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เด็กชายสุรพล ขุมทอง

หนองแค science เด็กชายปิติพัฒน์ พิลาหอม

เด็กชายกฤศฎา แสงกล้า

เด็กชายทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ์

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เด็กหญิงกัญญาภัทร  เทพพฤกษา

เด็กชายศุภธัช  ลุประสิทธ์ิ

เด็กหญิงเมทิกา รุ่งเรือง

โรงเรียนมุสลิมบ ารุง เด็กหญิงฟาติน ภูเด่นผา

เด็กหญิงรลิตา ส าลี

เด็กชายปิยะพงษ์  สิทธิวรเสถียร

เด็กหญิงสุธิมา  ขวัญจิตร์

เด็กหญิงกมลพรรณ  บุตรนามรักษ์

เด็กชายธนาวุฒิ สอนเวียง

เด็กหญิงบุญญารดี ชุดโกทา

เด็กหญิงศศิพร นาเพีย

เด็กหญิงวิลาสินี ใจดี

เด็กหญิงชมพูนุช ช านาญงาม

เด็กหญิงอุมาพร  แก้วม่วง

เด็กหญิงรัตติยา สาลีกัน

Powerpuff girl เด็กหญิงบงกชพร กันไชย

เด็กหญิงสุชาดา ม่ังค่ัง

เด็กหญิงโชติรส หมีเทพ

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เด็กหญิงปาลิตา บุญกล้า

เด็กหญิงณิชาภา พุทธาวงษ์

เด็กหญิงพัฐณัฐช์ ปัญญาอมรรัตน์

นักวิทย์ช.ป.ว. เด็กหญิงบุญญารักษ์ มณีกุล

เด็กหญิงญาณิศา สงวนชาติ

เด็กชายณัฐชนน  ส่งเสริม

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม เด็กหญิงณัฐภัทร  จิตจักร

เด็กหญิงมนิสรา  เพชรพิราศ

นางสาววันวิสา   ทรงมะลิ
นางสาวนิชยา กาญจนากร

10 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี 

นางฉัตรประภา อุปพรรณ์

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นางทิฆัมพร วรรณสุทธ์ิ

นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ

9 โรงเรียนชลประทานวิทยา
นางสาวธารารัตน์ พิทยาพล

นางสาวเบญญาภา เหมือนเอ่ียม

7

8

5 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด นายรัฐพล ศิริภูมิ

โรงเรียนเชาวน์วัศ
นางสกลสุภา  มีชัย

นางสาวปรารถนา หม่ันกิจ
6

โรงเรียนบ้านห้วย
อรุณหินลาด

3 โรงเรียนมุสลิมบ ารุง นายยุทธนา ต้ายไธสง

2

1

นางสาวปัญจมาศ  ข้าวทิพย์
นางสาวสะแกวัลย์  เจริญผล

4 บวรวิทยา2
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บวรวิทยา 2 show

C.W.Science Show

โรงเรียนบ้านหนองแคทราย นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
นางสาวทิพเนตร  ธรรมรังษี

นายธนวัฒน์  หงษ์สา
นายประทีป  ไตรพรม
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นายเก้าชัย ดิสภักดี

BP. TEAM นางสาวปรียาพร พิกุลทอง

นางสาวบดินทร์พร พลับพลา

นางสาวปภาดา  อ่วมอินทร์

SciNKS นายวรพรต  สีเขา

นางสาวสุชาดา  สุดตา

นายชัยธวัช แซ่ล้ี

Science Show MTBK นายณัฐนนท์  สุขพันธ์ุ

นายศุภณัฐ  มาราช

เด็กหญิงสุดารัตน์ กาหลง

SB.Science show เด็กหญิงสุชัญญา ไมตรีจิตต์

เด็กชายวีรภัทร นายิโก

เด็กชายธนากร กรขจรภพ

Sky เด็กหญิงนุชจารีย์ ตับกลาง

เด็กหญิงชมพูนุช จุมพลอานันท์

เด็กชายศุภวิชญ์  เเก้วประกอบ

มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงวรรณชนก  ศิริทรัพย์สถิตย์

เด็กหญิงชนาภา ธนะบุญ

เด็กหญิงวรัญญา  หาป้อง

ค่ายบางระจันวิทยาคม เด็กหญิงพิมพ์ณดา  พิสุทธ์ิรัชต์

เด็กหญิงอรษา  บุญสันต์

นายวีรภัทร นวลผ่อง

BJ6 TEAM นายแมนรัตน์ ผายผล

นายอรรถพล นุชนารถ

เด็กหญิงปุณญวีร์ สุขรัตนี

Bavorn witaya 2 show เด็กหญิงอมิตา  เทมี

เด็กชายชัยพร   จันทร์กระจ่าง

นายพีรพงศ์ ย้ิมพงศ์

New normal นางสาวรัชนียา ไม้ดัด

นางสาวภหยกทอง ผุดผ่อง

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์
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โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"

