
ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กชายภูริณัฐ สายน้อย

ดรุณศึกษา เด็กชายรวินันท์ ทิพย์มณี

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุชาดา สุขสงวน

ดรุณศึกษา เด็กหญิงโสภิตนภา ชุมหนู

ดรุณศึกษา เด็กชายชัยภัทร จำนงรักษ์

ดรุณศึกษา เด็กชายจิรพล กรดแก้ว

ดรุณศึกษา เด็กชายพีรวัส จินดามณี

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณาณิศา เทพยศ

ดรุณศึกษา เด็กชาย เมธี ศรีชาย

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกุลณัฐ ธิบดี

4 11 ทอง ที่ 1

5 2 เข้าร่วม

2 4 เข้าร่วม ที่ 2

3 2 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ (Crossword Puzzle)) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

1 2 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา นางสาวชรินทร์ทิพย์ ช่วยสงค์

ดรุณศึกษา นางสาวรัตนา เกียรติพงษ์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงเมธิวา ฑียาพงศ์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงประภัสสร พรหมชัยศรี

ดรุณศึกษา เด็กหญิงนาเดีย ศรีสะอาด

ดรุณศึกษา เด็กหญิงปรีชญา รักเถาว์

2 20 ทอง ที่ 2

3 20 ทอง ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ (Crossword Puzzle)) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

1 20 ทอง ที่ 3



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน 50 ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กชายภูรเณศวร์ มัคจิตร 24 เข้าร่วม

2 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพัทธวรรณ สุขอินทร์ 37 เงิน

3 ดรุณศึกษา เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เทพสุวรรณ 48 ทอง

4 ดรุณศึกษา เด็กหญิงหทัยภัทร ธิปกกุลนันท์ 47 ทอง

5 ดรุณศึกษา เด็กหญิงศศิพรรณ แก้วมณี 34 ทองแดง

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฎฐธิดา รัฐจักร 19 เข้าร่วม

7 ดรุณศึกษา เด็กหญิงศิลาลักษณ์ รักใหม่ 41 ทอง

8 ดรุณศึกษา เด็กชายสุรยุทธ สุนทรรางกูล 49+17 ทอง ที่ 1

9 ดรุณศึกษา เด็กชายพัทธดนย์ เพ็งแพ่ง 49+16 ทอง ที่ 2

10 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพลอยภัสสร ฤทธิรัตน์ 49+2 ทอง ที่ 3

11 ดรุณศึกษา เด็กหญิงธนพร อำนักมณี ขาดสอบ

12 ตันติวัตร เด็กชายสัณธร บูชางกูร 30 ทองแดง

13 ตันติวัตร เด็กชายชิติพันธ์ กรองแก้ว 46 ทอง

14 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงตุลยา มูสิกะ 43 ทอง

15 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายกฤตพรต ชูวะ 36 เงิน

16 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกฤตพร วัดฑะทอง 17 เข้าร่วม

17 วัดสำนักขัน เด็กหญิงกชกร ณ ณรงค์ 48 ทอง

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน 50 ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

18 วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กหญิงศุภสุตา มะสุวรรณ ขาดสอบ

19 วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กหญิงศุภกานต์ ทองศรีนวล ขาดสอบ

20 วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กชายพีรพัฒน์ ชุมทอง ขาดสอบ

21 วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กชายอุดมศักด์ิ ยศราโม ขาดสอบ

22 วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กหญิงปริชมณ แก้วเนิน ขาดสอบ

23 วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองทะวัย ขาดสอบ

24 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงเจษฎภรณ์ ศรีเพชร 20 เข้าร่วม

25 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายธนพนธ์ รองพล 36 เงิน

26 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายจิรภัทร จันทร์งาม 37 เงิน

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ คงรัตน์ 21 เข้าร่วม

2 ดรุณศึกษา เด็กชายอริย์ธัช กัณห์อุไร 7 เข้าร่วม

3 ดรุณศึกษา เด็กชายวินธาดา มาร์ติน เลวิส 45 ทอง

4 ดรุณศึกษา เด็กชายวรเมธี คงแก้ว 28 เข้าร่วม

5 ดรุณศึกษา เด็กหญิงศศิกานต์ ส่ิงประสงค์ 47 ทอง

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐวดี ศรีวารินทร์ 50+8 ทอง ที่ 2

7 ดรุณศึกษา เด็กหญิงญาณิศา เศษบุบผา 50+3 ทอง ที่ 3

8 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฎฐกานต์ อุ่นคงทอง 24 เข้าร่วม

9 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิรญาณ์ ศรีวารินทร์ 16 เข้าร่วม

10 ดรุณศึกษา เด็กชายพลกฤต สงวนวาสน์ 0 เข้าร่วม

11 ดรุณศึกษา เด็กายพิสิฐ เอียดแก้ว 6 เข้าร่วม

12 ดรุณศึกษา เด็กหญิงธีรดนย์ พิมเสน 27 เข้าร่วม

13 ดรุณศึกษา เด็กหญิงธนพร อัมนักมณี 19 เข้าร่วม

14 ดรุณศึกษา เด็กชายปฎิพน บุญมาตย์ 47 ทอง

15 วัดพิศาลนฤมิต เด็กหญิงสุจารินี ชูช่วย 14 เข้าร่วม

16 วัดพิศาลนฤมิต เด็กหญิงจิดาภา มานะจิตต์ 14 เข้าร่วม

17 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงวัศยา บัวบุญ 50+10 ทอง ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

18 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงณรญาดา ฉ้ิมประดิษฐ์ 43 ทอง

19 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงอังค์วรา สมบูรณ์ 26 เข้าร่วม

20 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงณัฐพร นุ่นสังข์ 41 ทอง

21 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงวนัสนันท์ เก้ือกูล 41 ทอง

22 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงดารารัตน์ ไชยพลบาล 34 ทองแดง

23 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิรักษ์ 11 เข้าร่วม

24 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกันตวรรณ สารสุวรรณ 22 เข้าร่วม

25 ตันติวัตร เด็กชายปรีด์ิณัฐ พวงศรีพงศ์ 42 ทอง

26 ตันติวัตร เด็กหญิงอักษรภัค เช้ือบ้านเกาะ 31 ทองแดง

27 ตันติวัตร เด็กชายเดวิน สรวิทญ์ บุกก์ลิน 47 ทอง

28 ตันติวัตร เด็กหญิงจิดาภา รัตนบุรี 41 ทอง

29 ร่อนพิบูลย์ เด็กชายนนทพัฒน์ แก้วรัตน์ 25 เข้าร่วม

30 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงภัทรพร พันธุรักษ์ 39 เงิน

31 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงสานฝัน ทิพย์รัตน์ 14 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา นายธนธรณ์ บุญศรี 31 ทองแดง

2 ดรุณศึกษา นางสาวสุวรรณี สุกช่วย 39 เงิน

3 ดรุณศึกษา เด็กหญิงชนกานต์ มูณี 23 เข้าร่วม

4 ดรุณศึกษา เด็กชายธนกร ไชยชำนาญ 16 เข้าร่วม

5 ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุทธิดา คำดวง 27 เข้าร่วม

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงมัณฑนา คงทอง 18 เข้าร่วม

7 ดรุณศึกษา เด็กหญิงรดาภรณ์ อุ่นมีศรี 6 เข้าร่วม

8 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจีรนุช จิตถนอม 3 เข้าร่วม

9 ดรุณศึกษา เด็กชายเมธาวุฒิ บัวทอง 27 เข้าร่วม

10 ดรุณศึกษา เด็กหญิงธนัชชา ชนะศักด์ิ 13 เข้าร่วม

11 ดรุณศึกษา เด็กหญิงชัชรินทร์ ประจักษ์คราม 33 ทองแดง

12 ดรุณศึกษา เด็กหญิงนรีกานต์ พิริยะเสถียรกุล 12 เข้าร่วม

13 ดรุณศึกษา เด็กชายสุธินันท์ จิตติศักด์ิ 40 ทอง

14 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปิยพร ดาวรรณ์ 25 เข้าร่วม

