
ระดบั
เหรียญรางวัล

1 ชนะเลิศ เศรษฐวิชญ์ จนัทร์ทอง เทศบาลวัดเสมาเมือง 47

2 รองชนะเลิศอันดบั 1 สุคนธรส  พัดทวี เทศบาลปากพนัง ๑ 46

3 รองชนะเลิศอันดบั 2 ชนาภทัร แผ้วพันธ์ชู นานาชาติเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 42

4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คณพัชญ์ โปณะทอง นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 41

5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นลินนิภา พิมเสน เทศบาลวัดเสมาเมือง 39

6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ปณัณวัฒน์ ปานมณี เทศบาลวัดศาลามีชัย 38

7 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กญัญาพัชร เชื้อชาติ เทศบาลวัดเสมาเมือง 36

7 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐภทัร   เกดิสบาย เทศบาลวัดทา้วโคตร 36

9 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณภทัร เกยีรติวัฒนากร อนบุาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 35

9 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อาลีเซีย ฮะมะ เทศบาลวัดเสมาเมือง 35

9 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เขมจิรา สังข์ศรีอนิทร์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 35

12 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชนาภา แผ้วพันธ์ชู นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 34

13 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ปณัณวิชญ์ หนูสวัสด์ิ อนบุาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 33

13 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 33

13 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ภสัสร ประดิษฐ์พล เทศบาลวัดเสมาเมือง 33

13 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐฏนิชา เพ็งจันทร์ เสริมปญัญา 33

13 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สุพลพัฒน์ สุจิวรรณ นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 33

18 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภทัรานิษฐ์ เพ็ชร เทศบาลวัดศาลามีชัย 32

18 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นพัตธร แกล้วทนงค์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 32

20 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พิมพ์พิชชา จุฬะแพทย์ เทศบาลวันเสมาเมือง 31

แบบรายงานผลการแข่งขันกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565    ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชือ่รายการแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์
กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)

ล าดบัที่ รางวัล รายชื่อผู้เขา้แขง่ขนั โรงเรียน
คะแนนรวม 

(60 คะแนน)



ระดบั
เหรียญรางวัล

ล าดบัที่ รางวัล รายชื่อผู้เขา้แขง่ขนั โรงเรียน
คะแนนรวม 

(60 คะแนน)
20 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นลพรรณ  หาญใจ เทศบาลวัดเสมาเมือง 31

20 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ลักษิกา  กะแหมเตบ เทศบาลวัดเสมาเมือง 31

20 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กรวิชญ์ ช่วยอปุการ เทศบาลวัดเสมาเมือง 31

20 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชัญญานุช เงินเล่ียม อนุบาลนครศรีธรรมราช 31

25 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พิมพ์ชนก ทองออ่น เทศบาลปากพนัง ๑ 29

25 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ศิระสิทธิ ์ศรีนาค นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 29

27 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กรีติ กาญจนวิวิญ เทศบาลวัดเสมาเมือง 28

28 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภมูิดิส เนินพลอย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27

28 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สิยาพัฐ สุขดี เทศบาลปากพนัง ๑ 27

28 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ธดาภรณ์ เจริญรัตตะวงศ์ อนุบาลค าแหง 27

28 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐณิชา  ชูจันทร์ เทศบาลวัดใหญ่ 27

32 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวิศรา พิกลุทองอ าไพ นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 26

32 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วรฤทยั วรยุทธการ เทศบาลปากพนัง ๑ 26

32 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ธนภมูิ คงแกว้ บา้นเนิน 26

32 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สุธินันท ์ศรียะพันธุ์ ตันติวัตร 26

32 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กติตินันท ์ภารา รัตนศึกษา 26

32 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชลากร  ไทยเสน เทศบาลวัดชัยชุมพล 26

32 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พาขวัญ ศรีสุข นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 26

39 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กฤติณ แต่งอกัษร นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 25

39 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐนันท ์ เหล่ือมแกว้ เทศบาลวัดเสมาเมือง 25

39 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พอฟ้า ตรีสัตยพันธุ์ นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25

39 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หัสกูณ บัวทอง อนุบาลนครศรีธรรมราช 25

43 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ลัทธพล   เอื้อวงศ์ประยูร อนบุาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 24

43 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณปภชั จันทรังษี นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24

43 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อรรัมภา วิจาราณ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 24

43 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หฤทัย สังข์ทอง นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 24

