

273 2242310213 เด็กชายพัฐนนท ์ เอี�ยมพงษ์ไพฑรูย์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

274 2242311291 เด็กหญงิพชิชาภา  ตราบชั�วกลัปาว์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

275 2242310940 เด็กหญงิพชิญส์นิ ี เลศิปัญจาศรี ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

276 2242311421 เด็กหญงิเพลงพณิ  ทองดอนงา้ว ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

277 2242311083 นางสาวแพรวรนิ  พังจนัุนท์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

278 2242311304 เด็กชายภทัรกร  หาญสําฤทธิ�ผล ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

279 2242310968 นางสาวภทัรวด ี เอี�ยมสะอาด ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

280 2242311311 เด็กชายภาคนิ  พัชรเมธา ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

281 2242310236 เด็กชายภานพ  วงศว์าฤทธิ� ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

282 2242310974 เด็กหญงิภญิญดา  สรรมณี ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

283 2242310239 เด็กชายภมีกฤษฎิ�  ภคัสริศิรโีสภณ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

284 2242310244 เด็กชายภตูะวนั  สระทองเถื�อน ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

285 2242310245 เด็กชายภมู ิ ประยรูเกยีรติ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

286 2242310249 เด็กชายภรูนิทร ์ ตั �งพัฒนารุง่เรอืง ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

287 2242310977 เด็กหญงิภรูศิา  วชัรอําไพวณัย์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

288 2242310978 เด็กหญงิมณรดา  องัสโุวทยั ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

289 2242310252 เด็กชายมนัญชยั  จันทรค์วง ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

290 2242310622 เด็กชายเมธวนิ  จติรอารี ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

291 2242310254 เด็กชายยศภทัร ์ ศภุรานนทรั์ตน์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

292 2242310512 เด็กชายรวชิภาส  พักตรอํ์าพน ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

293 2242310257 เด็กชายรวนิภ  โสดาดี ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

294 2242310258 เด็กชายระพชีลสทิธิ�  เป้าสาทร ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

295 2242311341 เด็กหญงิรัตนจ์ริาภรณ ์ สขุพาสน์
เจรญิ

ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

296 2242311107 เด็กหญงิรัตนชญา  ฤกษ์วนาพพัิฒน์ ม.3 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

297 2242310988 เด็กหญงิรนิรดา  กาญจนวฒุธิรรม ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

298 2242311344 เด็กชายลภสั  พรธนมนตรี ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

299 2242310994 เด็กหญงิลภสัรดา  สทุธทิศธรรม ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

300 2242310263 เด็กชายวงศธร  สงแสงทอง ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

301 2242310997 เด็กหญงิวรนษิฐา  เลาหสมพลเลศิ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

302 2242310266 เด็กชายวรพล  อภรัิกษ์คณุวงศ์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

303 2242310522 เด็กชายวรภพ  วทิยธรีาภรณ์ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

304 2242310999 เด็กหญงิวรรณรดา  สมบรูณธ์เนศ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

305 2242311108 เด็กหญงิวรันธร  ศรชีาญกจิ ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

306 2242311348 นายวราวชิญ ์ จนิดานาถ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ



307 2242310270 เด็กชายวศนิ  พพัิฒนม์โนมยั ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

308 2242311353 เด็กหญงิวศนิ ี ธรีวงศว์ศนิ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

309 2242310272 เด็กชายวชัรธร  จณิวฒุิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

310 2242311354 เด็กชายวชัรพงศ ์ ภเูจรญิ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

311 2242310273 นายวนัชาต ิ สภุวริี ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

312 2242311006 เด็กหญงิวชิญา  นรนิทรส์ขุสนัติ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

313 2242310274 เด็กชายวชิญ ์ มลูสาร ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

314 2242310275 เด็กชายวญิ� ู เอื�อศริพัินธ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

315 2242311009 เด็กหญงิศมน  ศรศีภุภคั ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

316 2242311014 นางสาวศศภิา  นรีพัฒนกลุ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

317 2242310530 เด็กชายศกัดพัิฒน ์ สขุเณศกลุ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

318 2242310283 นายศริ  รุง่พบิลูโสภษิฐ์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

319 2242310286 เด็กชายศริะ  รักษาคม ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

320 2242310289 เด็กชายศวิกร  ญาณทศศลิป์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

321 2242311363 เด็กชายศภุกร  อคัคะพู ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

322 2242311364 เด็กชายศภุกฤต  โชตนิพรัตนภ์ทัร ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

323 2242310296 เด็กชายศภุวชิญ ์ จริะเดชะ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

324 2242311367 นายศภุวชิญ ์ สารกิา ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

325 2242310297 เด็กชายศภุวชิญ ์ อศัวลายทอง ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

326 2242312582 เด็กหญงิศภุานชิ  ลิ�มเจรญิพานชิ ม.3 ร.ร.มธัยมวดัสงิห์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

327 2242311021 เด็กหญงิศภุสิรา  เตชะเกษม
บณัฑติย์

ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

328 2242310350 เด็กชายเศรษฐส์ริ ิ สริธินาดล ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