15 ดรุณศึกษา เด็กหญิงนันทิยา แก้วเก้ือ 28 เข้าร่วม

16 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐฌา ม่วงขาว 22 เข้าร่วม

17 ดรุณศึกษา เด็กชายภูวฤทธ์ิ คงรอด 43+1 ทอง ที่ 2

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

18 ดรุณศึกษา นายธีรภัทร ผิดผ่อง 49 ทอง ที่ 1

19 ดรุณศึกษา เด็กชายธนวัฒน์ ภักดีพันธ์ 43 ทอง ที่ 3

20 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอนุชศรา ศรีเกิด 24 เข้าร่วม

21 ดรุณศึกษา เด็กชายกันตพิชญ์ สุขสมบัติ 10 เข้าร่วม

22 ดรุณศึกษา เด็กชายณฐกร เพียรดี 11 เข้าร่วม

23 ดรุณศึกษา เด็กชายภูวศิรา พิมพ์วงศ์ทอง 24 เข้าร่วม

24 ดรุณศึกษา เด็กชายจเรวัฒน์ เกิดศิริ 19 เข้าร่วม

25 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจิรารัตน์ ศรีสมโภชน์ 41 ทอง

26 ดรุณศึกษา เด็กชายเกียรติภูมิ สุวรรณจินดา 27 เข้าร่วม

27 ดรุณศึกษา เด็กหญิงภัทรพร พลฤทธ์ิ 1 เข้าร่วม

28 ดรุณศึกษา เด็กชายกฤติน พรหมรา 20 เข้าร่วม

29 ดรุณศึกษา นางสาวชณัญญา ช่วยรักษา 23 เข้าร่วม

30 ดรุณศึกษา นางสาวศิริรัตน์ จันชนะพล 19 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

1 ตันติวัตร เด็กชายไมเคิล เคนเนอร์ด้ี แสมเม็ท 90.66 ทอง ที่ 1

2 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีสวัสด์ิ 80.33 ทอง ที่ 3

3 ดรุณศึกษา เด็กชายรัชชานนท์ เมืองแก้ว 85.66 ทอง ที่ 2

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

1 ตันติวัตร เด็กหญิงเปมิกา ศิรีวงศ์วิบูลย์ 81.33 ทอง ที่ 2

2 ดรุณศึกษา เด็กชายคณากร จันทร์ช่วย 88 ทอง ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

กิจกรรม  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสิรีธร เนาวโคอักษร

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุกฤตา บัวใหญ่

บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายธนกฤต อนุดวง

บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายณัฐพงค์ ขุนรัง

วัดหนองจิก เด็กชายสุทธิพงศ์ พรหมชู

วัดหนองจิก เด็กชายชัชนน วงศ์พลาย

บ้านนางหลง เด็กหญิงจารุวรรณ ทองกลับ

บ้านนางหลง เด็กหญิงนีรา พานิชกรณ์

ร่อนพิบูลย์ เด็กหญิงพัชราภา แป้นชาติ

ร่อนพิบูลย์ เด็กหญิงอรอุมา จบฤทธ์ิ

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายปริเยส ขจัดภัย

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายธนาศักด์ิ ทองใส

ตันติวัตร เด็กหญิงวิชชุลดา ยิ่งดัง

ตันติวัตร เด็กหญิงวริษฐา โสมรรณรัตน์
7 82.67 ทอง

5 75 เงิน

6 76 เงิน

3 86.67 ทอง ที่ 1

4 86.66 ทอง ที่ 2

1 76.67 เงิน

2 84.67 ทอง ที่ 3

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ตันติวัตร เด็กหญิงรุ่งนภา ทองนอก 85 ทอง 1

2 ดรุณศึกษา เด็กชายพิทวัส คงจ้อย 72 เงิน 2

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขช่วย 81 ทอง 1

2 บ้านนางหลง เด็กหญิงกรรณิการ์ พรหมห้อง 67 ทองแดง 3

3 ดรุณศึกษา เด็กชายปณิธาน บุญเรือง 73 เงิน 2

4 ร่อนพิบูลย์ เด็กหญิงนิชาภา นุ่นเก็ต 66 ทองแดง

5 มารีย์พิทักษ์ เด็กหญิงปลดา จำปาทอง 61 ทองแดง

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 บ้านนางหลง นางสาวสุมีนา หนูแสง 60 ทองแดง 3

2 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงวิภาวี จันทบุรี 69 ทองแดง 2

3 ดรุณศึกษา นางสาวธาลิณี งามอยู่ 79 เงิน 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กชายศุภวิชญ์ มีชนะ 60 เงิน 2

2 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขช่วย

3 บ้านนางหลง เด็กหญิงชนิสรา ขุนอินทร์ 61 เงิน 1

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 บ้านนางหลง เด็กหญิงปัทมา ศรีสุวงศ์ 66 ทองแดง ที่ 2

2 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงวิภาวี จันทบุรี

3 ดรุณศึกษา เด็กชายธีรวุฒิ หนูด้วง 73 เงิน ที่ 1

เลือกเพลงผิดประเภท

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

ใช้เพลงผิดประเภท

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงลลิตา ไชยพลบาล 60 ทองแดง ที่ 2

2 ดรุณศึกษา เด็กหญิงชุตาภรณ์ อ่อนจันทร์ 62 ทองแดง ที่ 1

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงเอลีน่า โค 56 เข้าร่วม

2 ตันติวัตร เด็กหญิงสิริกร รักษ์ยศ 72 เงิน ที่ 2

3 ดรุณศึกษา จิณห์นิภา สิงขะระ 65 เงิน ที่ 3

4 วัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขช่วย 73 เงิน ที่ 1

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา นางสาวกุลนัฐ วรรณแสงทอง 68 ทองแดง ที่ 2

2 สุวรรณรังษี เด็กหญิงนันทิต ทองนวล 72 เงิน ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประจัน

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริชุม

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงศศิธร ทองกลับ

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงดารากาญจน์ มณีกาญจน์

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายพิชยุตม์ ชำนาญแป้น

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายณัฐกิตต์ิ ไชยสุวรรณ

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงนาถตยา ยังอุ่น

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์ปราง

6 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกชวรรณ์ ชุมจันทร์ 34 เข้าร่วม

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเก้ือ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงนันท์นภัส พันธุรส

ดรุณศึกษา เด็กหญิงอนิศราวรรณ เติมทอง

ดรุณศึกษา เด็กชายณัฐชนน แสงรักษ์

ดรุณศึกษา เด็กชายศุภกิจ อินเอียด

ดรุณศึกษา เด็กชายจิรเมธ อังกุรรัตน์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงภรภัทร สิริทวิสิฐ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธัญชนก ชูทับ

9 66 ทองแดง

10 68 ทองแดง

7 84 ทอง ที่ 2

8 64 ทองแดง

3 58 เข้าร่วม

5 80 ทอง ที่ 3

1 74 เงิน

2 70 เงิน

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงนันทภัส ศรีสุขใส

ดรุณศึกษา เด็กหญิงวริสยา ทองทิพย์

ดรุณศึกษา เด็กชายนัฐนันท์ อ้วนสีมา

ดรุณศึกษา เด็กชายรังสิมันต์ ชุมแก้ว

ดรุณศึกษา เด็กชายศุภฤกษ์ วงศ์รอด

ดรุณศึกษา เด็กหญิงชุติมณฑ์ เกตุบุญนาค

ดรุณศึกษา เด็กชายวุฒิภัทร พรหมวิหาร

ดรุณศึกษา เด็กหญิงโกสัญญา กุลบูรณ์

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายวรินทร รัชตพิบูล

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายธนกฤต ชูโลก
15 88 ทอง ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

