


เอกสารแนบ 1

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

เด็กหญิง จิตติกานต์ ชาญตะบะ นางสาววรรณวิสา สุวรรณชัยรบ

เด็กหญิง ดวงกลม เนียมบุญเจือ นางสาวทิพวรรณ ค าเต่ย

เด็กหญิง ชลิตา ชัยโยชยณัฐ

เด็กชาย ณัฐชาติ  นิสะโสกะ นายเจษฎา กรอบมุข

เด็กชาย มังกร บูรณะ

เด็กหญิง จิรายุ จบปาน

เด็กหญิง สุรีมาศ มากแจ้ง นางส าเนียง ชูชีพ

เด็กหญิง โสรยา ลือทรัพย์ นางสาวสุชีรา เขียวระยับ

เด็กชาย นนธกานต์ อาด า

เด็กหญิง สุชาวดี กันศิริ นางบูรณา ศรีบุญเรือง

เด็กหญิง รัชนีกร พุม่ชุมแสง นางสาวสุนารี การสมศักด์ิ

เด็กชาย ธนกร ค้าทางชล

เด็กหญิง วราภรณ์ ครุฑธาพันธ์ นางสาวกาญจนา อินรอดวงศ์

เด็กชาย ธนดล นาคมณี

เด็กหญิง ยุพาพร สุดละม่อม

นางสาว นริษรา จันลิขิต นางสาวนันทนี จุงใจ

นางสาว อรอนงค์ ช่ังทรัพย์ นางสุกัญญา นาคสัมฤทธิ์

เด็กหญิง ภรณิภา สอดส่อง

เด็กชาย ภาคภูมิ มั่นใจ นายธีรภัทร ถึงสุข

เด็กหญิง สิริยากร สราวรรณ นางสาวธัญญาศิริ บุญทา

เด็กหญิง พรทิวา สงเคราะห์

เด็กหญิง อมรวรรณ พูลสวัสด์ิ

เด็กหญิง ญาณิศา วงษ์สุดิน

เด็กชาย มนัส เทียมสุข
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รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัโครงงานคณิตศาสตร์ทีบู่รณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 111 และห้อง 112 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

1

2

พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

ตะโกดอนหญ้านาง

วัดบัวงาม

วัดถนน

ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ)์

โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)

วัดสว่างอารมณ์



เอกสารแนบ 1

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัโครงงานคณิตศาสตร์ทีบู่รณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 111 และห้อง 112 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

เด็กหญิง วิธิดารัตน์ วิเศษ นางสาวจีราภา เกิดพิพัฒน์

เด็กหญิง เพรชรัตน์ ดาค าพิเศษ

เด็กหญิง อัฉรา ขจรจันทร์

เด็กหญิง ชนารดี สนธิ นางสาวกาญจนา ใจยืน

เด็กหญิง เด่นนภา งามนุช

เด็กหญิง กรวรรณ เนียมทองดี

นาย อภิรักษ์ เกิดกล่ิน นางสาวสุภาณี กระจายแสง

เด็กชาย ณัฐภูมิ สาระทรัพย์ นางสาวอักษราพักตร์ จันทศรี

เด็กหญิง ปรีญารัตน์ คล้ายพันธุ์

เด็กหญิง พิภัทรา เมาฬิทอง นางสาวปะราลี มูระวงษ์

เด็กหญิง ขวัญหทัยทัต ชะละตะคุ นายทักษิณ เขียวชอุ้ม

เด็กหญิง ภัทรวรรณ เหรียญแจ้ง นายอินทัช เร่ืองรุ่ง
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วัดไชโย (เพิม่เกษมสุวรรณ 4)

วัดคานหาม

วัดล้ินทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)



