
ล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล ช้ัน โรงเรียน/สถำบัน จังหวัด สำขำ

1 นางสาว ชาลิสา ต่ันวัฒนะ ม.6 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี เคมี

2 นาย นราวิชญ์ ลิขิตรุจานนท์ ม.5 ก าเนิดวิทย์ ระยอง วิทยาศาสตร์การแพทย์

3 นางสาว รักษิกานต์ มะลิงาม ม.5 จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ เคมี

4 นาย ธนวัต ปาลกะวงศ์ ม.4 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี คณิตศาสตร์

5 นาย กิตติศักด์ิ ทองบ้านโข้ง ม.5 ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี เคมี

6 นางสาว กามีละห์ อาแวแล ม.5 ดารุสสาลาม นราธิวาส ชีววิทยา-เกษตร

7 นาย กฤตยญ์ ไชยวงค์ ม.5 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย ชีววิทยา-เกษตร

8 นางสาว ญาณิศา จันทร์ฝาย ม.5 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงใหม่ ชีววิทยา-เกษตร

9 นาย พีรพล สิงหา ม.6 ด ารงราษฏร์สงเคราะห์ เชียงราย ฟิสิกส์

10 นาย ทัศพล ชนะสิทธ์ิ ม.5 ตะโหมด พัทลุง วิศวกรรมศาสตร์

11 นางสาว ณัฐชยาพร สินธุรัตเวช ม.5 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ฟิสิกส์

12 นางสาว ปัณณ์รัก ทองเน้ือสุข ม.5 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เคมี

13 นางสาว ฐิติพร ปันวิชัย ม.5 เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์

14 นาย สุทธิพงศ์ ยะวา ม.5 ธีรกานต์บ้านโฮ่ง ล าพูน วิศวกรรมศาสตร์

15 นางสาว อัญชลี จักรแสง ม.5 นวมราชานุสรณ์ นครนายก เคมี

16 นางสาว ชุตินันท์ สุขเก้ือ ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ฟิสิกส์

17 นาย เดชาธร เทวะผลิน ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์

18 นาย มูฮัมมัดดานิยา สุดวิไล ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ฟิสิกส์

รำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส ำหรับเด็กและเยำวชน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปริญญำตรี รุ่นท่ี 23 ประจ ำปี 2563
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19 นางสาว เพลิน จิรเสวีนุพันธ์ ม.4 ประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การแพทย์

20 นาย ชัยวัฒน์ ค ามา ม.5 ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์การแพทย์

21 นางสาว นันท์นภัส รอดแก้ว ม.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ชีววิทยา-เกษตร

22 นาย เจษฎาภรณ์ สหกุลบุญญรักษ์ ม.4 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ชีววิทยา-เกษตร

23 นางสาว กวิสรา รุจิประภากร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชีววิทยา-เกษตร

24 นางสาว กัชบงกช หมอทรัพย์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์

25 นาย ธนธัช อินทเรือง ม.4 มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี เคมี

26 นาย ชัยภัทร ติระพงศ์ประเสริฐ ม.5 มารีย์วิทยา นครราชสีมา คอมพิวเตอร์

27 นาย พิสิฐ นามนวล ม.4 แมจันวิทยาคม เชียงราย ชีววิทยา-เกษตร

28 นางสาว พิมพ์ชนก ภู่ทอง ม.4 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การแพทย์

29 นางสาว นัชชา มานะอนันตกุล ม.4 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์

30 นาย ศิวกร วงศ์ประเสริฐ ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์

31 นางสาว มณีรัตน์ หงอสกุล ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง เคมี

32 นางสาว ชลดา ไชยโยธา ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ชีววิทยา-เกษตร

33 นางสาว จิรนันท์ อภิกุศโลปกรณ์ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์การแพทย์

34 นางสาว มาริสา อรรจนานนท์ ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี ชีววิทยา-เกษตร

35 นาย พลภัทร เล่ียมตระกูลพานิช ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก ชีววิทยา-เกษตร

36 นาย วิชยุตม์ เกิดไชย ม.6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก คอมพิวเตอร์

37 นางสาว นันทิกานต์ มาระม่ิง ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย เคมี

38 นาย กฤติน คุณอารี ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล คอมพิวเตอร์

39 นางสาว วิรดา วิไลนาม ม.4 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การแพทย์

40 นางสาว ศิรินัน เอ่ียมสุข ม.5 สตรีพัทลุง พัทลุง ฟิสิกส์
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41 นางสาว สาริยาวลี ขันนาเลา ม.6 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์

42 นางสาว อชิรญา แสงวิภาสนภาพร ม.5 สตรีอ่างทอง อ่างทอง คณิตศาสตร์

43 นาย ก้องภพ เติมวรคุณ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ชีววิทยา-เกษตร

44 นาย ปุณณวิช ธุวจิตต์ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์

45 นาย อินทนนท์ พัฒนะวัฒนวงศ์ ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิตศาสตร์

46 นาย ชาญชล ลิปูหนอง ม.6 สหราษฎร์รังสฤษด์ิ นครพนม ชีววิทยา-เกษตร

47 นางสาว พัชญา ผาติวิกรานต์ ม.6 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา คอมพิวเตอร์

48 นางสาว หยาดพิรุณ แสงสุก ม.4 สันก าแพง เชียงใหม่ ฟิสิกส์

49 นางสาว ณัฏฐณิชา วงษ์จริต ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์

50 นางสาว ณภัทร อุไรสมสุรัติ ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์

51 นางสาว อธิชา เหรียญเลิศรัตนา ม.5 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิตศาสตร์

52 นาย พัทธนันท์ นุ่มผ่อง ม.5 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา คอมพิวเตอร์

53 นางสาว อภัทชา นามสี ม.5 สุไหงโกลก นราธิวาส ชีววิทยา-เกษตร

54 นางสาว พัณณิตา กิด่วน ม.4 หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ เคมี

55 นางสาว บิลกิส จิเหม ม.5 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส ฟิสิกส์

*รายช่ือเรียงตามโรงเรียน
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