13 78 เงิน

14 72 เงิน

11 58 เข้าร่วม

12 70 เงิน



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงศรุตยา ประกายพรรณ

ดรุณศึกษา เด็กชายณัฐดนัย เพ็งจันทร์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงศรุตา จันทร์จำรัส

ดรุณศึกษา เด็กหญิงถาสินี หลวงชัยสินธ์ุ

ดรุณศึกษา เด็กชายสุวิจักขณ์ ภูมี

ดรุณศึกษา เด็กชายสิรวิชญ์ ภูมี

ดรุณศึกษา เด็กชายกิตติพันธ์ เกือกแก้ว

ดรุณศึกษา เด็กชายวิชญ์พล ทองเหลือ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธนพร เพชรรัตน์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธีรนาถ ทิพย์เพ็ง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงมนต์นภา ด้วงฤทธ์ิ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงภคพร สุขจ้อง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงปิยะมาศ มาศพิทักษ์

ดรุณศึกษา เด็กชายปฏิพล โสวัณณ

ดรุณศึกษา เด็กชายเพชรภูมิ มณีวรรณ

ดรุณศึกษา เด็กชายกฤตติภูมิ ไทยสุริยันต์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกมลชนก ภักดีพันธ์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพรกนก จีนสีคง

8 24 เข้าร่วม

9 36 เข้าร่วม

6 54 เข้าร่วม

7 42 เข้าร่วม

4 42 เข้าร่วม

5 62 เงิน ที่ 3

2 46 เข้าร่วม

3 52 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

1 30 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กชายธนพล วงษ์ศรีปาน

ดรุณศึกษา เด็กหญิงภัทราวดี ด่านสกุล

ดรุณศึกษา เด็กหญิงเกศราภรณ์ โกเฮง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงรัญชิดา ฉิมประสิทธ์ิ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธัญวรัตน์ เดชสถิตย์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสวิชญา จันทเลิศ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงภัทรสุดา เอียดแก้ว

ดรุณศึกษา เด็กหญิงบัวสีฟ้า จินดานุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกาญจนา ขำเก้ือ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงฌาธิปัตย์ แก้วบุญทอง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฎฐณิชา คงศรี

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสิริวิมล ยืนยง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงวิชชุดา ราโชกาญจน์

ดรุณศึกษา เด็กชายพัชรพล อนันตพันธ์

วัดพิศาลนฤมิต เด็กชายปิยะ สุวรรณ

วัดพิศาลนฤมิต เด็กชายอิทธิฤทธ์ิ มีรส

วัดพิศาลนฤมิต เด็กชายคุณานนท์ แสนต่างใจ

วัดพิศาลนฤมิต เด็กหญิงดรุณี ยอดศรี

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

18 42 เข้าร่วม

16 28 เข้าร่วม

17 36 เข้าร่วม

14 30 เข้าร่วม

15 28 เข้าร่วม

12 22 เข้าร่วม

13 46 เข้าร่วม

10 32 เข้าร่วม

11 36 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงดลนภา เรืองภักดี

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศักด์ิส่ง

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายภาณุพงศ์ ขุนเสนาะ

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายนันทกร หนูขำ

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วกับเพ็ชร

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกนกพิชญ์ มณีกาญจน์

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายกิติยานนท์ เพชรแก้ว

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายรุ่งเจริญ กัญชนะกาญจน์

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายพิสิฐชัย พิมพาภรณ์

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายปฏิพงษ์ หนูคง

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงศศิวิมล หนูเรือง

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงวารินทร์ คู่มณี

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกิตติมา แทนสุข

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงณัฐธิดา รักใหม่

วัดสำนักขัน เด็กหญิงศศิธร สุขสวัสด์ิ

วัดสำนักขัน เด็กชายเทพทินกร พันสุวรร

บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงจันทภา ขวัญเมือง

บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายพลชนก เพชรทอง

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

26 38 เข้าร่วม

27 40 เข้าร่วม

24 18 เข้าร่วม

25 36 เข้าร่วม

22 32 เข้าร่วม

23 32 เข้าร่วม

20 48 เข้าร่วม

21 24 เข้าร่วม

19 46 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กหญิงศุภสุตา มะสุวรรณ

วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กหญิงศุภกานต์ ทองศรีนวล

วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กชายพีรพัฒน์ ชุมทอง

วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กชายอุดมศักด์ิ ยศราโม

วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กหญิงปริชมณ แก้วเนิน

วัดทุ่งโพธ์ิ เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองทะวัย

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงนิสานาถ จุลชาตินันท์

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงสาริศา กมลอเนกคุณ

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายกษิดิศ เชาวพ้อง

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายธนเขตฐ์ สายสุวรรณ

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงณัฐชยา กำเนิดรักษา

ดรุณศึกษา 2 เด็กชายปริญญา ผดาวัลย์

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

32 44 เข้าร่วม

33 44 เข้าร่วม

30 46 เข้าร่วม

31 72 เงิน ที่ 1

28 64 ทองแดง ที่ 2

29 40 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

บ้านนางหลง เด็กชายพีรภาส ขำช่วย

บ้านนางหลง เด็กหญิงฐิติมา อินทร์ศร

ดรุณศึกษา เด็กหญิงศิริรุ่งนภา จันทมาศ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงจุฑามาศ เพียรดี

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกันทรากร หนูอินทร์แก้ว

ดรุณศึกษา เด็กหญิงศศินันท์ ทองขาว

ดรุณศึกษา เด็กชายณัชพัฒน์ ระกระโทก

ดรุณศึกษา เด็กหญิงมณิศรา ขาวเนียม

ดรุณศึกษา เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีทอง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิณุณพร ศิริภักด์ิ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงเกวลิน สุทธิภักดี

ดรุณศึกษา เด็กหญิงญาณพัฒน์ พูนพนัง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงนภสร เอียดมัว

ดรุณศึกษา เด็กชายอัครชัย ช่วยรอด

ดรุณศึกษา เด็กชายอัฐพล สุ่งพุ่ม

ดรุณศึกษา เด็กชายอภินันท์ พิทักษ์วงศ์

ดรุณศึกษา เด็กชายคณิน วงศ์บุตร

ดรุณศึกษา เด็กชายอิทธิภัทร์ เพ็งรัตน์

8 50 เข้าร่วม ที่ 2

9 40 เข้าร่วม

6 44 เข้าร่วม

7 34 เข้าร่วม

4 48 เข้าร่วม ที่ 3

5 44 เข้าร่วม

2 46 เข้าร่วม

3 52 เข้าร่วม ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

1 44 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่อนแก้ว

ดรุณศึกษา เด็กหญิงจิรนุช จำนงค์รัตน์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงวาธิณี กลับกล่อม

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสลิลเกตน์ แซ่อุ่ย

ดรุณศึกษา เด็กชายธีรพัฒน์ สังคะวังค์

ดรุณศึกษา เด็กชายพงศภัค ทองน้ำแก้ว

ดรุณศึกษา เด็กหญิงนิศากร รอดทองสม

ดรุณศึกษา เด็กหญิงจิรัชยา พรหมเอียด

ดรุณศึกษา เด็กชายปฐวี ดำศรี

ดรุณศึกษา เด็กชายคุณากร ศรีเมฆ
14 34 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

12 38 เข้าร่วม

13 36 เข้าร่วม

10 36 เข้าร่วม

11 38 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธาราทิพย์ คงเซ็น

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกัญวรา สมบูรณ์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธารารัตน์ คงแก้ว

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัชชา เพชรอนันต์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงจิรนันท์ สีงาม