8

3 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน

นายทินวัฒน  พุ่มบัว 

นายจิตติกร  พรมบ ารุง

นายสรายุธ โภคะสุวรรณ 

นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์

นายอภิชาติ ทองดอนน้อย

นายเรวัตร์ นาคมี

นางสาวกรรณิกา รสหอม

นางสาวชรินทร์ทิพย์ บัติสูงเนิน

4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

5

6 จิรศาสตร์วิทยา นางสาวรุ่งรฤดี ศรีสุดชา

7 ค่ายบางระจันวิทยาคม
นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ

นางสาววัชราภรณ์  ไชยเกตุ

9 บวรวิทยา2
นางสาวปัญจมาศ  ข้าวทิพย์

นางสาวสะแกวัลย์  เจริญผล

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

10 โรงเรียนสิงห์บุรี นางอรุณศรี ศรีชัย

นายธีระ อินทร์สว่าง
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นางสาวสุพรรณี  กลมกล่อม

SKW Master Sci นางสาวธีรปัทม์        สินธง

นางสาวณัฎฐณิชา     พานิช

เด็กหญิงอภัสรา  ตระกูลพร

จอมสุรางค์อุปถัมภ์ เด็กหญิงพิชญา สุขโต

เด็กหญิงมนัสญา  ขามประธาน

เด็กหญิงประไพพรรณ  บุญเรือง

เด็กหญิงฟ้าใหม่  พรมสวัสด์ิ

เด็กหญิงกชพรรณ   แสงประทีป

นางสาววันทนา โคกศรี

นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่เล้า

นางสาวชุติมณฑน์ ชูทรัพย์

เด็กชายวิมาน  ธูปทอง

สุวรรณพลับพลาพิทยาคม เด็กชายธนาธิป โคคาบทอง

เด็กหญิงศิริวรรณ สุขลอย 

เด็กหญิงคลังพลอย  กออ าไพร

เด็กหญิงรัตนรัตน์  ผิวประเสริฐ

เด็กหญิงวิชญาดา  รักษาชาติ

นางสาวสุดาพร สันติสุข

นางสาวอัจจิมา โยวะราช

นางสาวอริสรา เขียวแก้ว

เด็กชายปัญจพล บุญภิบาล

เด็กหญิงธนพร ด้วงแสง

เด็กหญิงเก้าขวัญ ป่ินแก้ว

นางสาวณันธิชา  หอมกล่ิน   

BTVIT SHOW นางสาวอนุตตรีย์  จ านงใจ

นายชวกร  เหลากลม

นางสาวนวพรรณ วิมุตตา 

นางสาวชนากานต์ อินทร์แจ้ง 

นางสาวนันทรัตน์ ศรีสวัสด์ิ 

KMA Science Show20 วัดเขมาภิรตาราม นายณรงค์ฤทธ์ิ โฮ้งจิก

18 โรงเรียนวัดบางขวาก
นายณัฐพงศ์ อนุสนธ์ิ

นางสาวปฏิมา ไทรบุรี

19 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นางสาวอรณี  กดสาพรมมา

นายธีรวัฒน์ ปานทอง

นายพงศธร  คงทน

11 โรงเรียนสาคลีวิทยา นางสาวพรภิรมย์  อรรถอินทรีย์

N.P.K. Sci-show

12 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางนฤมล  วัฒนวิกกิจ

13 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
นางสาวกฤษติญา  หนูศิริ

นางสาวพรนภา  อาจสว่าง

16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง นางสาวกัญจน์ญาณิศา  นาคสวัสด์ิ
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14 โรงเรียนบางบาล นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์

15 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

โรงเรียนปราจิณ

ราษฎรอ ารุง

ให้โควิดอยู่ข้างเขา 

ให้เราอยู่ข้างคุณ

อาสาสมัครกู้ภัย

วัดบางขวาก

อภินิหารบางบาล

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ นางสาวสุลักขณา ใจองอาจ

นางสาวทิพย์รัตน์  เหล่ียมแก้ว

นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
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เด็กหญิงนวรัตน์ เผือกฟัก

เด็กหญิงวริทยา ลาภพานิช

เด็กหญิงวรัทยา เอกสุภาพันธ์ุ
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์