เอกสารแนบ 2

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

เด็กหญิง พรประภา  ค าภา นางสาวพรรณรัตน์  ศรีเมือง

เด็กหญิง ธัญชนก  จงต้ังกลาง นายธวัชชัย  ไตรมรรค

เด็กหญิง ธัญญา  คล้ายทอง

เด็กหญิง ป่านฆมัพร  ชัยเจริญ นางสาวรวิวรรณ  บัณฑิตย์

เด็กหญิง พิยดา  พงษ์สีดา นายวิโรจน์  มะโนแจ่ม

เด็กหญิง อนันยา  ค าพึง่อุ่น

เด็กชาย นาธาร  ฤทธิวงษ์ นางสาวอโนชา  คงดี

เด็กหญิง ฟ้าใส  สายบัว นายอนุพงษ์  สุขสมจิต

เด็กหญิง ปนัดดา บัวหวัน่

เด็กหญิง พนิดา ยามเย็น นายอนิรุตต์ ตรีสาร

เด็กหญิง กฤติยาณี จันทร์แย้มสงค์ นางสาวเกสรา กิจสอาด

เด็กหญิง ณัฐการุณ ทองด้วง

นางสาว หนึ่งฤทัย วงสุวรรณ์ นางสาวธนภรณ์ จีรวุฒิ

เด็กหญิง กรรณิการ์ อร่ามโรจน์ นางสาวกิตติกานต์ มาลัย

เด็กชาย ธีรภัทร ผลจันทร์

นางสาว เปรมมิกา  วงทองดี นางสาวศิริรัตน์  หวังสะแล่ะฮ์

นางสาว เปมิกา  นิ่มวงค์ นางสาวทัศนีย์  วงทองดี

เด็กหญิง รัตติกาล  ดีเทียน

เด็กชาย มนัสทร ตุ้ยพิมพ์

เด็กชาย จรัลชัย สิทธิอ์่วม

เด็กหญิง สุวภร แก้วจินดา

เด็กหญิง กานดา ทรงทิพย์ นางสาวทิพย์ภาดา ใจวงค์

เด็กหญิง โสมสาย บุบผา นางสาวนุสสรา กระจ่างโชติ

เด็กหญิง พรสวรรค์ อุยหา

วัดบัวงาม

พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

ตะโกดอนหญ้านาง

วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ)์

ชลประทานอนุเคราะห์

วัดบ้านแก

หันคาราษฎร์รังสฤษด์ิ

8 วัดบ้านช้าง

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 115 อาคารครุสรรพสิทธิ์ และ โรงอาหารหลังเดมิ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)
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เอกสารแนบ 2

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 115 อาคารครุสรรพสิทธิ์ และ โรงอาหารหลังเดมิ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

เด็กหญิง โสพี โดด นางสาวปรียาภรณ์ แสงสว่าง

เด็กหญิง อมรรัตน์ บางพระครู

เด็กหญิง กันติชา บุญศรีรัมย์

เด็กหญิง อนัญญา คงประโยชน์ นางอมราภรณ์ คล้ายพงษ์

เด็กหญิง ศุทธินี โคตะบุตดา

เด็กหญิง สุรีย์มาศ จะตุรัส

เด็กชาย ภูตะวัน  พันธ์ไม้ ว่าท่ี ร.ต.ภัทรเดช  ภัทรธนชิต

เด็กหญิง สันติ  พร้ืงสุวรรณ์ นางสาวสุภาณี  กระจายเเสง

เด็กหญิง ศุภกิตต์ิ  เจริญธรรม
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11 วัดล้ินทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)

วัดบ้านสร้าง



เอกสารแนบ 3

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน

นางสาว นริศรา  อ่อนน้อย นางสุวพิชญ์  เกิดสิน

นางสาว จันทรัศม์  สาที นางสาวจิดาภา  เอี่ยมดารา

นางสาว อัศวมหานนท์  วงศ์วิชัยศานต์

นางสาว ชญานิษฐ์  หมะสัน นายกรณิศ  พวงลูกอิน

นาย นิวเยีย  ขวัญเพ็ชร นางสาวนัดดาพร  รุ่งรักษ์

นางสาว รัชณีกรณ์  โพธิง์าม

นางสาว เกศแก้ว  ปิน่ทอง นางสาวธนักษร  สืบสาย

นางสาว ชยาภรณ์  ปัญญาดี นายธวัชชัย  ตรัสรู้

นางสาว ภัทราวรรณ  มานะทน

อุทัย3

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 115 อาคารครุสรรพสิทธิ์ และ โรงอาหารหลังเดมิ
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พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