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธัญรดา ขนานทอง

ดรุณศึกษา เด็กชายณัฐวุฒิ นวลประจักร์

ดรุณศึกษา เด็กชายเจตนันท์ รณศิริ

ดรุณศึกษา เด็กชายภูดิท พันธุรส

ดรุณศึกษา เด็กชายฐาปกรณ์ อินนุพัฒน์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสุวรรณ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงอัญชลิตา แกล้วทนงค์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกมลวรรณ ทองเกล้ียง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงมณีพิชา หนูชนะ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงอรัญดา เฉลิมเกียรติ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพุทธชาติ เหมเดโช

ดรุณศึกษา เด็กหญิงเมธาวี นกสกุล

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขวัญคีรี

8 60 ทองแดง

9 60 ทองแดง

6 60 ทองแดง

7 78 เงิน
ที่ 3

4 62 ทองแดง

5 60 ทองแดง

2 46 เข้าร่วม

3 56 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

1 56 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงอรชพร อมรวานิชย์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพรนภัส มณีโชติ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณิชนันท์ เสนประดิษฐ์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุภาพร พุ่มเอ่ียม

ดรุณศึกษา เด็กหญิงวรกานต์ พิชัยยุทธ์ิ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงญาณิศา เรืองรักษ์

ดรุณศึกษา เด็กชายนิติภูมิ เปียกบุตร

ดรุณศึกษา เด็กชายจรัณธร ไชยชำนาญ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยรินทร์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงชนัดดา ไชยคง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงปริมวษา ทองคำชม

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิมลรัตน์ ใจตรง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุฐิตา ทองเนตร

ดรุณศึกษา เด็กหญิงบุญญิศา เชาวนะ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัฒนสุข

ดรุณศึกษา เด็กหญิงอรวรรณ จุลเรือง

ดรุณศึกษา เด็กชายกฤติน ห้วยแก้ว

ดรุณศึกษา เด็กชายศักรินทร์ ลือชาการ

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

18 64 ทองแดง

16 56 เข้าร่วม

17 66 ทองแดง

14 48 เข้าร่วม

15 54 เข้าร่วม

12 44 เข้าร่วม

13 78 เงิน

10 50 เข้าร่วม

11 44 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงชนัญชิดา พูนพิพัฒน์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงศิริรัตน์ ธานีรัตน์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงวรัชพร รอดสีเสน

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพรชนัน ศรีละมุล

ดรุณศึกษา เด็กหญิงยุทธิดา หงษ์ทอง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงรัติญาพร ปลอดใจดี

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณิชกานต์ สาระรักษ์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีพิทักษ์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงนงนภัส ศรีภูมิราช

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฏฐกา เพชรทอง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐวดี อินอักษร

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธมลวรรณ รัฐจักร

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุวัจณีย์ ศรียัง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงชนัญชิดา เพชรอนันต์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงวรรวิพา ทองสีขำ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงเรวดี อินทรสาร

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกาญจนา ธรรมจิตต์

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกัลย์สุดา ช่วยนำทรัพย์

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

26 54 เข้าร่วม

27 82 ทอง ที่ 2

24 42 เข้าร่วม

25 58 เข้าร่วม

22 74 เงิน

23 72 เงิน

20 70 เงิน

21 58 เข้าร่วม

19 54 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกานต์ธิดา สิทธิรักษ์

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงอริสา พูลช่วย

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงอภิยดา สุวรรณภักดี

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงชนนิกานต์ พิทักษ์วงค์

วัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงธนารัตน์ เพ็งสุวรรณ

วัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงกัญญาภัค ผดุงเดชารัตน์

วัดพิศาลนฤมิต เด็กหญิงสุจารี พรหมมะ

วัดพิศาลนฤมิต เด็กหญิงธนัชพร แสงนาค

ร่อนพิบูลย์ เด็กหญิงอภิสรา ชนะขำ

ร่อนพิบูลย์ เด็กหญิงอภัสรา จงดู

ร่อนพิบูลย์ เด็กชายสิงหราช สังข์ปาน

ร่อนพิบูลย์ เด็กหญิงพัชรวรรณ ชูเส้ง

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงรอยตะวัน กุลศรี

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงจรรย์จุฑา พันธนิตย์
34 90 ทอง ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

32 74 เงิน

33 74 เงิน

30 62 ทองแดง

31 62 ทองแดง

28 60 ทองแดง

29 64 ทองแดง



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงชลธิชา สมัยสงค์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงนีรนุช ทองแผ้ว

ดรุณศึกษา เด็กหญิงชลันธร ไชยสุวรรณ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุจิรา งามใจ

ดรุณศึกษา เด็กชายจารุกิตต์ิ สุขสงวน

ดรุณศึกษา เด็กชายอนุรักษ์ ไชยธานี

ดรุณศึกษา เด็กหญิงวรัญญา มาศสุวรรณ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพรรพษา นาคาลักษณ์

ดรุณศึกษา นางสาวชนิกานต์ ธรรมเจริญ

ดรุณศึกษา เด็กชายปัทพงศ์ ดวงพัตรา

ดรุณศึกษา เด็กหญิงยุวริญ พรหมเอียด

ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุธินี กล่ำสีนุ่น

ดรุณศึกษา เด็กชายไรวินท์ เกิดลำเจียก

ดรุณศึกษา เด็กหญิงภัทรวดี สุขจ้อง

ดรุณศึกษา เด็กชายเดชาวัต บุญรอด

ดรุณศึกษา เด็กชายธราเทพ จันทโฆษ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัชชา แววศักด์ิ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงรัชภรณ์ แก้วเรือง

8 76 เงิน ที่ 1

9 70 เงิน ที่ 2

6 64 ทองแดง

7 58 เข้าร่วม

4 56 เข้าร่วม

5 66 ทองแดง

2 64 ทองแดง

3 62 ทองแดง

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

1 54 เข้าร่วม



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา นายธนกฤต เฉ้ียนเงิน

ดรุณศึกษา นางสาวชลธิชา ศรีสุข

ดรุณศึกษา นางสาวสายชล หลีวิจิตร

ดรุณศึกษา นางสาวสุนันทา มีเพียร

ดรุณศึกษา เด็กหญิงปนัดดา จีนสีคง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชนะศักด์ิ

ดรุณศึกษา เด็กชายชัชภิสิฐ วรรณสุข

ดรุณศึกษา เด็กชายธนวัฒน์ เพ็งพินิจ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงลัลน์รวินท์ สิทธิสุวรรณ

ดรุณศึกษา เด็กหญิงธิดารัตน์ ไกรหลง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงอนาฐิตา ประกายพรรณ

ดรุณศึกษา เด็กชายปริวัฒน์ ปราบไกรสีห์

ดรุณศึกษา ภูษิต ปราสาทกลาง

ดรุณศึกษา เด็กหญิงนัทธิกา สุนทโร
16 52 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

14 66 ทองแดง

15 66 ทองแดง

12 64 ทองแดง

13 70 เงิน ที่ 2

10 68 ทองแดง

11 60 ทองแดง



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

ดรุณศึกษา เด็กชายธนกฤต พันธ์วงศ์

ดรุณศึกษา เด็กหญิงพลอยชมพู สาระรักษ์

บ้านไม้เรียบ เด็กชายธนวัฒน์ ไชยยัง

บ้านไม้เรียบ เด็กชายนิตธรา ทิพย์อักษร

บ้านนางหลง เด็กชายนราธิป วันดาว

บ้านนางหลง เด็กชายธเนศ ร่มทอง

วัดหนองจิก เด็กหญิงปวริศา ชีวัยยะ

วัดหนองจิก เด็กหญิงเบญจรัตน์ แกล้ยงมณี

ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงสวรรยา มากแก้ว

ดรุณศึกษา 3 เด็กชายชนกชนม์ รักยัง

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายเกรียงศักด์ิ แก้วพิทักษ์

มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงศศิมา ถาวระ
6 87.33 ทอง ที่ 2