43 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณธัช บุญอมรศิริ อนุบาลนครศรีธรรมราช 24



ระดบั
เหรียญรางวัล

ล าดบัที่ รางวัล รายชื่อผู้เขา้แขง่ขนั โรงเรียน
คะแนนรวม 

(60 คะแนน)
48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตกลุ จินนุพันธ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 23

48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชวิศา ออสปอนพันธ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 23

48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เอกรัฐ ถนนแกว้ เทศบาลวัดเสมาเมือง 23

48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นภสัรพี สวัสด์ิวรรณกจิ นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 23

48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กิตต์ินภัส เพชรมี เทศบาลวัดมเหยงค์ 23

48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐนนท์ เหล่ือมแก้ว เทศบาลวัดเสมาเมือง 23

48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐชนน แก้วเมือง วัดนากุน 23

48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภัควัฒน์ คงแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช 23

48 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐกฤษ บุญอมรศิริ อนุบาลนครศรีธรรมราช 23

57 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณดี รินทรวิฑูรย์ อนบุาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 22

57 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กฤตภาส สุขเหลือ เทศบาลปากพนัง ๑ 22

57 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐปภัสร์ ช่วยหนู อนุบาลนครศรีธรรมราช 22

57 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตรัยคุณ ยกก าพล นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 22

57 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พาขวัญ จิตต์ณรงค์ นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 22

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ศศิพงศ์ ศรีแกว้ เทศบาลปากพนัง ๑ 21

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จิรภญิญา ศรีพุฒ เทศบาลวัดเสมาเมือง 21

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พิชญาภา เจริญยศ นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 21

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชนม์พิชา เพชรมี เทศบาลวัดมเหยงค์ 21

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พศุตม์ เพชรพิเชษฏ์กุล อนุบาลนครศรีธรรมราช 21

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นวินชญาน์ ฝอยทอง นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 21

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภาสวุฒิ ทองไซร้ นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 21

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เอมมิฬี กาฬสุวรรณ อนุบาลนครศรีธรรมราช 21

62 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภูมิหิรัณย์ สุวรรณไชย นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 21

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กชพรรณ  บวัจันทร์ เทศบาลวัดชัยชุมพล 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ธนัท ด าเนินผล วัดทา้วโคตร 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภรุูจ บญุวงศ์แกว้ เทศบาลวัดมเหยงค์ 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภคัอิงค์สุมญชุ์ บญุวงศ์แกว้ เทศบาลวัดเสมาเมือง 20



ระดบั
เหรียญรางวัล

ล าดบัที่ รางวัล รายชื่อผู้เขา้แขง่ขนั โรงเรียน
คะแนนรวม 

(60 คะแนน)
71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พัชรภา บญุวิจิตร เทศบาลปากพนัง ๑ 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชโลทร แสงใส เทศบาลปากพนัง ๑ 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วฤนทช์ัย ชอง รัตนศึกษา 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วิมลินน์ ชูเสือหึง นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ศศิชา ปัน้ส ารอง อนุบาลนครศรีธรรมราช 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เมธา แดงกะเปา อนุบาลนครศรีธรรมราช 20

71 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชนากานต์ พงศาปาน อนุบาลนครศรีธรรมราช 20

82 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สุภทตั   เจิมมหานนท์ อนบุาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 19

82 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กวิน จันทรภกัดี เทศบาลปากพนัง ๑ 19

82 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สิรวิชญ์  ชูทอง เทศบาลปากพนัง ๑ 19

85 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชยพัทธ์  แต่งอกัษร นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 18

85 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ธนวัฒน์ รวยร่ืน เทศบาลปากพนัง ๑ 18

85 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชญานุช สุตตาพงศ์ เทศบาลปากพนัง ๑ 18

85 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อคัรัช อธิษฐ์ธีรนันท์ เทศบาลปากพนัง ๑ 18

85 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ธัชพล ชัยสมาน นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 18

85 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พิชญาณัฎฐ์ พงค์ธนกุล อนุบาลนครศรีธรรมราช 18

85 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชญานุช แซ่ก่วน นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 18

92 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐพงศ์ ช่อผูก บา้นเนิน 17

92 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พิชญธิดา คันชิก นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 17

92 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กิตติณัฐ อาทรกิจ อนุบาลนครศรีธรรมราช 17

92 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชนัญญ์นัทธ์ ทิพย์มณฑา นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 17