สามโก้วิทยาคม



เอกสารแนบ 4

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

1 เด็กหญิง สุกานดา  เลย์ 3-4 ปี นางสาวนุจรี  หุยากรณ์ วัดอุทการาม

2 เด็กหญิง ธนพร  พึง่ตระกูล 3-4 ปี วัดอุทการาม

3 เด็กหญิง ณัฏฐ์พัชร์  พงษ์ธนะ 3-4 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4 เด็กหญิง อริสา มีสิบป์สม 3-4 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5 เด็กชาย อภิวิชญ์ สุขสอน 3-4 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 เด็กหญิง อธิตยา งามกุศล 3-4 ปี นางจรรยพร ชูราษี ชลประทานอนุเคราะห์

นายกรกต สดแสงจันทร์

นางสาวสุชาดา นวมอุ่น

8 เด็กหญิง ภิชชญา แก้วจุมพฏ 3-4 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9 เด็กชาย คมน์สหัต สุขรวยเจริญ 3-4 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10 เด็กหญิง พลอยชมพู เทียมพันธ์ 3-4 ปี นางนันทิมา บุญบาง วัดมะขาม

11 เด็กหญิง วรรณฤดี  วีรธนศิลป์ 3-4 ปี นายไพโรจน์  ประดับเพ็ชร วัดโพธิร์าษฎร์

12 เด็กชาย ภูมิพัตน์ พิพัฒน์เยาว์กุล 3-4 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

13 เด็กชาย พีรพิชญ์ ต่อสติ 3-4 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

14 เด็กหญิง พิมพ์พิศา วงษ์บัวทอง 3-4 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัเล่านิทาน “หนูน้อยนักเล่านิทาน”

ระดบัปฐมวัย รุ่นอายุ 3-4 ปี (ประเภทเดี่ยว)

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 602 อาคาร 6

7 เด็กหญิง อมรรัตน์  สดแสงจันทร์ 3-4 ปี วัดโพธิ์



เอกสารแนบ 5

ล าดบั ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล อายุ ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

1 เด็กชาย ณุภารัตน ์ เซ่ียงหลิว 4-5 ปี นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้า้รักษ์ ชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ)์

2 เด็กหญิง ลินรัตนด์า   ผาสุข 4-5 ปี นางสาวเบญจวรรณ  ปยุเงิน วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)

3 เด็กหญิง ชมพิชชา  ทองฮวด 4-5 ปี ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสมนกึ  รุจิโภชน์ ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์(นรสีหว์ิทยาคาร)

4 เด็กหญิง พัทธนนัท์  ขันชีกรด 4-5 ปี นางสาวญาธิมนต์  ไตรพรหม วัดโคกกรวด"ไตรราษฎร์บ้ารุง"

5 เด็กหญิง พรสุภคั คันฑมาตร 4-5 ปี นางสาวพิมลพรรณ ขวัญประเสริฐ อนบุาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งต้ังตรงจิตร3)

6 เด็กชาย ธนธรณ์  ถามณีศรี 4-5 ปี นางสาวพัชรี  ชูบรรจง

7 เด็กชาย ณภทัร  การสมธร 4-5 ปี

8 เด็กหญิง สุพัชชา ศรีเมือง 4-5 ปี นางสาวนชุจิรา จ้านงค์หาญ ชลประทานอนเุคราะห์

9 เด็กหญิง เกสิน ี พึ่งนา 4-5 ปี นางสาวฐิติธนา  หาบบุผา

10 เด็กชาย ฐิติพงศ์  ช่ืนฤดี 4-5 ปี นางสาวจุฑาทิพย์  นภาดล

11 เด็กชาย กันต์นภทัร  คุรฑแสง 4-5 ปี นางธนภร  นโิรธร วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ้ารุง)

