ผลการประกวดการแสดงทางววิทยาศาสตรร (Science Show) ระดด บประเทศ
ระดด บมด ธยมศศกษาตอนตตน ครด ต งททท 18
วด นททท 24 สวิงหาคม 2561
ณ อวิ มแพพ คเมม องทองธานท
รางวด ล
ทท ม
โรงเรท ยนชทองฟตาซวินเซวิงวาณวิ ชบบารรุ ง จด งหวด ดเชท ยงใหมท
ผผต เขตาประกวด
1.เดพ กหญวิ งนท รชา พวิงคช
ร ดย
2.เดพ กหญวิ งกชกร วงคม
ชนะเลวิ ศ
3.เดพ กหญวิ งธนารท ยร พรตอมสรุ ข
10,000
อาจารยท
บาท
ร ท ปรศ กษา
1. นางสาวกรุ ลรด ศมวิร ตรุ งคนาคร
2. นางนดนทพร โตจา

โรงเรท ยนเบญจมราชผ ทวิศ จด งหวด ดจด นทบรุ รท
ผผต เขตาประกวด
1.เดพ กชาย ชรุ ตวิพนธร กวางทอง
2.เดพ กหญวิ ง เกวลวิ ณ ธรรมฉดตร
รองชนะเลวิ ศ
3.เดพ กหญวิ ง อรณวิ ชชา สมบผ รณรเจตนา
อด นดด บ 1
ร ท ปรศ กษา
8,000 บาท อาจารยท
1. นางสาวจรุ ฑารด ตนร ศรท ประเสรวิ ฐ
2. นางสาวเบพญจวรรณ แกตวครุ ณงาม
โรงเรท ยนธท รศาสตรร จด งหวด ดราชบรุ รท
ผผต เขตาประกวด
1.เดพ กชายนนทนดนทร นารท
2.เดพ กหญวิ งปวิ ยากร เอทท ยมหรรุ ท น
3.เดพ กหญวิ งสรุ ธาสวินทยร เสตะพด นธร
รองชนะเลวิ ศ
อาจารยท
อด นดด บ 2
ร ท ปรศ กษา
5,000 บาท 1. นางสรวิ ลลา เจรวิ ญมวิ ตรมงคล
2. นางสาวจรุ ไรรด ตนร แกตวทอง

โรงเรท ยนคลองขลรุ งราษฎรรรดงสรรคร จด งหวด ด
กบาแพงเพชร
ผผต เขตาประกวด
1.เดพ กหญวิ งอภวิ ปรท ยา อวิท มพรุ ทม
2.เดพ กหญวิ งกด ลยรด ตนร ครุ ณรุ
3.เดพ กชายกฤษฎา อรุ ฤทธวิร
อาจารยท
ร ท ปรศ กษา
1. นางนวิ ภาพร กาญจนะ
2. นางสาวรด ตนาภรณร โยทะพงษร
โรงเรท ยนสาธวิตมหาววิทยาลด ยขอนแกทน ฝทาย
มด ธยมศศกษา (ศศกษาศาสตรร)
เขตาประกวด
ชมเชย
1.เดพ กหญวิ งมรุ จลวิ นทร โรจนรวดฒนบผ ลยร
2,000 บาท
2.เดพ กหญวิ งชลวิ ดา ทวิ วสระแกตว
3.เดพ กชายนวิ ตวิ ภผมวิ นวิ ตวิ พจนร
( 3 รางวด ล)
อาจารยท
ร ท ปรศ กษา
1. นายพวิ ชา ชด ยจด นดท
2. นายสมโชค แกตวอรุ ทดศนร
จรุ ฬาภรณราชววิทยาลด ยนครศรท ธรรมราช จด งหวด ด
นครศรท ธรรมราช
เขตาประกวด
1.เดพ กชายวรวิ นทร ทองรทวง
2.เดพ กหญวิ งนวิ ชกานตร อวิ นทรสผ ต
3.เดพ กหญวิ งวด นววิสา บรุ ญคง
อาจารยท
ร ท ปรศ กษา
1. นางเรณผ รด กดบา
2. นางขวด ญตา วรรณรด ตนร