329 2242311427 เด็กหญงิโศภติจติ  ฤทยัเจตนเ์จรญิ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

330 2242311022 เด็กหญงิสตวรรณ  สจัจพานชิกลุ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

331 2242310300 เด็กชายสถโิชค  พรประเสรฐิมานติ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

332 2242311024 เด็กหญงิสมติาภสัร ์ ครีวีเิชยีร ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

333 2242311394 เด็กหญงิสโรชา  ยทุธวรวทิย์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

334 2242311375 เด็กชายสปิปภาส  ลาภงัยะวทิย์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

335 2242310312 เด็กชายสริชน  ปิยผดงุกจิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

336 2242310313 เด็กชายสริภพ  สงวนความดี ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

337 2242311034 เด็กหญงิสริภิรณ ์ ตนัชยัเอกกลุ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

338 2242311383 เด็กชายสขุจติ  ไชยวงศ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

339 2242312587 เด็กหญงิสธุาสนิ ี เนตรสวา่ง ม.3 ร.ร.มธัยมวดัสงิห์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

340 2242311390 เด็กหญงิสพุชิญา  ฤทยัเจตนเ์จรญิ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

341 2242311039 เด็กหญงิสพุชิา  กจิปิลนัธก์รกลุ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

342 2242310320 เด็กชายสพุรีะ  มลลุี ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

343 2242311392 เด็กชายสวุจัิกขณ ์ ถริะพร ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

344 2242310322 เด็กชายสวุจัิกขณ ์ เบญจสตัยก์ลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

345 2242311079 เด็กหญงิเสาวลกัษณ ์ อูรั่งสมิาวงศ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

346 2242310323 เด็กชายหยก  เลี�ยงฤทยั ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

347 2242310324 เด็กชายหรัิณย ์ เฮงโรจนโสภณ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

348 2242310325 เด็กชายอคฬิะ  ลมิปนันท์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

349 2242311400 เด็กหญงิอนัญญา  คณารักษ์สนัติ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

350 2242311704 เด็กหญงิอเนชา  ยกสมบตัิ ม.3 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

351 2242310327 เด็กชายอภชิา  ชยัชววฒุิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

352 2242311404 เด็กชายอภวิชิญ ์ นุตมากลุ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

353 2242311053 เด็กหญงิอรรจนยีา  จติรนําทรัพย์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

354 2242311055 เด็กหญงิอรสิรา  สรุยิาวงษ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

355 2242311060 นางสาวอญัชสา  เหลอืงอไุร ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

356 2242311411 นางสาวอญัญา  ตอ้งประสทิธิ� ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

357 2242311413 นางสาวอารยา  ชยัทวโีชค ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

358 2242311065 เด็กหญงิอารยิา  องัศวุฒันา ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

359 2242310336 เด็กชายอทิธพัิฒน ์ ซอ่มประดษิฐ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ



360 2242311417 เด็กหญงิอสิรยี ์ ศรมีนุนิทรน์มิติ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญเงนิ

361 2242310735 เด็กหญงิกมลภทัร  กาญจนธน
เศรษฐ

ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

362 2242310736 เด็กหญงิกรกนก  เอมรจุิ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

363 2242310005 เด็กชายกรดนัย  ตรรัีตนกลุจรัส ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

364 2242311115 เด็กชายกรธนัช  วงศศ์ภุโชค ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

365 2242310355 เด็กชายกรรชยั  เลศิศรสีกลุรัตน์ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

366 2242311116 นายกรวชิญ ์ ปอยสงูเนนิ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

367 2242310009 เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

368 2242310010 เด็กชายกฤต  พึ�งสงัวาลย์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

369 2242310013 เด็กชายกฤตพล  ลผุลแท ้ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

370 2242310015 เด็กชายกฤตชัญ ์ ทศวงศช์าย ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

371 2242311123 เด็กชายกฤษฎ ์ ธนดเีจรญิโชค ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

372 2242311126 เด็กชายกวนิวธัน ์ พทิกัษ์วงศเ์ลศิ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

373 2242310024 เด็กชายกษิดศิ  โฆษิตจนิดา ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

374 2242310036 เด็กชายกอ้งภพ  เกดิพชืน์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

375 2242311540 เด็กหญงิกญัลกัษณ ์ สกลุไทยสุ
วาทนิ

ม.3 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

376 2242311087 เด็กชายกนัต ์ มาลานยิม ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

377 2242310746 เด็กหญงิกานตพ์ชิชา  ธาราธรรม
รัตน์

ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

378 2242310028 เด็กชายกจิณัฏฐ ์ เกื�อกลูเกยีรติ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

379 2242310029 เด็กชายกติตชินม ์ ชาวนาวกิ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

380 2242311136 เด็กชายกติตธิชั  ชวีนิวรรักษ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

381 2242310031 เด็กชายกติตธิาดา  โสรมรรค ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

382 2242310032 เด็กชายกติตพัิฒน ์ แกน่จําปา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

383 2242311137 เด็กชายกติตพัิฒน ์ เงนินําโชค ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

