
ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รางวัล ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่1 ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่2 

ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เด็กชาย ยศสรัล พนมรัตนรักษ์ เด็กหญิง พัทธ์ธีรา พุมานนท์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เด็กหญิง สิรภัทร สิงห์สี เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ ไชยธงรัตน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เด็กชาย วงศพัทธ์ วรวุฒิ เด็กชาย อภิพลสิทธิ์ อารียสกุล 

ชมเชย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชาย กษพล วรรัตน์โภคิน เด็กชาย โยสิยาห์ ก าเหนิดรัตน์ 

ชมเชย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เด็กชาย ธิติ แซ่ลี้ เด็กหญิง มัททวิน ลีลาวรมณี 

ชมเชย โรงเรียนปัญจทรัพย์ เด็กหญิง นภัสรพี ศักดิ์วิมลพร  เด็กชาย อภิชาติ ชัยสาร 

ชมเชย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เด็กชาย พีทย ์ ตั้งงามจิตต์ เด็กชาย ณฐภัทร  ซ้ายงาม 
 
รางวัลแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) และเป็นตัวแทนนักเรียนจากภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันระดบัประเทศต่อไป 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลชมเชย จ านวน 4 รางวัล จะไดร้ับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานในการแจ้งช่ือบัญชี-เลขท่ีบัญชีธนาคาร ของนักเรียนท้ังสองคนเพื่อโอนเงินรางวัล พร้อมแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือบัตร
นักเรียน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ส าหรับผู้ที่ไม่ใช้บัตรประชาชน จะต้องแจ้งที่อยู่ตามบตัรประชาชนมาด้วย ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. ทั้งนี้คณะกรรมการฯ 
จะโอนเงินโดยแบ่งเงินรางวัลคนละครึ่งของเงินรางวัลที่ได้รับ (ทีม) หลังจากได้รับข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว และเมื่อโอนเงินจะส่งสลิปการโอนเงินแจ้งเพื่อทราบต่อไป 
2) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) จะส่งให้ตามที่อยู่ของโรงเรียน โดยจะทยอยส่งให้ในภายหลัง 
 



 

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รางวัล ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่1 ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่2 

ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เด็กหญิง ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน เด็กหญิง อาคิรา รัตนาธาร 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เด็กชาย ติณณภพ  อัศวสัมฤทธิ์  เด็กชาย ภัทรพล  สู้ทุกทิศ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  นายวรพล สาตร์กลิ่น นายกษิดิศ หัสม ี

ชมเชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เด็กชาย ปิยวัฒน์  วีรเดชะ เด็กชาย จิรันธนิน  กิตติวัฒนาชัย 

ชมเชย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เด็กหญิง รดา มกรพันธ์ เด็กชาย วรปรัชญ์ รุ่งศรีรัตนวงศ์ 

 
รางวัลแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) และเป็นตัวแทนนักเรียนจากภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันระดบัประเทศต่อไป 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล จะไดร้ับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานในการแจ้งช่ือบัญชี-เลขท่ีบัญชีธนาคาร ของนักเรียนท้ังสองคนเพื่อโอนเงินรางวัล พร้อมแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือบัตร
นักเรียน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ส าหรับผู้ที่ไม่ใช้บัตรประชาชน จะต้องแจ้งที่อยู่ตามบตัรประชาชนมาด้วย ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. ทั้งนี้คณะกรรมการฯ 
จะโอนเงินโดยแบ่งเงินรางวัลคนละครึ่งของเงินรางวัลที่ได้รับ (ทีม) หลังจากได้รับข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว และเมื่อโอนเงินจะส่งสลิปการโอนเงินแจ้งเพื่อทราบต่อไป 
2) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) จะส่งให้ตามที่อยู่ของโรงเรียน โดยจะทยอยส่งให้ในภายหลัง 
 
 
 



ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รางวัล ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่1 ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่2 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นาย ภาวิต แก้วนุรัชดาสร  นาย สรวีย์ บุญมีประกอบ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสาว ไข่มุก เหลืองวงศ์ไพศาล นางสาว วิวรรณ วัชรขจร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นาย คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ นาย ธนภัทร จารุพันธุ์ 

ชมเชย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก นาย ปฏิภาค   จุลพลัง นาย อชิน    เครื่องจันทร์ 

ชมเชย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม นาย ชิติสรรค์ วงศก์ิตตวิิรัช นาย กัษณ คัชมาตย์ 

ชมเชย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นาย พงศ์พล จุ้ยแจ้ง นาย อนวัช ขุนทอง 

ชมเชย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นางสาว ทิพานัน บุญรอดดิษฐ นาย ธันฐกรณ์ เอ่ียมฉลวย 