4 67.33 ทองแดง

5 78.33 เงิน

2 78.67 เงิน

3 79.33 เงิน ที่ 3

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

1 91.33 ทอง ที่ 1



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา นางสาวฐานิตา ชูวงศ์ศรีวัฒนะ 82 ทอง ที่ 2

2 วัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงบุษยมาศ อินทเรือง 85 ทอง ที่ 1

3 บ้านนางหลง เด็กชายณัฐโชติ ขำพานนท์ 70 เงิน ที่ 3

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายอติรัณณ์ ชำนาญกิจ 60 ทองแดง

2 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายวิทวัส เรืองประพันธ์ 60 ทองแดง

3 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายยศกร ไพพูน 60 ทองแดง

4 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายธนวัฒน์ มันทยานนท์ 60 ทองแดง

5 ดรุณศึกษา เด็กหญิงนัทธพร พลนุ้ย 60 ทองแดง

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงชลธิชา ศรีแก้ว 75 เงิน ที่ 2

7 ดรุณศึกษา เด็กชายจิรเมธ พลพินิจ 60 ทองแดง

8 ดรุณศึกษา เด็กหญิงธันยนิษฐ์ ไฝด้วง 60 ทองแดง

9 ดรุณศึกษา เด็กชายกฤตภูมิ คงรอด 60 ทองแดง

10 ดรุณศึกษา เด็กชายธนกฤต จันทนา 70 เงิน ที่ 3

11 อนุบาลเพียรจรัส เด็กชายจันทร์ธวัช ขวัญชุม 85 ทอง ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงณัฐชยา ปโมชน์ยกุล 75 เงิน ที่ 3

2 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกุลิสรา แว่นนาค 72 เงิน

3 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายกฤตภาส คงโอ 70 เงิน

4 ดรุณศึกษา เด็กหญิงกุลธิดา มากชิต 85 ทอง ที่ 1

5 ดรุณศึกษา เด็กหญิงโสภิตา เมธา 80 ทอง ที่ 2

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงไอรลดา ชูทอง 70 เงิน

7 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพรรณรังษี รักกมล 70 เงิน

8 วัดเขาน้อย เด็กชายปฎิพัทธ์ิ แสงพรหม 70 เงิน

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กชายศุรเพชร พิชัยยุทธ์ 82 ทอง ที่ 2

2 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฎฐ์นภพร ทองนพคุณ 85 ทอง ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กหญิงสิริกัญญา โสดา 85 ทอง ที่ 1

2 ดรุณศึกษา เด็กหญิงกชพร  เฉ้ียนเงิน 83 ทอง ที่ 2

3 ดรุณศึกษา เด็กชายศิวกร มุกดา 79 เงิน

4 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรเปีย 80 ทอง ที่ 3

5 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี เด็กชายศุภราชย์ โยธาภักด์ิ 70 เงิน

ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน ได้ลำดับท่ี หมายเหตุ

1 ตันติวัตร เด็กหญิงอัญชิสา กุฎี 72 เงิน ที่ 1

2 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปทิตตา พิบูลย์ 70 เงิน ที่ 3

3 ดรุณศึกษา เด็กหญิงญาณิศา ไพบูลย์คุณากร 71 เงิน ที่ 2

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 วัดเขาน้อย เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงพรหม ขาดสอบ

2 ดรุณศึกษา เด็กหญิ งวริศา เก้ือก้ิม 69 ทองแดง ที่ 3

3 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพชรกรณ์ สุวรรณสาม 70 เงิน ที่ 2

4 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงพรศิริ รณศิริ 75 เงิน ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิชช่า พงษ์เกษมพรกุล 50 เข้าร่วม

2 ดรุณศึกษา เด็กชายวริศนันท์ ชูเกิด 74 เงิน

3 ดรุณศึกษา เด็กชายธนพล พูลเกิด 42 เข้าร่วม

4 ดรุณศึกษา เด็กหญิงนภสร ราชนิยม 56 เข้าร่วม

5 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจิณพัชร หิรัญรัตน์ 48 เข้าร่วม

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงชนินาถ สายน้อย 36 เข้าร่วม

7 ดรุณศึกษา เด็กหญิงนันทิชา อินทรสาร 70 เงิน

8 ดรุณศึกษา เด็กชายกฤติธี แกล้วทนงค์ 84 ทอง

9 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐนิชา เดชขนาบ 58 เข้าร่วม

10 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอรัชภรณ์ คล้ายยา 80 ทอง

11 ดรุณศึกษา เด็กหญิงภัทรมน ศิริญาติ 88 ทอง ที่ 2

12 ดรุณศึกษา เด็กหญิงวิภาดา ช่วยคงคา 84 ทอง ที่ 3

13 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีภูมิราช 74 เงิน

14 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอมรรัตน์ เรืองยศ 72 เงิน

15 ดรุณศึกษา เด็กหญิงรัชทร สิริทวิสิฐ 72 เงิน

16 ดรุณศึกษา เด็กหญิงนันทัชพร แซ่อุ่ย 58 เข้าร่วม

17 ดรุณศึกษา เด็กหญิงสิดารัศม์ ฉิมพลีศิริ 66 ทองแดง

18 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปัณฑิตา หวานเกล้ียง 76 เงิน

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

19 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจิดาภา บุญรอด 78 เงิน

20 ดรุณศึกษา เด็กหญิงญาณิศา มีสิงห์ 64 ทองแดง

21 ดรุณศึกษา เด็กหญิงภูรินทร์ หนูดำ 42 เข้าร่วม

22 ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุธิดาพร เนาว์สุวรรณ์ 80 ทอง

23 ดรุณศึกษา เด็กหญิงวิมลพร รัตนพันธ์ 32 เข้าร่วม

24 ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุภาวิตา ทองสงฆ์ 60 ทองแดง

25 ดรุณศึกษา เด็กหญิงญาณิน เอพริลเลวิส 72 เงิน

26 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทร์แดง 58 เข้าร่วม

27 ดรุณศึกษา เด็กหญิงรุ่งทิวา เกิดนุ่น 72 เงิน

28 ดรุณศึกษา เด็กหญิงญาณิศา แก้วยศกุล 90 ทอง ที่ 1

29 ดรุณศึกษา เด็กหญิงวิชญาดา ทองประพันธ์ 68 ทองแดง

30 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐณิชา จิตรเย็น 62 ทองแดง

31 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจันทร์มณี มากรอด 66 ทองแดง

32 ดรุณศึกษา เด็กชายพีระวิชญ์ มูสิกะ 32 เข้าร่วม

33 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงนันท์นภัส ช่วยยก 50 เข้าร่วม

34 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงณัฐธิกา ยอดมณี 34 เข้าร่วม

35 ดรุณศึกษา 2 เด็ฏหญิงพิชชากร อาจไพรินทร์ 48 เข้าร่วม

36 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงธนัชพร แก้วสวัสด์ิ 60 ทองแดง

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

37 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงภัชริญญา หนูปาน 44 เข้าร่วม

38 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงธนะดี ขวัญทอง 44 เข้าร่วม

39 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงธราเทพ หยุ่ขำ 38 เข้าร่วม

40 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายปฐพี บุญเวศน์ 28 เข้าร่วม

41 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายชินกฤต รักษาแก้ว 40 เข้าร่วม

42 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายศักด์ิภัทร โรจน์ณรงค์ 38 เข้าร่วม

43 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงสุทธญาณ์ ขวัญแก้ว 74 เงิน

44 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงปรมน โพธ์ิการ 62 ทองแดง

45 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงศุภานัน แก้วกับทอง 60 ทองแดง

46 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงณัฐกมล ขุนเสนาะ 42 เข้าร่วม