นางสาวพันทิพา  บวัยอม

นางสาวนวรัตน ์ ขัดทะเสมา

13 เด็กหญิง นวพร พงษ์สุภาพ 4-5 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

นางสาวธัญหทัย จันทรวิรุจ

นางสาวกนกอร วิเชียรชัย

15 เด็กหญิง รติชา เซะวิเศษ 4-5 ปี นางอารี ละอองแก้ว วัดมะขาม(วิบลูย์อุปถัมภ)์

16 เด็กหญิง กฤตชญา เรืองทอง 4-5 ปี นางรุ่งนภา ขยัน มาลาอีสงเคราะห์

17 เด็กชาย จิราภทัร ยอดศิริ 4-5 ปี นายพิเชษฐ ต้ังบญุชู

18 เด็กหญิง สารธาร อินฟู 4-5 ปี

19 เด็กหญิง พิชญ์สุดา พรเจริญ 4-5 ปี นางสาวปราณี อินทผล

20 เด็กหญิง วรินทร ชัยวัติ 4-5 ปี

21 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชารัตน ์นกจันทร์ 4-5 ปี

22 เด็กหญิง ฐิติกานต์ สัมพันธ์พานชิ 4-5 ปี นางสาววรางคณา ไตรพิศ

23 เด็กชาย ชวนากรณ์ ชูเกื้อ 4-5 ปี

24 เด็กหญิง จรรยา หาญมุง่ธรรม 4-5 ปี วัดเจริญธรรม

วัดวังแดงเหนอื "แจ่มวิทยาคาร"

วัดนาค

วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

12 เด็กหญิง กันต์สิริ  เพ็งแข 4-5 ปี วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ)์

14 เด็กหญิง จุฑารัตน ์ ขวดสาล่ี 4-5 ปี บา้นบางกระส้ัน(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

รายชือ่ผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัเล่านิทาน “หนูน้อยนักเล่านิทาน”

ระดบัปฐมวัย รุ่นอายุ 4-5 ปี (ประเภทเดีย่ว)

 วันที่ 23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 606 อาคาร 6

อนบุาลพระนครศรีอยุธยา

วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานสุรณ์)



เอกสารแนบ 5

ล าดบั ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล อายุ ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

รายชือ่ผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัเล่านิทาน “หนูน้อยนักเล่านิทาน”

ระดบัปฐมวัย รุ่นอายุ 4-5 ปี (ประเภทเดีย่ว)

 วันที่ 23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 606 อาคาร 6

นางสาวศิริวรรณ ดอนตาชิด

นางนภิา สุ่มอินทร์

26 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ภาคธรรม 4-5 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

27 เด็กชาย กิตติคม มณีรัตน์ 4-5 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

28 เด็กหญิง ทัตพิชา วงค์ทะเนตร 4-5 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

29 เด็กชาย พีรัตน ์พึ่งนาย 4-5 ปี วัดปากกราน

30 เด็กหญิง ณัฐริกา ทองอินทร์ 4-5 ปี วัดปากกราน

31 เด็กชาย ปญัจพล สะสม 4-5 ปี วัดศิวาราม

ทัตพิชา วงศ์ทะเนตร 4-5 ปี วัดจ้าปา25 เด็กหญิง



เอกสารแนบ 6

ล าดับ ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล ชัน้ ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

