
ทีมท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล ช้ัน โรงเรียน จังหวัด คะแนน ล ำดับท่ี
7 ด.ญ.เตชินี พิริยะวรากุล ด.ช.ปกป้อง สะท้านวงศ์ ม.3 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 52 1
19 ด.ช.ณภัทร แย้มย่ิง ด.ญ.อรชิญา สุรภักดี ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 49 2
16 ด.ช.ภูริพัฒน์ มหาพรหมรักษ์ ด.ญ.อานีซ หะยีเจะมะ ม.3 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 48 3
20 ด.ช.ธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ ด.ช.ถิรนิช สวัสดิภาพ ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 48 4
32 ด.ช.พงษ์ภักด์ิ มะโนเรศ ด.ช.ชุณหะวัณ เอียดเฉลิม ม.3 พัทลุง พัทลุง 48 5
12 ด.ช.พีระพงศ์ ถ่ัวตุ้น ด.ญ.ณิชนันท์ ศิริอนันตภัทร ม.2 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 47 6
23 นายวิชยุตย์ นาคะศูนย์ น.ส.ณัฐชยา นาคะศูนย์ ม.3 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 46 7
3 ด.ช.วชิรวิทย์ ขาวเขียว ด.ญ.วรัญญา ช่วยสุวรรณ ม.3 สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 42 8
10 ด.ช.ธิติวุฒิ ชูมาลี ด.ญ.ภัทริยา แก้วสมทอง ม.3 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 42 9
5 ด.ญ.กนกพร วีระพันธ์ ด.ญ.ศุภกานต์ แซ่ซ้อ ม.3 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 38 10
11 ด.ญ.สุธาสินี สิขิวัฒน์ ด.ญ.นงนภัส ปานณรงค์ ม.3 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 38 11
37 ด.ญ.แพรวา ขุนหมวก ด.ญ.ธารทิพย์ กางพาพันธ์ ม.3 คณะราษฎรบ ารุง ยะลา 37 12
14 น.ส.มุกรินทร์ ภู่นภัสกร ด.ญ.รัชฎากร บัวบาล ม.3 วิเชียรมาตุ ตรัง 36 13
35 ด.ช.ณัฏฐ์ แสงศรี ด.ญ.จีรนันท์ สงเปีย ม.3 ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 35 14
8 ด.ช.บัณฑิต จันทร์อักษร ด.ญ.กัลยรัตน์ เพชรัตน์ ม.3 พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา 32 15
15 ด.ญ.ชาลิสา รสหอม ด.ญ.อรอนงค์ ไกรเทพ ม.3 ปัญญาวิทย์ ตรัง 32 16
30 ด.ช.กฤษณพงศ์ แก้วเมือง ด.ญ.ณัฐริกา พรหมทอง ม.2 สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 32 17
22 ด.ญ.ปุณย์ณิศา จันฝาก ด.ญ.รพีพรรณ ชุณหโกวิท ม.3 ดรุโณทัย ตรัง 31
29 ด.ญ.กัญญาภัทร เม่าน  าพราย ด.ญ.ชนิดาภา ฤทธ์ิชู ม.1 บูรณะพัทศึกษา พัทลุง 31
13 ด.ญ.ปภาวรินท์ เพ็งนิล ด.ช.ภคสิน ประจวบสุข ม.2 สตรีพัทลุง พัทลุง 30
25 ด.ช.เรลวัฒน์ สุขเกล่ือม ด.ญ.พิจิตรา ฉิมมี ม.2 บางแก้วพิทยาคม พัทลุง 29
27 น.ส.กานดาวศรี แช่ว้อง ด.ญ.ปาริฉัตร คงทอง ม.3 บ้านหยีในสามัคคี พัทลุง 29
33 ด.ญ.ดารารัตน์ บัวแก้ว ด.ช.ทักษ์ดนัย ขวัญสุด ม.3 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 29
36 ด.ญ.นูรซานี แสงวิมาน ด.ญ.ปนัดดา หว่างอุ่น ม.3 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ พัทลุง 29
28 ด.ญ.เพทาย หนูยัง ด.ญ.ธัญลักษณ์ แก้วนะ ม.3 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา 28
6 ด.ญ.จารวี หลงขาว ด.ญ.ปุรินทร์ฉัตร ปานเนียม ม.3 คันธพิทยาคาร ตรัง 27
1 ด.ช.นครินทร์ สุขใส ด.ญ.ศิริประภา เนียวย้อย ม.3 บ้านนาเกลือ ตรัง 26
21 นายธีรวัฒน์ หนูไข่ น.ส.อักษรา มุขตา ม.3 ปัญญาวุธ พัทลุง 25
31 ด.ช.วิริยะ เพ็งครุฑ น.ส.เจตสุภา ส่งไข่ ม.3 หานโพธ์ิพิทยาคม พัทลุง 24
9 ด.ญ.ญาดา สูคีรี ด.ญ.ภัทราวดี อ าพันธ์ ม.2 ห้วยยอด ตรัง 23
24 น.ส.กมลชนก กลับดี น.ส.สุวิสา หม่ืนสนิท ม.3 นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง 19
38 ด.ญ.วรรณฤดี  รอดกูล ด.ญ.ธัญสุดา  พลเดช ม.3 บ้านทุ่งศาลา ตรัง 15
2 ด.ญ.รติมา รอดข า ด.ญ.อนัญญา โต๊ะหมาด ม.3 บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช ขาดสอบ
4 ด.ญ.สุดารัตน์ แก้วบุญจันทร์ ด.ญ.ศศิกานต์ พูลศิลป์ ม.3 วังวิเศษ ตรัง ขาดสอบ
17 ด.ช.พัทธกานต์ การิสันต์ ด.ช.รักษิต เพ็ชรทวี ม.3 โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ขาดสอบ
18 นายอรรถนนท์ คล้ายสมบัติ ด.ญ.ลักษณารีย์ คงเชื อสาย ม.3 ชะรัดชนูปถัมภ์ พัทลุง ขาดสอบ
26 ด.ช.ปานระพี ปานด า ด.ญ.ณัฐพร ชูมณี ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล ขาดสอบ
34 ด.ช.โกญจนาท สุวรรณมณี ด.ญ.สุวิญชา วงศ์พรเพ็ญภาพ ม.3 มัธยมสิริวัณวรี2สงขลา สงขลา ขาดสอบ

กำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
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