92 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กิตติกร ด้วงสังข์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 17

92 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ศิริพงศ์ จารุสิริรังษี นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 17

92 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณภัทร ธนโสภณพิทักษ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 17

99 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นันทพิัฒน์ เนินทอง เทศบาลวัดเสมาเมือง 16

100 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่มฟ้า ศรีเจริญ เทศบาลปากพนัง ๑ 16

100 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วงษกร วงษ์กลาง เทศบาลปากพนัง 2 16
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เหรียญรางวัล
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(60 คะแนน)
100 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พรนภสั เรืองเพ็ง สิทธาภทัร์ 16

100 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณฐนนท์ เชาวนา เทศบาลวัดเสมาเมือง 16

100 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพ็ญพิชชา เกิดข า อนุบาลนครศรีธรรมราช 16

100 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฏฐพล จันทนา อนุบาลนครศรีธรรมราช 16

100 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อินทร์ปภัสร์ สมวงศ์ นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 16

100 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ศศิกานต์ สามารถ เทศบาลวัดชัยชุมพล 16

108 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สุชาครีย์  รอดแกว้ นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15

108 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ปนัดดา ทองขาว บา้นเนิน 15

108 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นิติธร ทองประจง มารีย์พิทักษ์ศึกษา 15

111 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สุธิศา สุขขะ เทศบาลปากพนัง ๑ 14

111 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รณพร รสทพิย์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 14

111 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พิชญ์ปริยากร ไกรสิทธิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 14

111 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภูมิภัทร คงแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช 14

111 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชยุดา แซ่ก่วน นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 14

116 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณณณ แกว้สามสี เทศบาลวัดศาลามีชัย 13

116 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จิรสุดา ศรีสังข์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 13

116 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นภสักร ชินวงศ์ เทศบาลปากพนัง ๑ 13

116 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กรณ์จิรัส พรหมช่วย นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 13

116 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รมณภ์ เชยบัวแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช 13

121 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณิชาภา จันทร์แกว้ เทศบาลปากพนัง ๑ 12

121 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฐวรา ทองไซร้ นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 12

123 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ธนวัฒน์  หนูสอน นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11

123 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณัฏฐ์นลิน ช่วยรักษ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 11

125 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ปภงักร  ไชยด้วง เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 10

125 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนันท์ สุวรรณ เทศบาลวัดชัยชุมพล 10

125 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กลธวัน ใจห้าว นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 10

128 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กอ้งกดิากร ชารักษภกัดี เทศบาลปากพนัง ๑ 9
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(60 คะแนน)
128 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กัญญาพัชร คงจันทร์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 9

130 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฉัตรนัย บวรศุภศรี นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 8

131 ขาดสอบ นนทธ์วัฒน์ จันทร์จ ารัส เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ ปณัณวัฒน์ กจิวิจิตร เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ ณฐ หนูสวัสด์ิ อนบุาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 0

131 ขาดสอบ ธีธัช พัฒนปรีชากลุ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อทุิศ 0

131 ขาดสอบ ปญุญิศา เตือนจิตเสรีสุข อนบุาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ 0

131 ขาดสอบ จิรัชยา ชูแกว้ เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ เสฎฐวุฒิ มูสิกปาละ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์ 0

131 ขาดสอบ ปารมี อนิทรมุสิก เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ นันทร์ติ สมจิตต์ นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0

131 ขาดสอบ ภทัรดนัย   หนูแสง เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์ 0

131 ขาดสอบ ณัฐวศา เรืองรอง เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ อนุภทัร์ เพชรทอง เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ สุพลพัฒน์ สุจิวรรณ นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0

131 ขาดสอบ พัสกร ยอดระบ า เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ ณัฐพร ช่อผูก บา้นเนิน 0

131 ขาดสอบ ณัฏฐภทัร  อนุสินธุ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ ปวริศา รักทอง เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ พัชราพร  คงเส็น วัดสุวรรณโฆษิต 0

131 ขาดสอบ ภทัรวดี บญุเพ็ง เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ ลิตา ศรีสรธัญ รัตนศึกษา 0

131 ขาดสอบ ณัฐนนท ์เหล่ือมแกว้ เทศบาลวัดเสมาเมือง 0

131 ขาดสอบ ณัฐปวริศร์ รุ่งโรจน์ นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 0