384 2242311138 เด็กชายกติตภิมู ิ กจินะกลุการ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

385 2242310033 เด็กชายกติตภิมู ิ กติตภิมูวิงศ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

386 2242311139 เด็กหญงิกลุธดิา  ลิ�มศริเิศรษฐกลุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

387 2242311141 เด็กชายกลุวชิญ  กฤษฎาพงษ์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

388 2242311543 เด็กหญงิกศุลนิ  เซยีงจนิ ม.2 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

389 2242311943 เด็กหญงิขวญัจริา  คงสขุ ม.3 ร.ร.บางปะกอกวทิยาคม สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

390 2242310749 เด็กหญงิขา้วขวญั  เมอืงศริิ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

391 2242310038 เด็กชายคณาธปิ  วริยิพรสวสัดิ� ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

392 2242311145 เด็กชายคณาพงษ์  คําชมุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

393 2242310753 เด็กหญงิคณุติา  เลี�ยงโรคาพาธ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

394 2242310045 เด็กชายจ.รวชิญ ์ กลอ่มเภรี ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

395 2242311148 เด็กชายจตรุภทัร  เบญจสตัยก์ลุ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

396 2242310046 เด็กชายจรญูวทิย ์ อมรปฏเิวธ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

397 2242310060 เด็กชายจริเกยีรต ิ เกยีรตชิสูกลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

398 2242310053 เด็กชายจริภทัร  ประเทอืงทพิย์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

399 2242310057 นายจริวฒัน ์ สายสทิธิ� ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

400 2242310059 เด็กชายจรัิฏฐ ์ ฉัตรศรนีพคณุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

401 2242310058 เด็กชายจรัิฏฐ ์ เวยีงเจรญิ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

402 2242310769 เด็กหญงิจฬุาลกัษณ ์ เจยีมจริะ
เศรษฐ์

ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

403 2242310338 เด็กชายเจตพัฒน ์ ตนัตพิทิกัษ์กลุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

404 2242310340 เด็กชายเจรญิชยั  เพยีรพาณชิยพ์ร ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

405 2242310064 เด็กชายชญานนิ  จงอศัญากลุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

406 2242310770 เด็กหญงิชนกชนม ์ ภทัรารักษ์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

407 2242310066 เด็กชายชนธญั  แกว้กลา้ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

408 2242311159 เด็กชายชนัฐพงษ์  พทุธรัตนมณี ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

409 2242311160 เด็กหญงิชนากานต ์ ผลทววีฒันชยั ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง



410 2242311475 เด็กชายชนาธปิ  พทิยาคมกลุ ม.2 ร.ร.ทวธีาภเิศก สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

411 2242310774 เด็กหญงิชนาภา  นธิพินูโชค ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

412 2242311163 เด็กหญงิชนนิาถ  ตั �งขจรโกศล ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

413 2242311558 เด็กหญงิชมชนก  พุม่โพธิ�สวุรรณ ม.3 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

414 2242311980 เด็กชายชยพล  อาภายะธรรม ม.3 ร.ร.บางปะกอกวทิยาคม สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

415 2242311165 เด็กหญงิชวศร  พรพบิลูย์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

416 2242310070 เด็กชายชวศิ  พันธน์กิลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

417 2242311993 เด็กชายชยันันท ์ สรินิจิศรวีงศ์ ม.2 ร.ร.บางปะกอกวทิยาคม สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

418 2242310072 เด็กชายชยัสทิธนัินท ์ ศรปีระยรู ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

419 2242311168 เด็กชายชาญ  สงเดช ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

420 2242310588 เด็กชายชาญวรทิฒิ�  เอี�ยมวงศรี ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

421 2242311170 เด็กหญงิชาลสิา  นาคประกอบ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

422 2242310075 เด็กชายชนิกฤต  สนุทราทรพพัิฒน์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

423 2242310396 เด็กชายชนิพงศ ์ ศริพัิชราวงศ์ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

424 2242312474 นายโชคชยั  อรยิะบญุสกลุ ม.3 ร.ร.บางปะกอกวทิยาคม สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

425 2242310792 เด็กหญงิญาณศิา  สวา่งสนิธุ์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

426 2242311175 เด็กหญงิญาดา  วะสนีนท์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

427 2242310796 เด็กหญงิฐาขณจิม ์ สนัตว์รนารถ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

428 2242311177 เด็กหญงิฐานติา  ขนุทรัพย์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

429 2242310800 เด็กหญงิฐติาภทัร ์ ปรชีาศลิปกลุ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

430 2242310802 นางสาวฐติรัิตน ์ เชวงกลุพวิฒัน์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

431 2242311178 เด็กหญงิฐติวิรดา  อาภสัระวโิรจน์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

432 2242310405 เด็กชายฑริษิภขั  ตรปีระเสรฐิพจน์ ม.1 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

433 2242311180 เด็กชายณฐกร  ลอืสริพิาณชิย์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

434 2242310098 เด็กชายณภทัร  นลรัตนนิ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