47 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายชนกันต์ พลเกษตร 76 เงิน

48 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายธราเทพ อินทร์แก้ว 58 เข้าร่วม

49 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงสุพาพร นวลพลับ 76 เงิน

50 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงชญานันท์ จันทร์ปาน 72 เงิน

51 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงคณิตศร หนูแสง 60 ทองแดง

52 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายฐิธิพงศ์ นราพินนท์ 34 เข้าร่วม

53 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงประกายดาว เกิดศิริ 60 ทองแดง

54 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายอติกันต์ ทองเพ่ิม 46 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

55 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พลสุวรรณ 50 เข้าร่วม

56 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงสุมิตรา ทองอาวุธ 38 เข้าร่วม

57 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายสุวรรณภูมิ ท่องวิถี 76 เงิน

58 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงศิริภัสสญา ศรีมาลา 64 ทองแดง

59 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงรัตนากร พิชัยยุทธ 72 เงิน

60 ดรุณศึกษา 2 เด็กหยิงสุธาทิพย์ ชูเมือง 72 เงิน

61 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงสุชานันท์ คชฤทธ์ิ 62 ทองแดง

62 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงชลนิฌา รักษาชล 82 ทอง

63 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงจิราพัชร กาฬกาญจน์ 72 เงิน

64 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงเกวลิน เมืองประทับ 70 เงิน

65 ดรุณศึกษา 2 เด็ฏหญิงณัฐธยาน์ วรรณพิทักษ์ 64 ทองแดง

66 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงอนัญญา พันธเสน 70 เงิน

67 ดรุณศึกษา 2 เด็กหยิงณัฐธยาน์ ตรีชัย 78 เงิน

68 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงอุมาพร ศักด์ิศรี 68 ทองแดง

69 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกนกวรรณ นาคสรรค์ 54 เข้าร่วม

70 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงสิรินดา คงคานนท์ 64 ทองแดง

71 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงณัชนันทน์ ขวัญทอง 80 ทอง

72 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงจันทกานต์ ไชยฤทธ์ิ 78 เงิน

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

73 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงธัญชนก ริยะสุ 68 ทองแดง

74 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงปวัณรัตน์ สุขสงวน 52 เข้าร่วม

75 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกวินธิดา แมนหนู 64 ทองแดง

76 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายวศิพรรษร์ เจยาคม 48 เข้าร่วม

77 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายธุวานนท์ ฤทธิชัย 64 ทองแดง

78 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณพฤษ 74 เงิน

79 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์ ศรีเวียง 52 เข้าร่วม

80 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงวริศรา เทพธานี 44 เข้าร่วม

81 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงมนัสนันท์ ยุติศาสตร์ 60 ทองแดง

82 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงนริศรา คงนวน 42 เข้าร่วม

83 วัดสำนักขัน เด็กชายสรวิศ ท่องวิถี 68 ทองแดง

84 วัดสำนักขัน เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปราณีหัตถ์ 48 เข้าร่วม

85 วัดสำนักขัน เด็กชายศตวรรษ สุขสวัสด์ิ 38 เข้าร่วม

86 วัดสำนักขัน เด็กชายตะวันฉาย คงศรี 41 เข้าร่วม

87 ตันติวัตร เด็กหญิงพิชญานิน ศรีเทา 78 เงิน

88 ตันติวัตร เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทรศรี 64 ทองแดง

89 ตันติวัตร เด็กหญิงอันดา ธราพร 76 เงิน

90 ตันติวัตร เด็กหญิงนันท์นลิน นิลวงศ์ 82 ทอง

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

91 ตันติวัตร เด็กหญิงรัตติยา เครือจันทร์ 74 เงิน

92 ตันติวัตร เด็กหญิงมิลินดา รังษีธรรม 78 เงิน

93 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงปิญาอร นาคแก้ว 56 เข้าร่วม

94 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงวิภารัตน์ วังบุญคง 50 เข้าร่วม

95 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วมณี 56 เข้าร่วม

96 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงกัญฐณา ชูพุฒ 84 ทอง

97 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงศศิวิมล ต้อนรับ 64 ทองแดง

98 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงพัสราภรณ์ สมบัติบูรณ์ 68 ทองแดง

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กหญิงเตชินา ขันเงิน 70 เงิน ที่ 3

2 ดรุณศึกษา เด็กชายชินาธิป ชัยสิทธ์ิ 72 เงิน ที่ 2

3 ดรุณศึกษา เด็กหญิงสลิลทิพย์ นุ่นเศษ 70 เงิน ที่ 3

4 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐฏา ทองพรหม 84 ทอง ที่ 1

5 ดรุณศึกษา เด็กชายพรชัย ศรีวาริน 62 ทองแดง

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงมานิตา เด่นดวง 64 ทองแดง

7 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณิชาภัทร สุดสะอาด 66 ทองแดง

8 ดรุณศึกษา เด็กหญิงกฤตพร ชูศรี 40 เข้าร่วม

9 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐธิดา ช่วยจีน 40 เข้าร่วม

10 ดรุณศึกษา เด็กหญิงเกศกนก ศิริมี 50 เข้าร่วม

11 ดรุณศึกษา เด็กหญิงภาสินี ศรีสุวรรณ 44 เข้าร่วม

12 ดรุณศึกษา เด็กชายอันดามัน รอดหยู่ 36 เข้าร่วม

13 ดรุณศึกษา เด็กชายวริทธ์ิ ภักดีชน 26 เข้าร่วม

14 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐณิชา คงขำ 38 เข้าร่วม

15 วัดสำนักขัน เด็กหญิงศิรินภา สุขสวัสด์ิ 60 ทองแดง

16 วัดสำนักขัน เด็กหญิงอรนุช ศรีพรหม 44 เข้าร่วม

17 วัดสำนักขัน เด็กหญิงเจตจิรา ปานกำเนิด 48 เข้าร่วม

18 วัดสำนักขัน เด็กหญิงวชิรญา ศักดิเศรษฐ์ 44 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย   ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

19 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงศุภานัน สังข์แก้ว 54 เข้าร่วม

20 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกรณิศ สืบสาย 36 เข้าร่วม

21 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงภิญญาวดี ชูเมคา 46 เข้าร่วม

22 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายพสิษฐ์ สารสุวรรณ 44 เข้าร่วม

23 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงเกวลิน กลสามัญ 52 เข้าร่วม

24 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายวรรณศักด์ิ ชูไชยยัง 34 เข้าร่วม

25 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายภาสวิชญ์ สุขสวัสด์ิ 48 เข้าร่วม

26 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายพีรพล ชัยพลบาล 50 เข้าร่วม

27 ตันติวัตร เด็กหญิงทิฆัมพร บุญชิต 62 ทองแดง

28 ตันติวัตร เด็กชายสุวัฒนะ โลหะขจรพันธ์ 44 เข้าร่วม

29 ตันติวัตร เด็กชายณภัทร สืบสาย 58 เข้าร่วม

30 ตันติวัตร เด็กหญิงสุกฤตา ช่วยพิทักษ์ 52 เข้าร่วม

31 ตันติวัตร เด็กหญิงวิชชุลดา ยิงดัง 56 เข้าร่วม

32 ตันติวัตร เด็กหญิงภูษณิศา จังกาจิตต์ 68 ทองแดง

33 ตันติวัตร เด็กหญิงสิริกร รักษ์ยศ ขาดสอบ

34 วัดเขาน้อย เด็กหญิงชนัญชิดา สุขเรือง 40 เข้าร่วม

35 วัดพิศาลนฤมิต เด็กชายกฤตเมธ สงเทพ 54 เข้าร่วม

36 วัดเทพมงคล เด็กหญิงณัฐธรา หมุนทอง 42 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย   ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

