ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2562
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายกฤศณัฏฐ์ สิริภคพันธ์
2 นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์
3 นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล
4 เด็กหญิงพลอยภัสสร ถิรจิตโต
5 นางสาวเพชรน้ําหนึ่ง พรสัมฤทธิ์โชค
6 นายภัสชกพันธ์ สายชล
7 นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
8 นายศัลย์ สหกิจรุ่งเรือง
9 นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์
10 นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า
11 นายชลสิฒภ์ ชินวรากร
12 นายชัยยุทธ์ ศรีบุญพิมพ์สวย
13 นายฌาน ชาญด้วยวิทย์
14 นางสาวญาณิศา ศรีสมบูรณ์

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
มหิดลวิทยานุสรณ์
ธิดานุเคราะห์
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหิดลวิทยานุสรณ์
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
มหิดลวิทยานุสรณ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
อุดรพิทยานุกูล
ระยองวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษา

จังหวัด
ศูนย์ สอวน.
รางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหรียญทอง
เชียงใหม่
โรงเรียนเทพศิรินทร์
เหรียญทอง
กทม.
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
นครปฐม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญทอง
สงขลา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหรียญทอง
เชียงใหม่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
นครปฐม
โรงเรียนเทพศิรินทร์
เหรียญทอง
กทม.
โรงเรียนเทพศิรินทร์
เหรียญทอง
กทม.
เหรียญทอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
นครปฐม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นครปฐม
เหรียญเงิน
อุดรพิทยานุกูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
เหรียญเงิน
ระยอง
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทพศิรินทร์
กทม.

15 นายณตฤณ คุณาภิวัฒน์กุล

ศรีบุณยานนท์

กทม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เหรียญเงิน
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16 นางสาวณรดา ศรีมุนินทร์นิมิต
17 นายณัฏฐเดช ธีระพรเพิ่มสุข
18 นายณัฐนภัส คําชมภู
19 นายทัตเทพ โพธินิล

เตรียมอุดมศึกษา
เทพศิรินทร์
บุญวาทย์วิทยาลัย
ชลราษฎรอํารุง

กทม.
กทม.
ลําปาง
ชลบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

20 นายธนทัต จันทระโสภา

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหรียญเงิน

21 นายธนภัทร สีมาขจร
22 นางสาวธีริศรา ศรวณีย์
23 นางสาวเบญญาวัธน์ ก้องนาวา
24 นายปัณณวัฒน์ ติรกนกสถิตย์
25 นายพัทธดลย์ เศวตปิยะกุล
26 นางสาวฟ้าใส เชี่ยวบางยาง

มงฟอร์ตวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา

เชียงใหม่
กทม.
ราชบุรี
กทม.
กทม.
กทม.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนเทพศิรินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
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ที่
ชื่อ - สกุล
27 นายภูริช กัญจนานภานิช
28 นายศิวกร ชาญชโลธร
29 นายสิรภัทร เจษฎาพรชัย
30 นายโอบนิธิ จิรประเสริฐวงศ์
31 นายจักรดุลย์ ธรรมใจ
32 นายจิรันตน์ กิตติพงศธรชัย
33 นายชัชส์ เชิดฉาย
34 นางสาวชาลิสา ศรีวิไล
35 นายชินาธิป แก้วกํายาน
36 นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์
37 นายเชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ
38 นางสาวณภัทร์ อัศวเมธาพันธ์
39 นางสาวณิชกานต์ กรีธาธร
40 นายธนกฤต ภิรมย์นาค
41 นายธนสิน เฉลิมชาติ
42 นายธราดล พิมพ์แก้ว
43 นางสาวนิรัชพร เดชพุทธวัจน์
44 นางสาวบงกชพร บุญเหลือ

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
ราชสีมาวิทยาลัย
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชสีมาวิทยาลัย
ราชสีมาวิทยาลัย
คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา
สุรวิทยาคาร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

เบ็ญจะมะมหาราช
สิรินธรราชวิทยาลัย
นางรอง
มหิดลวิทยานุสรณ์
เบ็ญจะมะมหาราช
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์)

ชลราษฎรอํารุง
45 นายปาณัท แสงสุขศิริ
นครสวรรค์
46 นายปารินทร์ คงอินทร์
มหิดลวิทยานุสรณ์
47 นายพีรณัฐ โกสัจจะ
48 นายพุฒิเมธ เลขะกุลพรหมอินทร์ แสงทองวิทยา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
49 นายภัทรนันท์ พิบูลย์
50 นายภูริศ จาริยะ

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
51 นายมงคล จิรนิรามัย
52 นางสาววทันยา ตั้งเจริญบํารุงสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
หาดใหญ่วิทยาลัย
53 นางสาววิศรุตา แก้วหัวไทร
สวนกุหลาบวิทยาลัย
54 นายศศิน รายรัตน์
เตรียมอุดมศึกษา
55 นายศักดิพัฒน์ เจียรธเนศ
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
56 นายศุภกิตติ์ ศุภนุกูลสมัย
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จังหวัด
ขอนแก่น
กทม.
กทม.
กทม.
นครราชสีมา
ราชบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ยะลา
สุรินทร์
ตรัง
อุบลราชธานี
นครปฐม
บุรีรัมย์
นครปฐม
อุบลราชธานี
เชียงใหม่

ศูนย์ สอวน.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์

รางวัล
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหรียญทองแดง

ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชลบุรี
นครสวรรค์
นครปฐม
สงขลา
ตรัง

เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง

ปัตตานี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กทม.
เพชรบุรี
สงขลา
กทม.
กทม.
กทม.

โรงเรียนเทพศิรินทร์
เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทพศิรินทร์
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทพศิรินทร์
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทพศิรินทร์
เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

ที่
ชื่อ - สกุล
57 นายสมาธิ โรจน์ชีวิน

โรงเรียน
เทพศิรินทร์

58 นางสาวสิริกันยา ธุวะชาวสวน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พิษณุโลกพิทยาคม
59 นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า
ตากพิทยาคม
60 นายอัษฎางค์ บุญประสิทธิ์

จังหวัด
กทม.

ศูนย์ สอวน.
โรงเรียนเทพศิรินทร์

รางวัล
เหรียญทองแดง

นครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

พิษณุโลก
ตาก

รางวัลพิเศษ
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ
นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธิดานุเคราะห์

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคใต้
เด็กหญิงพลอยภัสสร ถิรจิตโต

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก
นายทัตเทพ โพธินิล

ชลราษฎรอํารุง

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

อุดรพิทยานุกูล

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายชัยยุทธ์ ศรีบุญพิมพ์สวย

ผู้ที่ได้คะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า

มหิดลวิทยานุสรณ์

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผู้ที่ได้คะแนนรวมภาคปฏิบัติการสูงสุด
นายภัสชกพันธ์ สายชล

มหิดลวิทยานุสรณ์

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มหิดลวิทยานุสรณ์

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า
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