435 2242311184 เด็กหญงิณภทัร  เบญจศภุางค์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

436 2242310411 นายณรงคช์าญ  เจมิสทิธปิระเสรฐิ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

437 2242310099 เด็กชายณรณ  ฉัตรจติกรกลุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

438 2242310812 เด็กหญงิณัชชา  ชยัสมัฤทธิ�ผล ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

439 2242311567 เด็กหญงิณัชชา  ศภุชยัโกศล ม.2 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

440 2242310817 เด็กหญงิณัฏฐณชิา  ขนุทอง ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

441 2242311189 เด็กหญงิณัฏฐณชิา  มว่งวรรักษ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

442 2242310816 เด็กหญงิณัฏฐณชิา  เลศิสริมิั�นคง ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

443 2242310100 เด็กชายณัฏฐพนธ ์ คงสวสัดิ�ศรสีขุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

444 2242311190 เด็กหญงิณัฏฐริา  ลาภพณชิพลูผล ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

445 2242311191 เด็กชายณัฐ  นลินนท์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

446 2242310821 เด็กหญงิณัฐชยาพร  หาญธํารงวทิย์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

447 2242310823 เด็กหญงิณัฐณชิา  ฉัตรพมิลกลุ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

448 2242311196 เด็กหญงิณัฐณชิา  โถวประเสรฐิ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

449 2242310825 เด็กหญงิณัฐณชิา  เสาวลกัษณส์กลุ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

450 2242310106 เด็กชายณัฐธนนท ์ ปิตเิจรญิพันธ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

451 2242310827 นางสาวณัฐธยาน ์ ฉันทอธพิงศ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

452 2242311198 เด็กชายณัฐธญั  มธัยมแกว้ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

453 2242311199 เด็กหญงิณัฐธดิา  รัตนวงษ์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

454 2242310108 เด็กชายณัฐนนท ์ มั�นเขยีว ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

455 2242310829 เด็กหญงิณัฐนพนิ  สมัมากสพิงศ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

456 2242310591 เด็กชายณัฐนันท ์ กําลงัหาญ ม.2 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

457 2242311203 เด็กหญงิณัฐนชิา  โอสถานันตก์ลุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

458 2242310832 เด็กหญงิณัฐพมิล  ศริเิจรญิสมบตัิ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

459 2242310113 เด็กชายณัฐภทัร  ดําเนนิยทุธ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

460 2242310112 เด็กชายณัฐภทัร  อภธิรรมใบบญุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

461 2242311207 นางสาวณัฐลดา  สมิะเสถยีร ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

462 2242310426 เด็กชายณัฐวรรธน ์ อนิทพัฒน์ ม.2 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง



463 2242310428 นายณัฐวตัร  อสิสรณวตัร ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

464 2242310115 เด็กชายณัฐว ี ววิฒันธ์นกลุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

465 2242310116 เด็กชายณัฑฒ ์ พานชิ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

466 2242310836 นางสาวณชิชาพัณณ ์ นภสัเมธา
พันธ์

ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

467 2242311580 เด็กหญงิณชิชศิา  โตวรรณศริกํิาธร ม.3 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

468 2242310838 เด็กหญงิณชิมน  สภุานันท์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

469 2242311098 เด็กหญงิณชิากานต ์ แสงระพี ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

470 2242310841 เด็กหญงิณชิารยี ์ เจรญิผล ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

471 2242310842 เด็กหญงิณชิารยี ์ ชยัสมัฤทธิ�ผล ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

472 2242310843 เด็กหญงิดจุไหมทอง  นลวชยั ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

473 2242310845 เด็กหญงิตลุยดา  ไพรสนัต์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

474 2242310344 เด็กชายเตชนิท ์ ศภุโชคชยั ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

475 2242310846 เด็กหญงิทรัพยม์ณี  สมุะนัสชยั ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

476 2242311212 เด็กหญงิทศพรประภา  เสรวีริยิะกลุ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

477 2242310848 เด็กหญงิทกัษพร  เเชม่สะอาด ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

478 2242311215 เด็กชายธนกร  เชาวป์ระมวลกลุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

479 2242310127 เด็กชายธนกร  โสภาศรพัีนธ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

480 2242310129 เด็กชายธนกฤต  ไตรวฒุิ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

481 2242310130 เด็กชายธนกฤต  นรินาท ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

482 2242310146 เด็กชายธนเดช  เวชารัตนา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

483 2242310594 นายธนพงศ ์ ดา่นธนวานชิ ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

484 2242310853 เด็กหญงิธนพร  ธรรมศริพิงษ์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

485 2242310137 เด็กชายธนภทัร  คําพทิกัษ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

486 2242310139 เด็กชายธนวฒัน ์ สมบตัไิพบลูย์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

487 2242310138 เด็กชายธนวฒัน ์ สขุญาติ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

488 2242310439 เด็กชายธนวนิท ์ จนิตลขิติดี ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

489 2242310142 เด็กชายธนา  อศัวนัดดา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

