
ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล ระดับช้ัน ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล

1 นาย ธนกร ไวยวารี ม.6 นาย อุดมศีลสิทยา

2 นาย ณัฐพงษ์ ทิพย์เนตร์ ม.6 นาย อุดมศีลวิทยา

3 เด็กหญิง ณัฐชยา ค าเห็น ม.3 นาย อรรถฉัตร์ ร่ืนอารมย์ วัดคานหาม

4 นางสาว สุจิตรา  เช่ียวชาญ ม.5 นาย คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี

5 นางสาว กัณณ์ณิศรา  เพ็ญอุดมโชค ม.5 นาย คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี

6 เด็กหญิง รติวรรณ ทองประสิทธ์ิ ม.2 นาย พินิจ ศรีสุภาพ หนองม่วงวิทยา

7 นางสาว ประภาพร โพธ์ิเงิน ม.5 นาย มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8 นาย ถิรวิช  จันทรข า ม.5 นาย มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9 นางสาว ปิติพัฒน์ จีระศักด์ิประเสริฐ ม.4 นาย อานนท์ จันทรมุข จอมสุรางค์อุปถัมภ์

10 เด็กหญิง ชนากานต์ โชคอ านวย ม.3 นาย พิรักษ์ บุญศิริ จอมสุรางค์อุปถัมภ์

11 เด็กชาย อภิวัฒน์   ภู่งาม ม.3 นางสาว ศิรินภา  ปิดตาฝ้าย ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

12 นาย วิสิทธ์ิ  สัจจะไพบูลย์กิจ ม.5 นาย นาริส  มะลิซ้อน ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

13 นางสาว พัสตราภรณ์ กล้าหาญ ม.4 นางสาว ปากกรานพิทยา

14 นางสาว สุนิษา ศรีสุข ม.4 นางสาว ปากกรานพิทยา

15 เด็กชาย ปภากร  วงษ์สว่าง ม.3 นาย ธีรวุฒิ กล่อมจิตร์ บางปะอิน

16 นาย ณัฐภูมิ  ทับทิม ม.4 นางสาว สุภาพร  เช้ือแก้ว บางปะอิน

ล ำดับ
ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผู้ควบคุม

โรงเรียน/สถำบัน

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขันตอบค ำถำมประวัติศำสตร์อยุธยำ (แฟนพันธ์ุแท้ประวัติศำสตร์อยุธยำ)

งำนครุวิชำกำร คร้ังท่ี 9 กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2565

มาลิก น่ิมอนงค์

นาเรศ  สว่างดาว

ณัฐพล โคตรภักดี

สุนีย์ พาซอ
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17 เด็กชาย กิตติภัทร หวังสะและฮ์ ม.2 นาย ชยุต มีสมบัติดี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

18 นาย สมบูณร์ ลักษณเพ็ญ ม.3 จ่าสิบเอก บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

19 นางสาว ป่ินมนัส ด่านสวัสด์ิ ม.4 จ่าสิบเอก บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

20 เด็กหญิง ชนัญชิดา สว่างหล้า ม.3 นางสาว ท่าช้างวิทยาคม

21 ปาริชาติ แพรงาม ม.3 นางสาว ท่าช้างวิทยาคม

22 เด็กหญิง สุพรรษา เงินตรากูล ม.2 นางสาว อุรัชชา ขันธพัฒน์ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

23 นาย คณิติน วิสุทธ์ิ ม.4 นาย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

24 นาย ชนลวัฒนะ  บุษษะ ม.4 นาย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25 นางสาว ธนัญญา เฉลิมพจน์ ม.3 นาย พิสิทธิ สิทธิสูงเนิน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

26 นาย รัฐภูมิ กองนิมิตร ม.4 นาย น าชัย ราตรีโชติ เสนา "เสนา ประสิทธ์ิ" 

27 นาย นรามินท์ พุ่มพวง ม.5 นาย นรามินท์ พุ่มพวง อยุธยาวิทยาลัย

28 นาย จิระวัฒน์  มีธรรมยุติ ม.6 นาย ทศพล  อินน้ าคบ อยุธยาวิทยาลัย

29 นางสาว รรินญา เสนาหม่ืน ม.6 นาย วุฒิพร กัณฑ์ศรี วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

30 นางสาว จีระนันท์ เจียมภักดี ม.6 นางสาว จรัญญา ไวยกัญญา วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