37 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงปิยะภรณ์ ม่ิงขวัญ 46 เข้าร่วม

38 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงเดือนใหม่ คงวัฒนานนท์ 50 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย   ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กหญิงคีตภัทร เล่งจิ้ว 78 เงิน

2 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจิราวรรณ อินอักษร 68 ทองแดง

3 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอารียา ชูกรงมวน 92 ทอง ที่ 1

4 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจารุวรรณ อินทรมุณี 80 ทอง

5 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจันทร์สุดา คุ้มไพรันต์ 70 เงิน

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพัฑฒิดา เทพเรือง 82 ทอง ที่ 2

7 ดรุณศึกษา นางสาวปัทมวรรณ คูณขุนทด 78 เงิน

8 ดรุณศึกษา เด็กหญิงนวรัตน์ รักแก้ว 46 เข้าร่วม

9 ดรุณศึกษา เด็กหญิงศิวนาถ จันทร์แก้วเดช 48 เข้าร่วม

10 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐลดา จันทร์จำรัส 82 ทอง ที่ 2

11 ดรุณศึกษา เด็กชายพงศ์เทพ เทพเสถียร 58 เข้าร่วม

12 ดรุณศึกษา เด็กชายรัชชานนท์ แหนมเชย 42 เข้าร่วม

13 ดรุณศึกษา เด็กชายสิรวิชญ์ กาญจนสุวรรณ 66 ทองแดง

14 ดรุณศึกษา เด็กชายกิตติพัฒน์ โยธาภักด์ิ 58 เข้าร่วม

15 ดรุณศึกษา เด็กชายธีรภัทร ตรีตรง 40 เข้าร่วม

16 ดรุณศึกษา เด็กชายรพี ศรีชาย 38 เข้าร่วม

17 บ้านนางหลง เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เสนาคง 38 เข้าร่วม

18 บ้านนางหลง เด็กหญิงวันวิสาข์ มุณี 50 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กชายสิริภูมิ อนุนนท์ 54 ทอง

2 ดรุณศึกษา เด็กชายบรรณสรณ์ บุญสิทธ์ิ 47 เงิน

3 ดรุณศึกษา เด็กหญิงสุนันทินี ชุมหนู 48 ทอง

4 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอรชพร แจ่มสุวรรณ 40 ทองแดง

5 ดรุณศึกษา เด็กชายนฤเบศ ฝนขาว 32 เข้าร่วม 

6 ดรุณศึกษา เด็กชายเจ้านาย หนูชนะ 32 เข้าร่วม 

7 ดรุณศึกษา เด็กชายศุภวิชญ์ เส้งสุย 20 เข้าร่วม 

8 ดรุณศึกษา เด็กชายพัสกร เชียรศรี 49 ทอง

9 ดรุณศึกษา เด็กชายเกียรติกร จันทร์เสถียร 36 ทองแดง

10 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปาณิสรา เวียนวัฒนะ 50 ทอง

11 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐรินีย์ จันเสถียร 20 เข้าร่วม 

12 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทร์วิเชียร 18 เข้าร่วม 

13 ดรุณศึกษา เด็กหญิงภูษณิสา ช่วยบุญชู 40 ทองแดง

14 ดรุณศึกษา เด็กชายภูริภัทร์ ชูช่ืน 27 เข้าร่วม 

15 ดรุณศึกษา เด็กหญิงคัทรียา มหัสเสน 31 เข้าร่วม 

16 ดรุณศึกษา เด็กหญิงกมลวรรณ อนุรักษ์ 49 ทอง

17 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณิชาภัทร เขียวแป้น 31 เข้าร่วม 

18 ดรุณศึกษา เด็กชายศุภชัย นวลมุสิก 43 เงิน

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

19 ดรุณศึกษา เด็กชายสุทธินันท์ คงศรี 48 ทอง

20 ดรุณศึกษา เด็กชายปฐพี หนูประสิทธ์ิ 36 ทองแดง

21 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เรืองชรักษ์ 23 เข้าร่วม 

22 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายนนทภัทร กำเนิดรักษา 21 เข้าร่วม 

23 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงจอมขวัญ เรืองศรี 18 เข้าร่วม 

24 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายเศรษฐพงศ์ หนูนารถ 14 เข้าร่วม 

25 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายปฐมพงศ์ เศรษฐสม 22 เข้าร่วม 

26 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายเกียรติภูมิ สุวรรณภักดี 23 เข้าร่วม 

27 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกุลภรณ์ เหมรังษี 13 เข้าร่วม 

28 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายชนกฉันท์ สงหนู 20 เข้าร่วม 

29 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายคุณานนต์ ทรงประดิษฐ์ 57 ทอง ที่ 3

30 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายภูบดินทร์ มณีกาญจน์ 40 ทองแดง

31 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงสิรินรัตน์ คงแก้ว 24 เข้าร่วม 

32 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงทักษิณา ท่องวิถี 45 เงิน

33 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายวรวิช ชูช่วย 28 เข้าร่วม 

34 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองบริบูรณ์ 30 เข้าร่วม 

35 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงธัญชนก พลมา 28 เข้าร่วม 

36 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงม่ิงกมล จิตติศักด์ิ 23 เข้าร่วม 

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

37 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายธีรดนย์ อักษรนิตย์ 12 เข้าร่วม 

38 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายชาญชัย อ่อนจันทร์ 14 เข้าร่วม 

39 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายธนกฤต แก้วสิน 19 เข้าร่วม 

40 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงไปรยา ง่วนสน 19 เข้าร่วม 

41 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงวริชยา บัวทอง 17 เข้าร่วม 

42 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายรัชชานนท์ มีศรี 33 เข้าร่วม 

43 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงกัลยากร มีชนะ 13 เข้าร่วม 

44 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายระพีพัฒน์ นาคปาน 17 เข้าร่วม 

45 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายวิภู มะณี 14 เข้าร่วม 

46 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงสายสวรรค์ เจือบุญ 19 เข้าร่วม 

47 บ้านนางหลง เด็กชายภัทรกร นวลยัง 21 เข้าร่วม 

48 บ้านนางหลง เด็กชายพงศกร หนูช่วย 32 เข้าร่วม 

49 บ้านนางหลง เด็กชายฐาปนา แก้วเนียม 30 เข้าร่วม 

50 ตันติวัตร เด็กหญิงปัญรัฎฐ์ จารุสิริรังษี 58 ทอง ที่ 2

51 ตันติวัตร เด็กชายศุภวิชญ์ โหรารัตน์ 51 ทอง

52 ตันติวัตร เด็กหญิงศรีกร นราศรี 45 เงิน

53 ตันติวัตร เด็กหญิงกนกศิริ ตรีไวย 35 เข้าร่วม 

54 ตันติวัตร เด็กหญิงปิยรัตน์ รัตนจำนอง 50 ทอง

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

55 ตันติวัตร เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงแก้ว 34 เข้าร่วม 

56 ตันติวัตร เด็กชายรัฐอิสระ ละอองแก้ว 59 ทอง ที่ 1

57  วัดเขาน้อย เด็กหญิงวิลาสินี ขุนคลัง 26 เข้าร่วม 

58 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายกันตวัฒน์ จันเล่ือน 35 เข้าร่วม 

59 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายวิทยา เพ็งจันทร์ 27 เข้าร่วม 

60 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายอดิศักด์ิ จำนงค์เมือง 27 เข้าร่วม 

61 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงพิชญ์สินี เสือชาวป่า 17 เข้าร่วม 

62 วัดเทพมงคล เด็กหญิงอภิชญา ศรทอง 15 เข้าร่วม 

63 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายกอบุญ จุลชาตินันท์ 50 ทอง

64 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงพิชามญช์ุ ฉัตรกรด 28 เข้าร่วม 

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กหญิงโสภิตนภา ดำพิน 13 เข้าร่วม