ชมเชย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นาย ชยากร กิตติคุณ นางสาว ณัชชา ศรีทุมมา 
 

รางวัลแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) และเป็นตัวแทนนักเรียนจากภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันระดบัประเทศต่อไป 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลชมเชย จ านวน 5 รางวัล จะไดร้ับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานในการแจ้งช่ือบัญชี-เลขท่ีบัญชีธนาคาร ของนักเรียนท้ังสองคนเพื่อโอนเงินรางวัล พร้อมแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือบัตร
นักเรียน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ส าหรับผู้ที่ไม่ใช้บัตรประชาชน จะต้องแจ้งที่อยู่ตามบตัรประชาชนมาด้วย ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. ทั้งนี้คณะกรรมการฯ 
จะโอนเงินโดยแบ่งเงินรางวัลคนละครึ่งของเงินรางวัลที่ได้รับ (ทีม) หลังจากได้รับข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว และเมื่อโอนเงินจะส่งสลิปการโอนเงินแจ้งเพื่อทราบต่อไป 
2) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) จะส่งให้ตามที่อยู่ของโรงเรียน โดยจะทยอยส่งให้ในภายหลัง 
 



ประกาศผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รางวัล ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่1 ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่2 

ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เด็กชาย นภหิรัณย์  สถิรประภากุล เด็กชาย ปัณณวิชญ์  วะศินรัตน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เด็กหญิง สุวรรณมณี อรุณศรีโสภณ เด็กหญิง ชวง ชินรุ่งเรืองสิน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เด็กชาย ณัฐภัทร เตชะพิชญ์อนันต์ เด็กหญิง ภัทรมล  บุญญฤทธิวงษ ์

ชมเชย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เด็กหญิง ชัญนิษฐ์ คงพิทยาพันธุ์ เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตรัยธีรกุล 

 
รางวัลแข่งขันกระบวนการแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) และเป็นตัวแทนนักเรียนจากภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันระดบัประเทศต่อไป 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลชมเชย จ านวน 1 รางวัล จะไดร้ับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานในการแจ้งช่ือบัญชี-เลขท่ีบัญชีธนาคาร ของนักเรียนท้ังสองคนเพื่อโอนเงินรางวัล พร้อมแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือบัตร
นักเรียน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ส าหรับผู้ที่ไม่ใช้บัตรประชาชน จะต้องแจ้งที่อยู่ตามบตัรประชาชนมาด้วย ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. ทั้งนี้คณะกรรมการฯ 
จะโอนเงินโดยแบ่งเงินรางวัลคนละครึ่งของเงินรางวัลที่ได้รับ (ทีม) หลังจากได้รับข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว และเมื่อโอนเงินจะส่งสลิปการโอนเงินแจ้งเพื่อทราบต่อไป 
2) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) จะส่งให้ตามที่อยู่ของโรงเรียน โดยจะทยอยส่งให้ในภายหลัง 
  



ประกาศผลการแข่งขนักระบวนการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รางวัล ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่1 ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่2 

ชนะเลิศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาว กวิสรา รุจิประภากร นาย กวีรภัทร์ ไชยไธสง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก นาย กฤตเมธ ช้างเผือก  นาย ธนภัทร์ รัตนวงศ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นาย พิชญุตม์ สังข์เฉย นางสาว วริศรา จิตต์รุ่งเรือง 

ชมเชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสาว ไข่มุก เหลืองวงศ์ไพศาล นางสาว วิวรรณ วัชรขจร 

 
รางวัลแข่งขันกระบวนการแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) และเป็นตัวแทนนักเรียนจากภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันระดบัประเทศต่อไป 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (ทีม) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
- รางวัลชมเชย จ านวน 1 รางวัล จะไดร้ับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบตัร (รายบุคคล) 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานในการแจ้งช่ือบัญชี-เลขท่ีบัญชีธนาคาร ของนักเรียนท้ังสองคนเพื่อโอนเงินรางวัล พร้อมแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือบัตร
นักเรียน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ส าหรับผู้ที่ไม่ใช้บัตรประชาชน จะต้องแจ้งที่อยู่ตามบตัรประชาชนมาด้วย ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. ทั้งนี้คณะกรรมการฯ 
จะโอนเงินโดยแบ่งเงินรางวัลคนละครึ่งของเงินรางวัลที่ได้รับ (ทีม) หลังจากได้รับข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว และเมื่อโอนเงินจะส่งสลิปการโอนเงินแจ้งเพื่อทราบต่อไป 
2) ของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร (รายบุคคล) จะส่งให้ตามที่อยู่ของโรงเรียน โดยจะทยอยส่งให้ในภายหลัง 
 