490 2242311736 เด็กชายธนาพัทธ ์ อปุถมัภว์ภิานนท์ ม.2 ร.ร.วดัราชโอรส สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

491 2242310862 เด็กหญงิธมลวรรณ  ไชยธวชัพทุธิ
พร

ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

492 2242310863 เด็กหญงิธญัชนก  เตชอมรธนกจิ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

493 2242310868 เด็กหญงิธนัยพร  วฒันะรัตน์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

494 2242311231 เด็กหญงิธติสิดุา  ธญักลุสมัพันธ์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

495 2242310870 เด็กหญงิธษิณามด ี คงศกัดิ�สกลุ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

496 2242311233 เด็กชายธรีธษิณ ์ วรรณแกว้ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

497 2242310598 เด็กชายธรีพัฒน ์ งามเจรญิวงศ์ ม.3 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

498 2242311101 เด็กชายธรีพัฒน ์ เจรญิวฒันาเลศิ ม.3 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

499 2242310599 เด็กชายธรีภทัร  พงศพ์ศิาลธรรม ม.2 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

500 2242310157 เด็กชายธรี ์ เมธพีทิกัษ์ธรรม ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

501 2242310871 เด็กหญงินฎา  ประเสรฐิดงีาม ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

502 2242310601 เด็กชายนนทพัทธ ์ ปัตตพงศ์ ม.2 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

503 2242311860 เด็กชายนนทพัทธ ์ พบิลูพงศพั์นธ์ ม.3 ร.ร.โพธสิารพทิยากร สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

504 2242310163 เด็กชายนพอนนต ์ เทศผล ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

505 2242310874 นางสาวนภสัณันท ์ เรอืงดารกา
นนท์

ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

506 2242310875 เด็กหญงินภสันันท ์ ธริางกรูรัตต์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

507 2242311242 เด็กหญงินภสัสร  บญุศริิ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

508 2242310166 เด็กชายนราวชิญ ์ มโนมยางกรู ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

509 2242310461 เด็กชายนฤเศรษฐ ์ ประเวสไพรสนธิ� ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

510 2242310169 เด็กชายนัฏฐวฒัน ์ พพัิฒนก์ลุสวสัดิ� ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

511 2242310882 เด็กหญงินัทธมน  ลิ�มรัตนพันธ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

512 2242310888 เด็กหญงินันทน์ภสั  ชยัเพ็ชร ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

513 2242310889 เด็กหญงินาตาล ี มติรแว ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง



514 2242310890 เด็กหญงินชินภิา  สาธติธรรมพร ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

515 2242310891 เด็กหญงินชิานันท ์ พพิธิภณัฑ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

516 2242312154 เด็กหญงินภิากร  จันธนาชามพนูนท์ ม.3 ร.ร.บางปะกอกวทิยาคม สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

517 2242310346 เด็กชายเนกศ ์ งานโภคนิ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

518 2242311073 เด็กหญงิเนรัญชลา  ภกัดิ�วไิลเกยีรติ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

519 2242310893 เด็กหญงิบงกช  กติศิรปัีญญา ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

520 2242311252 เด็กหญงิบวรรัตน ์ สนุทรส ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

521 2242310170 เด็กชายบวรวชิญ ์ ศภุศริลิกัษณ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

522 2242310171 เด็กชายบญุวฤทธิ�  สนัตธํิารงวทิย์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

523 2242310896 เด็กหญงิบณุณดา  อมตานนท์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

524 2242310897 เด็กหญงิบณุยวรี ์ เหล็กอิ�ม ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

525 2242310174 เด็กชายปจติ  เรยีบรอ้ย ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

526 2242310176 เด็กชายปณธิาน  วรีะโอฬารกลุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

527 2242310469 เด็กชายปพนพัชญ ์ เต็มวสิทุธกิลุ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

528 2242311259 เด็กหญงิปภาดา  เจรญิสทิธิ� ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

529 2242310903 เด็กหญงิปภาดา  ปจุฉาการ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

530 2242310907 เด็กหญงิปภาวรนิท ์ เหลา่สาย ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

531 2242310179 เด็กชายปรรณพัชร  สฤษฎผ์ล ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

532 2242310180 เด็กชายประกฎษฏพิล  สมมลู ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

533 2242311597 เด็กหญงิประวณีา  โฆสติะมงคล ม.2 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

534 2242310182 เด็กชายปรยิากร  ศลิากร ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

535 2242310474 เด็กชายปรดีากร  กฤตอภสิทิธิ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

536 2242311262 เด็กชายปวรศิ  พานชิกลุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

537 2242310184 นายปวณี  หวงัพชิญสขุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

538 2242311600 นางสาวปัญญช์ล ี ฉีดอิ�ม ม.3 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

539 2242310187 เด็กชายปัญญรัช  ตั �งศรพีงศ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

540 2242310191 เด็กชายปัณณวชิญ ์ วรภาสไพบลูย์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

541 2242310915 เด็กหญงิปันปรม ี อมรวชัรพงศ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

542 2242311265 เด็กหญงิปานระพ ี ภกัดวีงศ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