31 นาย นิติธร พิศวง ม.4 นางสาว กฤตยาพร ช่างป้ัน สตรีอ่างทอง

32 นางสาว เบญญาภา พัดภู่ ม.5 นางสาว วิจิตรา นพรัตน์ สตรีอ่างทอง

พิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม

ธนพล สูงกลาง

วิฑูรย์ คุ้มหอม
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33 นาย พีรวิชญ์ เพ่ิมพูล ม.6 นาย สิงห์สมุทร

34 นาย เทิดศักด์ิ กิมสุวรรณ์ ม.5 นาย สิงห์สมุทร

35 นางสาว กนกรัตน์  นบนอบ ม.5 นางสาว บางปะหัน

36 นางสาว ณัฏฐา  กล่ินระคนธ์ ม.5 นางสาว บางปะหัน

37 เด็กหญิง จิดาภา บ ารุงศรี ม.2 นาย สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

38 เด็กชาย ณภัทร เเสงรัตน์ ม.2 นาย สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

39 นาย ศุภชัย  ทรัพย์สินทวีคูณ ม.5 นางสาว สิริพร  ไตรลึก พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

40 เด็กหญิง ดลพร  เนตรสว่าง ม.3 นางสาว กฤษวรรณ  ธีระอรรถ บางซ้ายวิทยา

41 เด็กชาย สุทธินัย  พุทธกิจ ม.3 นางสาว อรุณวรรณ  หอมขจร บางซ้ายวิทยา

42 เด็กหญิง อรจิรา ค าเภา ม.1 นางสาว วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

43 นางสาว ปรียาภัทร ห่วงแสง ม.3 นางสาว วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

44 เด็กชาย ธีรภัทร สะอาดม่วง ม.3 นาง ชลประทานอนุเคราะห์

45 เด็กหญิง พนิดา ยามเย็น ม.3 นาง ชลประทานอนุเคราะห์

46 นาย ภาคภูมิ  กิจธิปี ม.6 นาย ยงยุทธ์  อ่อนนวล สาคลีวิทยา

47 นางสาว กัลยารัตน์ สามพ่วงบุญ ม.3 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ฤทธ์ิ กองพาลี วัดอินทอารี(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

48 นางสาว นภาพร ปรีดา ม.3 นาง เพ็ญพิชชา ทองมี วัดอินทอารี(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

กมลพร ภูมิพลับ

อภิชาติ กังวาล

ศิธร  คนเสง่ียม

คมกฤช ประคองสิน

นวลจันทร์ น้อยกลาง
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49 เด็กชาย ภูมินทร์ ฤกษ์บุรุษ ม.3 นางสาว วัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)

50 นาย ธรรมรัตน์ ธรรมเท่ียง ม.4 นางสาว วัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)

51 นางสาว ธิติมา หันตราถิน ม.4 นางสาว จินตนา วงษ์นาค ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

52 เด็กหญิง วรัชยา ปานทอง ม.3 นางสาว วรัญญา มงคลถ่ิน ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

53 เด็กหญิง กนกวรรณ ละหินดาน ม.2 นาง วิภาวี แก่นลา ปฐมวิทยาคาร

54 นางสาว วรรณิศา กุหลาบคีรี ม.4 นาย บางเสด็จวิทยาคม

55 นางสาว ณัฏฐณิชา รุ่งเรืองจารุกิจ ม.4 นาย บางเสด็จวิทยาคม

56 เด็กหญิง วรรณวลัย  พิทักษ์หมู่ ม.2 นาย ทวีรัฐ  หมดมลทิน วัดบ้านป่า

57 เด็กชาย พีระพล ร่ืนมาลัย ม.1 นาย ณรัช วัชรด ารงตระกูล วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

58 นาย ณัฐวุฒิ โตสิงห์ ม.5 นางสาว สาริกา ดอกบัว วิเศษชัยชาญวิทยาคม

59 นางสาว พิชญานิน ใจสว่าง ม.5 นางสาว นัฐริกา ข าศิริ วิเศษชัยชาญวิทยาคม

60 นางสาว ณัฐนันท์ จูหลิม ม.4 นางสาว รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

61 นางสาว อุษณีย์ ชาติอาสา ม.4 นางสาว รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ควบคุม

หากมีค าใดผิดให้แจ้งกลับมายัง นายนที ยาวิราช นักวิชาการศึกษา โทร. 084-7826702 ภายในวันท่ี 10 มกราคม 2565

เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขก่อนจัดท าเกียรติบัตร (ถ้าจัดท าเกียรติบัตรแล้วมีค าผิดคณะจะด าเนินการแก้ไขแล้วส่งเป็นไฟล์ PDF ให้เท่าน้ัน) ขอบคุณครับ

กรรณิการ์  ประวัติศรี

ศรัณย์   โชคลาภ

จัสมิน วงษ์เดอรี


