ผูที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 18
ณ สํานักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แขงขันแบบออนไลน
ระหวางวันที่ 9-15 ตุลาคม 2564
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ศูนย สอวน.

เหรียญรางวัล

1 เด็กชายกิตติพัศ พงศอรุโณทัย

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทอง

2 เด็กชายศุภกร ไพศาลเจริญ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทอง

3 นายภาณุพัฒน ศรีสุขวสุ

สรรพวิทยาคม

ตาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 นายอติวิชญ วิชิตตระกูลถาวร
5 เด็กชายนพรุจ วิญญพรหม

มงฟอรตวิทยาลัย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทอง
ทอง

6 นางสาวณกัญดา กุลสงค

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กทม.

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ทอง

7 นายศิวกร โกมลหิรัณย

สาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทอง

8 นายณัฐพัตร ผองญาติ

สาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทอง

9 นายฉัฏฐิราช รงคภักดี

สามเสนวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เงิน

10 เด็กชายนราวิชญ ตันติพิทักษโชติ สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เงิน

11 เด็กชายภัทรพล จําปาหอม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เงิน

12 เด็กชายจิรัชธรณ สิงหพันธ

หาดใหญวิทยาลัย

สงขลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เงิน

13 นายกวิน ปอมสนาม

สาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เงิน

14 เด็กหญิงจิตภินันท โพธิ์ออนจรูญ อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เงิน

15 เด็กหญิงธีรจุฑา สุขแสง

สามเสนวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เงิน

16 นายธนเสฐฐ กิตติวรรธโนทัย

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)

ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน

17 เด็กชายปพนธีร เรืองหนาย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร

เงิน

18 เด็กชายณฐพงศ สาระบาล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เงิน

19 นายปญญาธิคุณ เพ็งนุม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เงิน

20 เด็กชายชนพัฒน บายเที่ยง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลพบุรี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทองแดง

21 เด็กชายวสุพล กฤษณะบาล

พิริยาลัยจังหวัดแพร

แพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทองแดง

22 เด็กหญิงศุภาวีร บรรเทิง

สตรีสิริเกศ

ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทอง

เงิน

ทองแดง

23 เด็กหญิงภัททสิรินทร พัฒนเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทองแดง

24 เด็กชายสิทธิพร สิงหนลินธร

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ทองแดง

25 นายณัฐภัทร อาชีวกุลมาศ

ปญจดี

ทองแดง

26 เด็กชายปภังกร มีเวชสม

พิษณุโลกพิทยาคม

ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ทองแดง

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ศูนย สอวน.

27 เด็กชายวชิรพล ไพชยนต

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทองแดง

28 เด็กชายจัตวา คําวังพฤกษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทองแดง

29 นายธนภัทร วงศมณีโรจน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
สาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทองแดง

30 เด็กชายทวิพรรธน สิทธิฤทธิ์

สตรีวิทยา 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทองแดง
ทองแดง

กทม.

31 เด็กชายรัชชานนท ธีระตระกูลชัย ภูเก็ตวิทยาลัย

เหรียญรางวัล

32 เด็กชายตรีทเศศ อ่ําทุงพงศ

นครสวรรค

33 เด็กหญิงสุรภี วาสนาพิตรานนท

เรยีนาเชลีวิทยาลัย

ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
นครสวรรค มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

34 เด็กชายธนพงษ พิริยสถิต

พัทลุง

พัทลุง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วิทยาเขตปตตานี)

ทองแดง

35 เด็กชายปภังกร พบหิรัญโสภณ

นวลนรดิศ

กทม.

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

เกียรติคุณประกาศ

36 เด็กชายรังสิมันตุ อริยสุนทร

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เกียรติคุณประกาศ

37 เด็กชายพสธร สรอยคีรี

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เกียรติคุณประกาศ

38 เด็กหญิงชัญญาพิชญ สุดสม

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

39 เด็กหญิงจิรกานต รักสกุลพิวัฒน

สุรวิวัฒน ฯ

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแกน

เกียรติคุณประกาศ

40 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุกรีฑา

สามเสนวิทยาลัย

กทม.

เกียรติคุณประกาศ

41 นางสาวสไบทิพย เอี่ยมปอ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เกียรติคุณประกาศ

42 เด็กหญิงปทิตตา สิทธิวรากุล

ธิดานุเคราะห

สงขลา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ศูนย สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกิตติพัศ พงศอรุโณทัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลคะแนนภาควิเคราะหขอมูลสูงสุด

ศูนย สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกิตติพัศ พงศอรุโณทัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลคะแนนภาคสังเกตการณสูงสุด

ศูนย สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายกิตติพัศ พงศอรุโณทัย
รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนหญิง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ศูนย สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

ศูนย สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด
เด็กชายศุภกร ไพศาลเจริญ
รางวัลคะแนนรวมสูงสุด

นางสาวณกัญดา กุลสงค
รางวัลคะแนนสูงสุด ศูนยภูมิภาค
นายภาณุพัฒน ศรีสุขวสุ
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ทองแดง
ทองแดง

เกียรติคุณประกาศ

เกียรติคุณประกาศ