1 เด็กหญิง วีรดา  ฉมิวิเศษ 5-6 ปี นางสาวธันยชนก สุขสมบุญ

2 เด็กหญิง ณัฐชา ศรีสมัย 5-6 ปี

3 เด็กหญิง สุกานดา  เลย์ 5-6 ปี นางสาวนัฐญา  จติรกระจา่ง

4 เด็กหญิง ธนพร  พึ่งตระกลู 5-6 ปี

5 เด็กหญิง ศิรัณญา อาจวาทิน 5-6 ปี

นางสาวสมใจ ผดุงสุข

นางสาววีนัสถยา ผดุงสุข

7 เด็กหญิง ณิชาภัทร  นาคดี 5-6 ปี นางสาวพชัรภรณ์  บุญใจ โรงเรียนวัดราชปักษี

9 เด็กหญิง ศิญาภา อร่ามโชค 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

10 เด็กชาย ปัณณวิชญ์  พสิิษฐสิริกลุ 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

11 เด็กหญิง ปรียาภรณ์  ภูน่าค 5-6 ปี นางนงนุช  ไทยสงคราม ชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอปุถมัภ์)

12 เด็กชาย รัชพล  สอาดศรี 5-6 ปี นางสาวเบญจวรรณ  ปุยเงิน วัดตลาดใหม(่อนิทประชาสรรค์)

13 เด็กชาย ชวัลวิทย ์ เล็กดา 5-6 ปี นางสาวกานดา  รังสิโย ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์(นรสีห์วิทยาคาร)

14 เด็กชาย ณัฐสงค์ชัย เฟื่องวาณิชย์ 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

15 เด็กชาย ธนกฤต วงษ์สระ 5-6 ปี นางสาวจริยา กลุนิน บ้านคลองตะเคียน หมู ่2 (วันครู2504)

นางคิราณัฎฐ์ ช้างงาม

นายมงคล เภาพนัธ์

17 เด็กหญิง อภิชญา ฟกัทอง 5-6 ปี นางสาวศศิธร ทับเหล็ก วัดอทัุย(เชาวนวิทยา)

18 เด็กหญิง กรวิชญ์ ลักขณา 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

19 เด็กหญิง ธันวาพร มากบดี 5-6 ปี นางจรัิชยา แจม่จํารุณ ตะโกดอนหญ้านาง

20 เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ ไขแ่กว้ 5-6 ปี นางสาวสุธิดา  สุกรรม

21 เด็กชาย อติชัย  หงษ์ชัย 5-6 ปี

22 เด็กชาย ธนปวร ยิม้วัฒนา 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

23 เด็กหญิง พรรวินท์  หาญพงษ์ 5-6 ปี นางสาวภาพมิล  วัฒนวิเชียร วัดมะขาม

24 เด็กชาย ชนะพล สุขคีรี 5-6 ปี นางสาวธนภรณ์ หารคง

25 เด็กหญิง กนัต์กมล ไพรสมพงษ์ 5-6 ปี

26 เด็กหญิง ชนม์พชิา ทองสุข 5-6 ปี วัดบัวงาม

หัชชพร วิริยะคุณ อนุบาลเมืองอา่งทอง(วัดท้องคุ้งต้ังตรงจติร3)5-6 ปี

รายชือ่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน “หนูน้อยนักเล่านิทาน”

ระดับปฐมวยั รุ่นอาย ุ5-6 ป ี(ประเภทเดีย่ว)

 วนัที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 605 อาคาร 6

อนุบาลพระนครศรีอยธุยา

วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดอทุการาม

ประสิทธิ์วิทยา

6 เด็กชาย วรินธ์ธร  เภาพนัธ์ 5-6 ปี วัดบ้านม้า

16 เด็กหญิง



เอกสารแนบ 6

ล าดับ ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล ชัน้ ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

รายชือ่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน “หนูน้อยนักเล่านิทาน”

ระดับปฐมวยั รุ่นอาย ุ5-6 ป ี(ประเภทเดีย่ว)

 วนัที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 605 อาคาร 6

27 เด็กหญิง กญัญาพชัร วงศ์วานิช 5-6 ปี วัดมเหยงค์

28 เด็กหญิง ปิยธิดา ทองประเทือง 5-6 ปี นางสาววรางคณา ไตรพศิ วัดค่าย (เล็กจฬุาประชานุสรณ์)