ผลการประกวดการแสดงทางววิทยาศาสตรร (Science Show) ระดด บประเทศ
ระดด บประถมศศกษาตอนปลาย ครด ร งททท 14
วด นททท 24 สวิงหาคม 2561
ณ อวิ มแพพ คเมม องทองธานท
รางวด ล

ทท ม
โรงเรท ยนเผดวิ มศศกษา จด งหวด ดกรรุ งเทพมหานคร
ผผร เขราประกวด
1.เดพ กหญวิ งธด ญญพด ฒนร ปรวิ มสวิรวิครุณาวรุ ฒวิ
2.เดพ กหญวิ งกด ลยวด ญญร เรม องคท รทอดญญะ
3.เดพ กชายศรุ ภกรณ ขามพลา
ชนะเลวิ ศ
5,000 บาท อาจารยท
ร ท ปรศ กษา
1. นายกฤษณะ เรท ยงสด นเทท ยะ
2. นายพศวิน กลวิท นสกรุ ล
โรงเรท ยนบรานขนวน
จด งหวด ดขอนแกทน
ผผร เขราประกวด
1.เดพ กหญวิ งวรด ชยา หมรุ นสท
2.เดพ กหญวิ งนลวิ นทวิ พยร รท แวง
รองชนะเลวิ ศ
3.เดพ กหญวิ งอรวรรณ ศรท แกรว
อด นดด บ 1
ร ท ปรศ กษา
4,000 บาท อาจารยท
1. นางสาวสรุ วรรณท สมมาสท
2. นางสาวจวิ นดาพร พลรด กษา
โรงเรท ยนอนรุ บาลชลบรุ รท จด งหวด ดชลบรุ รท
ผผร เขราประกวด
1.เดพ กหญวิ งพวิ มพน
ร ารา อรรุ ณงามวงศร
2.เดพ กชายณดฐพด ชรร ธนโชตวิ เสถท ยร
รองชนะเลวิ ศ
3.เดพ กหญวิ งสรุ พวิชญา ครสาร
อด นดด บ 2
ร ท ปรศ กษา
3,000 บาท อาจารยท
1. นางสาวทวิ พเนตร ธรรมรด งษท
2. นายประทท ป ไตรพรม

โรงเรท ยนวารท เชท ยงใหมท จด งหวด ดเชท ยงใหมท
ผผร เขราประกวด
1.เดพ กหญวิ งอท วทา พลายวิ สโนะ
2.เดพ กหญวิ งชยารด ตนร สรุ ทธะพวิ นทรุ
3.เดพ กหญวิ งกชพร จวิ ตตววิสรุทธวิ
อาจารยท
ร ท ปรศ กษา
1. นางสาวรด ตนาภรณร แหวนเพพ ชรร
2. วาท ททท รรอยตรท หญวิงภรณรทวิพยร เทพธท ระชด ย
โรงเรท ยนพวิ มานววิทยน
ร ราธวิวาส จด งหวด ดนราธวิวาส
ผผร เขราประกวด
ชมเชย
1.เดพ กหญวิ งบด ลกวิ ซ สาระกาสม
2,000 บาท
2.เดพ กหญวิ งสรุ นวิศา มะลท
3.เดพ กหญวิ งนรุ รอด ยรวิ น บวินอผ มะ
(3 รางวด ล) อาจารยท
ร ท ปรศ กษา
1. นางสรุ ภาวดท ดอเลล๊าะ
2. นายอวิ สมาแอ ดอเลล๊าะ
โรงเรท ยนอวิ มพท เรท ยลพวิ จวิตร สองภาษา จด งหวด ดพวิ จวิตร
ผผร เขราประกวด
1.เดพ กชายพท ระวรุ ฒวิ ธรรมมา
2.เดพ กชายอวิ นทด ช ลท ลากนก
3.เดพ กชายจรุ ตวิวดฒนร ศวิรวิ
อาจารยท
ร ท ปรศ กษา
1. นางสาวจวิ ราภรณร พลศวิรวิชดย
2. นายพวิ ชวิต ศรท ลอง