2 ดรุณศึกษา เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ พูนผล 37 ทองแดง

3 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปิยวัน วัตรสังข์ 25 เข้าร่วม

4 ดรุณศึกษา เด็กหญิงธันยพร พรหมเอียด 20 เข้าร่วม

5 ดรุณศึกษา เด็กชายพงษ์ลักษณ์ ประสงค์สุข 23 เข้าร่วม

6 ดรุณศึกษา เด็กชายกิตติศักด์ิ ชนะกาญจน์ 36 ทองแดง

7 ดรุณศึกษา เด็กหญิงชญานิน แพ่งโยธา 21 เข้าร่วม

8 ดรุณศึกษา เด็กชายปฏิภัทร พรหมวิหาร 40 ทองแดง

9 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอัญณิชา พิมพ์จันทร์ 26 เข้าร่วม

10 ดรุณศึกษา เด็กหญิงกฤตพร สุขชนะ 26 เข้าร่วม

11 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐกมล โอรัญรักษ์ 21 เข้าร่วม

12 ดรุณศึกษา เด็กหญิงชนากาญต์ แสงสุริยันต์ 20 เข้าร่วม

13 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิมพิศา แนมสัย 21 เข้าร่วม

14 ดรุณศึกษา เด็กชายภาณุพงศ์ ชูกรงมวน 28 เข้าร่วม

15 ดรุณศึกษา เด็กหญิงฐิติพร รัตนมุณี 25 เข้าร่วม

16 ดรุณศึกษา เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์เล่ือน 28 เข้าร่วม

17 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ทวีสุขกาญจน์ 19 เข้าร่วม

18 ดรุณศึกษา เด็กหญิงวรกานต์ วังบุญคง 29 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

19 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอรณิชา คงเซ็น 45 เงิน

20 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐธิดา สุขชนะ 39 ทองแดง

21 ดรุณศึกษา เด็กหญิงธัญตพร ทองพรหม 40 ทองแดง

22 ดรุณศึกษา เด็กหญิงพรลินี ห่อสังข์ 45 เงิน

23 ดรุณศึกษา เด็กชายธนบดี เจริญชน 54 ทอง

24 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปวรวีร์ ศรีดุกา 50 ทอง

25 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปาณิศา หนูสอน 48 ทอง

26 ดรุณศึกษา เด็กชายวัชระ เทวภักด์ิ 38 ทองแดง

27 ดรุณศึกษา เด็กหญิงอารียา ผาสุข 54 ทอง

28 ดรุณศึกษา เด็กหญิงนภัทร ขวัญใจ 52 ทอง

29 ดรุณศึกษา เด็กหญิงปิยธิดา ทองเกล้ียง 52 ทอง

30 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี เด็กหญิงทิพย์นลิน เชยบัวแก้ว 46 เงิน

31 วัดสำนักขัน เด็กหญิงณภัทร อนุรักษ์ 25 เข้าร่วม

32 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายวัชรินทร์ คงเซ็น 40 ทองแดง

33 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายนรภัทร คงสวัสด์ิ 25 เข้าร่วม

34 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายกิตติกร ดำสิงห์ 33 เข้าร่วม

35 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายนฤเศรษฐ์ ชีวะ 19 เข้าร่วม

36 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงชมพูนุช คงนวล 34 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

37 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงธนพร จิตติศักด์ิ 34 เข้าร่วม

38 ดรุณศึกษา 2 เด็กชายพีรพล หิรัญสุข 30 เข้าร่วม

39 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงเปรมศิณี เดิมหล่ิม 32 เข้าร่วม

40 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงเปมิกา ทิพย์รัตน์ 30 เข้าร่วม

41 ดรุณศึกษา 2 เด็กหญิงวลัยวรรณ จันทรา 21 เข้าร่วม

42 ตันติวัตร เด็กชายกรณ์ เล่ียมแก้ว 55 ทอง ที่ 2

43 ตันติวัตร เด็กชายรัติญาภรณ์ สังข์เล่ือน 55 ทอง ที่ 2

44 ตันติวัตร เด็กชายเตชินท์ แร่ทอง 54 ทอง

45 ตันติวัตร เด็กชายวิศรุต หงส์ทอง 50 ทอง

46 ตันติวัตร เด็กชายณัทรพงศ์ ขลุดสกุล 54 ทอง

47 ตันติวัตร เด็กชายศุภณัฐ แซ่เต้ียง 56 ทอง ที่ 1

48 ตันติวัตร เด็กชายนนฐวุฒิ หวังดี 48 ทอง

49 ตันติวัตร เด็กชายอริญชัย แร่ทอง 54 ทอง

50 ตันติวัตร เด็กชายกิตติชัย สืบถวัลกุล 53 ทอง

51 วัดเขาน้อย เด็กชายกฤษกร ภู่ดอก 35 เข้าร่วม

52 วัดพิศาลนฤมิต เด็กชายสุชานนท์ ชูแก้ว 21 เข้าร่วม

53 วัดพิศาลนฤมิต เด็กชายฐานวัฒน์ สุขสวัสด์ิ 41 ทองแดง

54 วัดพิศาลนฤมิต เด็กชายนภัสกร เสริมพงศ์ 35 เข้าร่วม

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

55 วัดเทพมงคล เด็กหญิงก่ิงกาญจน์ เฉลิมเกียรติ 27 เข้าร่วม

56 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายอภิเศก ทองนุ่น 31 เข้าร่วม

57 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายไชยบดินทร์ หนูเกล้ียง 26 เข้าร่วม

58 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กชายพรพิพัฒน์ ทัศหล่อ 24 เข้าร่วม

59 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงอัญชลีกร ขุนรัง 27 เข้าร่วม

60 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงบุณยานุช จิตติศักด์ิ 25 เข้าร่วม

61 บ้านสำนักไม้เรียบ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ไชยเหล็ก 17 เข้าร่วม

62 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงณัฐณิชา บุญรอดรักษ์ 30 เข้าร่วม

63 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กหญิงสุภัสสรา อินทนุพัตร 42 เงิน

64 มารีย์พิทักษ์ศึกษา เด็กชายคามิน ศักด์ิรามินทร์ 43 เงิน

65 ดรุณศึกษา เด็กชายอนุพงษ์ ทองนุ่น 30 เข้าร่วม

66 ดรุณศึกษา เด็กหญิงสลิลทิพย์ สงวนโสตร์ 34 เข้าร่วม

67 ดรุณศึกษา เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พงศ์พรหม 38 ทองแดง

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  4-6

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา



ท่ี โรงเรียน ชื่อ สกุล คะแนน รางวัล หมายเหตุ

1 ดรุณศึกษา เด็กชายขจรพงศ์ สมทรง 21 เข้าร่วม

2 ดรุณศึกษา เด็กหญิงกนกวรรณ พูนผล 20 เข้าร่วม

3 ดรุณศึกษา นายยุทธพิชัย ชำนาญเมธีนนท์ 28 เข้าร่วม ที่ 1

4 ดรุณศึกษา เด็กชายอวิรุทธ์ิ วิชาดี 18 เข้าร่วม

5 ดรุณศึกษา เด็กชายอรรถนนท์ คงประพันธ์ 26 เข้าร่วม ที่ 3

6 ดรุณศึกษา เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยศหมึก 16 เข้าร่วม

7 ดรุณศึกษา เด็กหญิงฐิตินันท์ ชูเมฆ 11 เข้าร่วม

8 ดรุณศึกษา เด็กหญิงณัฐลิกา สุทธิภักดี 20 เข้าร่วม

9 บ้านนางหลง เด็กชายสรสิช แก้วเนียม 28 เข้าร่วม ที่ 1

กิจกรรม  การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3

เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี โรงเรียนดรุณศึกษา