29 เด็กชาย นพรัตน์ จงสิริพนัธ์ 5-6 ปี วัดโบสถอ์นุกลูสังฆกจิ (สํานักงานสลากกนิแบงสงเคราะห์ 647)

30 เด็กหญิง สุธิมนต์ พทุธชาติ 5-6 ปี ชลประทานอนุเคราะห์

31 เด็กหญิง พลอยปภัศร์ นุสนทะลา 5-6 ปี นางสาวสุภาพร นรบุตร วัดขนุทิพย ์(สาครราษฎร์บํารุง)

32 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อปุถมั 5-6 ปี ทิภาพรรณ แดงวัฒนา

33 เด็กชาย จกัรพงศ์ กาวี 5-6 ปี นางสาวกานต์พชิชา หามาลัย

34 เด็กหญิง จารุพชิญา เกดิมาลัย 5-6 ปี

35 เด็กชาย สิทธา ต่างศรี 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

36 เด็กชาย ธีรพชิญ์ แสงสว่าง 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

37 เด็กหญิง ศิรัณญา  อาจวาทิน 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

38 เด็กหญิง ตามใจ โฉมยงค์ 5-6 ปี สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

39 เด็กหญิง พชิญธิดา เพง็แจม่ศรี 5-6 ปี

40 เด็กชาย นนทวัฒน์ ตาสา 5-6 ปี

41 เด็กหญิง นริศรา ไตรลึก 5-6 ปี

42 เด็กหญิง วรัชญา ฉมิจิว๋ 5-6 ปี

43 เด็กหญิง กรรณิการ์ ดีฉาย 5-6 ปี วัดศิวาราม

44 เด็กชาย นัธทวัฒน์ วงษ์ทองดี 5-6 ปี วัดโคกช้าง (ราษฎร์บํารุง)

วัดปากกราน

โรงเรียนวัดโพธิ์



เอกสารแนบ 7

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

นาย กฤตเมธ ทองเล่ียมนาค นางชญาภา ค าแหงฤทธิ์

นางสาว ปานระพี แสงนาค นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์

นางสาว ชลธิชา หอมกระแจะ

นางสาว จิรชา  พิมสิน นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์

นางสาว นิตยา  คงคา นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท

นางสาว วรกานต์  บุญชูศร

เด็กชาย กฤศชนกรณ์  คมพจน์ นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย

เด็กชาย จิราวัฒน์  แตงมีแสง

เด็กชาย พัทธดลย์  สุ่มส่า

นาย กันติทัต สุคันธชาติ นายทรงโชค กล้าแข็ง

นาย พฤกษ์ สินพิบูลย์ นางสาววันดี โค้ไพบูลย์

นางสาว จิดาภา ว่องพิบูลย์

นางสาว ณีรนุช   พรรณมาตย์ นางรตนพร ศรีประทุม

นาย เบญจมินทร์   อัศวชูเกียรติ นางสาวรุ่งนภา สุขส าแดง

นาย ราชิต  กุลสุวรรณ

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)5

4

2

3

รายชื่อผู้เขา้ร่วมแขง่ขนัการแขง่ขนัโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ระดบัมธัยมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 105 อาคารครุสรรพสิทธิ์

1 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"

สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี



เอกสารแนบ 8

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

เด็กหญิง กัญญมณฑ์ รัสดีดวง นางณปภัช  ศรีสิงห์

เด็กหญิง อันทิกา ศิริโต นางสาวรุ่งทิพย์  กาศจักร์

เด็กหญิง พัชราวดี ศรีหมากสุก นางสาวอมรรัตน์  บุญรอด

เด็กหญิง พัทธ์นันท์ หนองมี นายจตุพร  สืบศรี

เด็กชาย ณัฐพล ทองธานี นางสาวสุชาดา นวมอุ่น

เด็กชาย วิษณุกร อาภัย

เด็กชาย พีระวัฒน์ แสงสวาท นางสาวธันญาภรณ์ เปล้ืองสี

เด็กหญิง คุณัญญา มหากวี

เด็กหญิง กัญญาภัค ดุลยสันติ นางวรรณวิสา เลิศไกรอริยกุล

เด็กหญิง ปารณีย์ แสนหลวง นางสาววนิดา สมเพ็ชร

เด็กหญิง วรรณภัช อธิชาติ นางสาวณิชาภัทร  จันณรงค์

เด็กหญิง พลอยลภัส อินสว่าง นางนิตยา  ศรีรัตน์

เด็กหญิง ฐิตานันท์ เพียงโยธา นางศันสนีย์  เทสถิตย์

เด็กหญิง ปาริฉัตต์ จิตรีญาติ นางสาวนุชรีย์  เพียงเสร็จ

เด็กหญิง พิชา โยธาวงค์ นางสาววรวรรณ ศรีเผือก

เด็กชาย สิทธิโชค บุญส่งศรี นางสาวสุภาธณัฐ ขวัญนาค

เด็กหญิง ปทุมพร วาสนาสุขเจริญ นายสุทัศน์  โสวภาส

เด็กหญิง ปาริตา ขันนาค นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญช่วย

เด็กชาย พัทธดนย์ เทียนด า นางสาวสุนิษา วงค์พันธ์

เด็กหญิง ศิริขวัญ วงศ์ถนอม นางสาวนางสาววัชราภรณ์ วิรัตน์

เด็กหญิง รินลดา ลายประหยัด นางรุจิเรศ รักซ้อน

เด็กชาย อธิพัชร์ สิริรัตน์เชาวกุล นางสาวธนัชพร จังจริง

เด็กชาย ณัฐพงศ์ อัศวราชันย์ นางประนอม คล้ายรักษ์

เด็กชาย ปวินท์ พิบ ารุง นางสาววาสนา หลักแก้ว

วิทยานนท์

โรงเรียนวัดโพธิแ์ตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา"

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ)์

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ)์

ชลประทานอนุเคราะห์

โรงเรียนวัดเซิงหวาย(ประชารัฐอุทิศ)

วัดเชิงเลน

โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ(์อาจธวัชประชานุกูล)

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัสุดยอดอัจฉริยะวรรณคดไีทย

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้องประชมุ 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ระดบัประถมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 2 คน)

1

2

ตะโกดอนหญ้านาง

โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ)์

วัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ)์3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



เอกสารแนบ 8

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัสุดยอดอัจฉริยะวรรณคดไีทย

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้องประชมุ 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ระดบัประถมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 2 คน)

