ผูที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 17
ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ศูนย สอวน.

เหรียญรางวัล

1 เด็กชายบุณยกร ธารพานิช

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

2 เด็กชายญาณรัก ถาวรรุงกิจ

มงฟอรตวิทยาลัย

เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทอง

3 เด็กชายกิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ชลบุรี

ทอง

4 เด็กชายนพรุจ สอดศรี
5 เด็กชายศุภกิตต ศิลาลาย

ทอง
กทม. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฝายมัธยมศึกษา) ปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทอง

6 นายศุภวิชญ จิระเดชะ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ทอง

7 เด็กหญิงณรฎา จะชาลี

สุรนารีวิทยา

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ทอง

8 เด็กชายพงศกร โลหะศิริวัฒน

สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม)

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทอง

9 เด็กชายสิรภัค จักรวาลวิบูลย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ทอง

10 เด็กชายสุทธวิชญ พงศหลอพิศิษฏ สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เงิน

11 นางสาวคุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ

สตรีวิทยา

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เงิน

12 เด็กชายรัฐนนท โมทายน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เงิน

13 นายจิรัฏฐ ฉัตรศรีนพคุณ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เงิน

14 เด็กชายณวัฒน จินดาวิจักษณ

สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม)

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เงิน

15 เด็กหญิงสุพิชญชญา พิทักษธรรม หาดใหญวิทยาลัย

สงขลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เงิน

16 นายธีร เมธีพิทักษธรรม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เงิน

17 เด็กชายพงศชนก วนัชสุนทร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เงิน

18 เด็กหญิงเกสร พิมพสมาน

หอวัง

กทม.

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เงิน

19 เด็กหญิงชญาดา วิสุทธิรัตนมณี

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน

เงิน

20 เด็กหญิงบงกชมาศ ตันกุล

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ทองแดง

21 เด็กชายธีทัต อัศวพิภพ

สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม)

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทองแดง

22 เด็กชายภาณุพัฒน ศรีสุขวสุ

สรรพวิทยาคม

ตาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทองแดง

23 เด็กชายวีรภัทร ปญญามัง

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทองแดง

24 เด็กชายปาติโมกข ศรีไตรรัตน

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง

ตรัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ทองแดง

25 เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทองแดง

26 เด็กชายอนาวิล ศิลปศาสตร

สรรพวิทยาคม

สตูล
ตาก

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ทอง

สวนกุหลาบวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทองแดง

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

27 เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

28 เด็กชายวชิรวิทย วีระสกุล

หาดใหญวิทยาลัย

กทม.
สงขลา

ศูนย สอวน.

เหรียญรางวัล

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ทองแดง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ทองแดง

29 เด็กชายอติวิชญ วิชิตตระกูลถาวร มงฟอรตวิทยาลัย

เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทองแดง

30 เด็กหญิงณกัญดา กุลสงค

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ทองแดง

31 เด็กชายณัฐวัฒน กิจจงเจริญยิ่ง

อุดรพิทยานุกูล

32 เด็กชายนพรุจ วิญญพรหม

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน
นาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

33 เด็กชายกองภพ กองเกียรติเจริญ

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทองแดง

34 เด็กชายจิรัฏฐชัย ไทยทรง

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เกียรติคุณประกาศ

35 เด็กหญิงกษมา ศิริลัภยานนท

ธิดานุเคราะห

สงขลา

เกียรติคุณประกาศ

36 เด็กชายภัทรวรรธน กิจศักดิ์

มงฟอรตวิทยาลัย

เกียรติคุณประกาศ

37 เด็กหญิงไพลิน ตั้งสุนทรวิวัฒน

อุดรพิทยานุกูล

เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน

38 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุกรีฑา

สามเสนวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เกียรติคุณประกาศ

ชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เกียรติคุณประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกียรติคุณประกาศ

39 เด็กหญิงอันธิยาภัทร เตชะธนสารสมบัติ ปญจดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ทองแดง
ทองแดง

เกียรติคุณประกาศ

40 เด็กชายณฐพงศ สาระบาล

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร

41 เด็กชายวรากร พิรินศาสน

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เกียรติคุณประกาศ

42 นายวรัท ลิปพัฒนา

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)

ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน

เกียรติคุณประกาศ

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุงกิจ
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
รางวัลคะแนนภาควิเคราะหขอมูลสูงสุด

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เด็กหญิงณรฎา จะชาลี
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
รางวัลคะแนนภาคสังเกตการณสูงสุด

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแกน

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุงกิจ
รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนหญิง

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เด็กหญิงณรฎา จะชาลี
รางวัลคะแนนสูงสุด ศูนยภูมิภาค

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแกน

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด
เด็กชายญาณรัก ถาวรรุงกิจ
รางวัลคะแนนรวมสูงสุด

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุงกิจ
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