543 2242311268 เด็กชายปิยวฒัน ์ งว้นจนิดา ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

544 2242310480 เด็กชายปณุณพัฒน ์ คําอาจ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

545 2242310201 เด็กชายปรูณ ์ ภูส่นัตพิงษ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

546 2242311709 เด็กหญงิเปรมยดุา  ศรจีรรยา ม.2 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

547 2242311103 เด็กหญงิผกามาศ  โพธิ�จันทร์ ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

548 2242310203 เด็กชายพงศธร  ขาวสะอาด ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

549 2242310481 เด็กชายพงศธร  ชะบา ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

550 2242311868 เด็กชายพชรพล  แสงสกุแสง ม.3 ร.ร.โพธสิารพทิยากร สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

551 2242311870 เด็กชายพณชิพล  เปลี�ยนขํา    ม.2 ร.ร.โพธสิารพทิยากร สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

552 2242311273 เด็กหญงิพณชิา  ปวรางกรู ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

553 2242311274 เด็กชายพนธติร  แพแสง ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

554 2242311607 เด็กหญงิพรชนก  จฬุาโอฬาร ม.2 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

555 2242310208 เด็กชายพรพพัิฒน ์ สรุโชคสริพิร ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

556 2242310925 เด็กหญงิพรรษชล  ยนตว์กิยั ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

557 2242311611 เด็กหญงิพรรษประสติา  ธนัทกลุ
โรจน์

ม.2 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

558 2242310211 เด็กชายพลฏัฐ ์ จงประดษิฐ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

559 2242311284 เด็กชายพัฒนก์ลุธร  ชยัรัตน์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

560 2242310932 เด็กหญงิพัทรดา  บงกชมาศ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

561 2242310933 เด็กหญงิพันธติรา  องัคส์ธุาสาวทิย์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

562 2242310216 เด็กชายพาทศิ  เตชะกําธรกจิ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

563 2242310939 นางสาวพชิญส์ณีิ  ชาญชยั ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

564 2242311294 เด็กหญงิพชิญส์นิ ี เกลื�อนถนอม ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

565 2242311293 เด็กหญงิพชิญส์นิ ี ถาวรธนนันท์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

566 2242310936 เด็กหญงิพชิญา  อศัวพชิญโชติ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง



567 2242310943 นางสาวพมิพช์นก  พอ่ชมภู ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

568 2242310942 เด็กหญงิพมิพช์นก  วงษ์นครนิทร์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

569 2242310944 เด็กหญงิพมิพช์นก  อูส่นัตวิงศ์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

570 2242311295 เด็กหญงิพมิพน์ารา  บญุยกจิโณทยั ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

571 2242310947 เด็กหญงิพมิพพ์ศิา  คชสวสัดิ� ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

572 2242311296 นางสาวพมิพอ์ร  เจรญิกลุ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

573 2242310951 เด็กหญงิพยิดา  วงศอ์สิรยิาภรณ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

574 2242310952 เด็กหญงิพริญาณ ์ ขนัตนัธง ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

575 2242310953 เด็กหญงิพศิทุธณา  เศวตเศรนี ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

576 2242310220 เด็กชายพรีพัฒน ์ ปากวเิศษ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

577 2242312234 เด็กชายพรีวชิญ ์ สตีถาวร ม.3 ร.ร.บางปะกอกวทิยาคม สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

578 2242311077 เด็กหญงิเพ็ญพชิญา  ชนิอดุมทรัพย์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

579 2242311081 เด็กหญงิแพรขวญั  ชนุถนอม ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

580 2242310957 เด็กหญงิภคนันท ์ วงศร์จุริาวาณชิย์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

581 2242310223 เด็กชายภคนิ  เนยีมสอน ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

582 2242310227 เด็กชายภวศิ  จตวุรีวงศ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

583 2242310963 เด็กหญงิภคัจริา  ชนิธนรัตน์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

584 2242310964 เด็กหญงิภชัชนก  นวินิธนชาติ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

585 2242311305 เด็กชายภทัรกฤต  ธนบญุสมบตัิ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

586 2242310230 เด็กชายภทัรเดช  ธรรมธาดาววิฒัน์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

587 2242311105 เด็กชายภทัรพล  พันธเ์ลศิระพี ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

588 2242311307 เด็กหญงิภทัรมน  ตนัตสิญุญตา ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

589 2242310969 เด็กหญงิภทัรวด ี ลาวณัยว์สิทุธิ� ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

590 2242311309 เด็กหญงิภทัรวรรณ  เจิ�ง ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

591 2242310231 เด็กชายภทัรว์รี ์ เเกว้พทิกัษ์คณุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

592 2242311638 เด็กหญงิภทัรานษิฐ ์ จันทรววิฒัน์ ม.1 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

593 2242310232 เด็กชายภสัภมู ิ ตนันรัินดร ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

594 2242310503 เด็กชายภาณุพงศ ์ พึ�งฟอง ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

595 2242310237 เด็กชายภานุวฒัน ์ บนั ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

596 2242310973 เด็กหญงิภารด ี เตชะมโนดม ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

597 2242311643 เด็กหญงิภาวนิ ี วชิญวาณชิ ม.3 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

598 2242311313 เด็กหญงิภกูฤตชญา  โพธิ�แกว้กลุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

599 2242310241 เด็กชายภชูติ  ธารางกรู ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

600 2242310507 เด็กชายภดูศิ  ประยรุธเนศ ม.1 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

601 2242310250 เด็กชายภเูพชร  สพุพัตศาสตร์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

602 2242310246 เด็กชายภมูนัินท ์ อศัวะศริจินิดา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

603 2242310247 เด็กชายภมูภิทัร  สนัตถิาวรยิ�ง ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

604 2242311321 เด็กชายภรูภิทัร  วสนุธราภวิฒัก์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

605 2242312625 เด็กชายภรูภิทัร  สอนสกลุ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั ธนบรุี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

606 2242311323 นางสาวภษูณศิา  มว่งวโิรจน์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

607 2242310251 นายมกฎุมนตร ี มหาพชราอรณุใหม่ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

608 2242311326 เด็กหญงิมนัสศกิานต ์ เกยีรตชิน
กานต์

ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

609 2242311327 เด็กชายมรรค  สพโชคชยั ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

610 2242311527 นางสาวมชัฌมิา  เตชสทิธิ�สบืพงศ์ ม.3 ร.ร.มธัยมวดันายโรง สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

611 2242310981 เด็กหญงิมกุตาภา  สงิหจ์าวลา ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

612 2242310347 เด็กชายเมชฌ ์ จันทรทรัพย์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

613 2242310348 เด็กชายเมธาสทิธิ�  เลา้แสงชยัวฒัน์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

614 2242311328 เด็กชายยศกร  ชวรัตนานันท์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

615 2242310253 เด็กชายยศกร  โพธิ�อน้ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

616 2242310983 เด็กหญงิรดาพร  จฑุานพมณี ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

617 2242311336 เด็กชายรวทิย ์ ผา่นภวูงษ์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

618 2242310256 เด็กชายรวนิทร ์ ชมมิ�ง ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง



619 2242310514 เด็กชายรวสิตุ  เรอืงจติทวกีลุ ม.2 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

620 2242310259 เด็กชายรัชพล  ไขส่วุรรณ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

621 2242310260 เด็กชายรัญชน ์ เทวาชลาองักรู ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

622 2242310989 เด็กหญงิรนิรดา  ริ�วตระกลู ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

623 2242310990 เด็กหญงิรนิรดา  สวุยิานนท์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

624 2242311342 เด็กหญงิรนิรด ี แดงสกลุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

625 2242310993 เด็กหญงิรุง่ธรยิา  กาญจนามั�งศกัดิ� ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

626 2242311345 เด็กหญงิลภสัรดา  วนานุกลู ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

627 2242312304 นายวรพล  หรัิญพฤกษ์ ม.3 ร.ร.บางปะกอกวทิยาคม สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

628 2242310267 เด็กชายวรลภย ์ ศรชียันนท์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

629 2242311000 เด็กหญงิวรวลญัช ์ ทพิยนธิรัิตน์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

630 2242310268 เด็กชายวรัญ� ู พงศส์วุรรณสนิ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

631 2242310269 เด็กชายวรนิทร  บวรกจิปกรณ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

632 2242311002 เด็กหญงิวรนิธร  โตสกลุวงศ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

633 2242311350 เด็กหญงิวรศิรา  เกตพัุนธ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

634 2242311003 นางสาววลยัพรรณ  ถรินันทนากร ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

635 2242310552 นายวสวตัติ�  ศริโิพธิ�สกลุ ม.3 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

636 2242311357 เด็กชายวชิชาภทัร  จนิดานาถ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

637 2242310276 เด็กชายวธิวนิท ์ อภนัินทน์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

638 2242311798 นายวรีภทัร  เลศิกําจรวฒัน์ ม.3 ร.ร.วดัราชโอรส สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

639 2242310281 เด็กชายวรีวทิย ์ เจรญิวงศนํ์า ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

640 2242311008 เด็กหญงิวรีาวลัย ์ วเิชยีรดลิกกลุ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

641 2242311898 เด็กชายเวชพสิฐิ  นันทเสนยี์ ม.3 ร.ร.โพธสิารพทิยากร สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

642 2242310616 เด็กชายศมนันท ์ ภานุวฒันว์นชิย์ ม.2 ร.ร.วดัราชบพธิ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

643 2242311010 เด็กหญงิศรณพ์ชิชา  วชัระชยัพงษ์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

644 2242311359 เด็กหญงิศรัณยภ์ทัร  ศรสีงัวาลย์ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

645 2242311017 เด็กหญงิศริดา  อทุยัวฒัน์ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

646 2242311362 เด็กหญงิศริประภา  ไตรยปัญจวทิย์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

647 2242310284 เด็กชายศริวชิญ ์ ทลูไพรัตน์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

648 2242310287 เด็กชายศวิกร  ไมเ่สื�อมสขุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

649 2242310290 เด็กชายศวิจัน ์ วฒันะศรพีงษ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

650 2242310292 เด็กชายศภุกร  เดชะขจรปัญญา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

651 2242310294 เด็กชายศภุณัฐ  อาจอํานวยวภิาส ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

652 2242310295 เด็กชายศภุวชิญ ์ ตระการสงิหนาท ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

653 2242311019 เด็กหญงิศภุานชิ  วงศเ์สรมิสนิ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

654 2242310302 เด็กชายสรทรรศน ์ ศรอีรณุลกัษณ์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

655 2242310303 เด็กชายสรร  ตนัวจิติร์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

656 2242310304 เด็กชายสรวชิญ ์ คดิประดษิฐท์พิย์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

657 2242311026 เด็กหญงิสรัสวด ี วรสถติ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

658 2242310306 เด็กชายสฤก  ไลว้วิฒัน์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

659 2242311111 เด็กชายสงัขกร  สงัขเ์ทพ ม.2 ร.ร.โยธนิบรูณะ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

660 2242310540 เด็กชายสณัหณัฐ  แพพันธข์วญั
เจรญิ

ม.1 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

661 2242311679 นางสาวสติานัน  กจิเวคนิ ม.3 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

662 2242310308 เด็กชายสทิธชิล  ชนิวรากร ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

663 2242310309 เด็กชายสทิธพัิฒน ์ นธิบิญุญาพันธ์ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

664 2242310310 เด็กชายสทิธภิมู ิ บญุไพศาลวงศ์ ม.3 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

665 2242310311 เด็กชายสปิปภาส  เจรญิกลุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

666 2242310314 เด็กชายสริภพ  พรอํานวยผล ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

667 2242311377 เด็กชายสริภพ  อภนิทนาพงศ์ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

668 2242310316 เด็กชายสริวชิญ ์ นามเจรญิชยัสขุ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

669 2242312584 เด็กหญงิสริาวรรณ  ไทรบวัขํา ม.3 ร.ร.มธัยมวดัสงิห์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

670 2242310317 เด็กชายสริาวธุ  มโนธรรม ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

671 2242311379 เด็กหญงิสริกิลุ  ศรัทธาบญุ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง



672 2242311035 เด็กหญงิสริภิสัสร ์ สรณคมนค์ปุต์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

673 2242311385 เด็กหญงิสณัุฎฐา  คงประเสรฐิ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

674 2242310318 เด็กชายสทุธวชิญ ์ พงศห์ลอ่พศิษิฏ์ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

675 2242310319 เด็กชายสทุธพิงษ์  พรมปราการ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

676 2242311685 เด็กหญงิสปุรยีา  น่วมขยนั ม.2 ร.ร.ศกึษานารี สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

677 2242311389 เด็กหญงิสพุชิญา  บญุนาค ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

678 2242311393 เด็กชายสวุศิษิฏ ์ สทิธโิรจน์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

679 2242311043 นางสาวหนึ�งฤทยั  ธานเีจตน์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

680 2242311045 เด็กหญงิอชริญา  ประยรูวงศ์ ม.3 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

681 2242311396 เด็กชายอชริะ  ธญัเจรญิกจิ ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

682 2242311398 เด็กชายอธภิทัร  บญุชาํนาญ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

683 2242311046 เด็กหญงิอนัญญา  ไชยนพกลุ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

684 2242311049 เด็กหญงิอภชิญา  โรจนส์ริวิรกลุ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

685 2242311048 เด็กหญงิอภชิญา  สวุฒันพันธ์กุลุ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

686 2242310328 เด็กชายอภภิ ู ศริฟ้ิา ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

687 2242311402 เด็กชายอภมิงคล  ธรีะภาพพันธ์ ม.1 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

688 2242310329 เด็กชายอภวิชิญ ์ รัตนส์ราญจติ ม.2 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

689 2242311051 เด็กหญงิอรณัฐ  วฒันปรชีานนท์ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

690 2242311056 เด็กหญงิอรเนตร  จันทรส์ชันาลยั ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

691 2242310551 เด็กชายอรรถพร  สายแสง ม.2 ร.ร.เทพศรินิทร์ สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

692 2242311058 เด็กหญงิอกัษรนิทร ์ วงศส์ทุธเิลศิ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

693 2242311412 เด็กหญงิอยัยา  สขุโข ม.2 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

694 2242310337 เด็กชายอทิธพัิทธ ์ เณรบํารงุ ม.1 ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

695 2242311414 นายอทิธพัิทธ ์ ศริกิติตกิลุ ม.3 ร.ร.สามเสนวทิยาลยั สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

696 2242311067 เด็กหญงิอสิรยี ์ ธนาภรณส์กลุ ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

697 2242311068 เด็กหญงิอสิสรยิา  อสิรยิะวาณชิ ม.2 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง

698 2242311080 เด็กหญงิเอเลน  จติตวิฒันานุกลู ม.1 ร.ร.สตรวีทิยา สพฐ.  รางวลัเหรยีญทองแดง