เด็กชาย พิชชาพัชญ์ ยิ้มลม้าย

เด็กชาย ภัทรพล พงษ์ธะนะ

เด็กหญิง โชติกา อากาศโสภา

เด็กหญิง นชาภร วิไพร

เด็กหญิง ชลิดาพร สีพรมมา นางสาวสุภาพร นรบุตร

เด็กชาย จิระศักด์ิ เจริญศักด์ิ

เด็กหญิง ขวัญจิรา ทองทะมน นางสาวชนิตา บุญเรืองฤทธิ์

เด็กหญิง สุพิชชา จันทรโชติ

เด็กหญิง ณัชชานันท์ ถิ่นโคกสูง นางปัญชรัสม์ ค าสอน

เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ใจเหีย้ม

เด็กหญิง วิภาวินี นาคาคง นางสาวณัฐกมล น้ าทอง

เด็กหญิง ศิรภัส  แก้วเขียว

เด็กชาย กฤษกร มนต์คุ้มครอง นายสายรุ้ง ปิน่ประดับ

เด็กชาย ภูริภัทร  พรมสุ

เด็กชาย ณัฐเกล้า เกิดแย้ม นางสาวสุขฤทัย สุขวรรณ

เด็กหญิง จิราภรณ์ ตรีนิตย์

เด็กหญิง ธันย์ธารีย์ สิงหโชติสุขแพทย์ นายพงษ์นรินทร์ บุญเรือง

เด็กหญิง อภิชญา  ไขแสงสังข์ นายกันตวัน วาทะพุกกณะ

เด็กหญิง กฤตพร สรรเสริญทิม นางสาวทัศนียา เต็มเปีย่ม

เด็กหญิง เสาวณี อ่อนหวาน

เด็กหญิง จิรนันท์ พันธ์ไม้ นางพัชนี แสวงวงศ์

เด็กหญิง แพรวโพยม ช่ืนชมพุทธ นางสาวกัญญาณัฐ รามัญวงค์

เด็กหญิง นัทธ์หทัย  พูลเกษม นางสาวเสาวลักษณ์ ใจสนุก

เด็กหญิง จิราพัชร  คืนคลีบ นางสาวอริสราภรณ์  เสนา

วัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร)

เทศบาลวัดรัตนชัย

ชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ)์

วัดล้ินทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)

วัดเจริญธรรม

วัดจ าปา

วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง)

วัดนครโปรดสัตว์

วัดมเหยงค์

19

20

21

24

22

23

14

15

16

17

18

วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)

วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บ ารุง)

13



เอกสารแนบ 8

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัสุดยอดอัจฉริยะวรรณคดไีทย

 วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้องประชมุ 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์

ระดบัประถมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 2 คน)

เด็กหญิง ขวัญชนก ศรีส าราญ นางสาวกาญจนา ใจยืน

เด็กหญิง วรัชยา พึง่ผล
25 วัดไชโย (เพิม่เกษมสุวรรณ 4)



เอกสารแนบ 9

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครผูู้ควบคุม โรงเรยีน

นาย เทวนิ พรมชาติ นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์

นางสาว ริสา สุขล้ี นางสาวรพพีรรณ อูอ่รุณ

เด็กหญิง ดวงมาณี มะเด่ือทอง นางณปภัช  ศรีสิงห์

เด็กหญิง ศุพรรษา บ ารุงผล นางสาวรุ่งทิพย์  กาศจักร์

เด็กหญิง ปภัสสร สุขแพทย์ นายชินพนัธ ์เสนาป่า

เด็กชาย สหรัฐ พนัสุพุ่ม นายภานุพงษ์ เกดิบุญ

เด็กหญิง ปรียาภัทร ห่วงแสง นางสาวอมรรัตน์  บุญรอด

เด็กหญิง สิรภัทร จันทนะ นายจตุพร  สืบศรี

เด็กชาย คณิศร ประภาพนัธุ์ นางวรรณวสิา เลิศไกรอริยกลุ

เด็กชาย รพภีัทร ภูพวก นางสาววนิดา สมเพช็ร

นางสาว วรรณิษา ตาดี นายธวชั มณีโชติ

นาย รัฐภูมิ มัดวงั นางสาวอยันา มณีโชติ

นาย ชัชวาลย์ สมจิต นางสาวณิชาภัทร  จันณรงค์

เด็กหญิง รุ่งทอง ผลลูกสะ นางนิตยา  ศรีรัตน์

นางสาว วรัญสิยาภร ฟกันวล นางแกว้ใจ  หาญพงษ์

เด็กหญิง สุชาวดี เสือพนัธ์ นางสุภาพร  ละมัย

นางสาว ทิพย์วมิล ดีมี นายทรงวฒิุ  ช่างเจรจา

นางสาว องัคณา ภู่ธงแกว้ นางบุษกร  เท่ียงแท้

นางสาว เกษกนก วรนาถจินดา นางสาวณัฐชยา ภิญญชิต

นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีธาตุ นางสาวอาลิษา จันทร์แกว้

นายพทุธชาติ สิงห์รอด

เด็กหญิง พาขวญั แซ่ต้ัง

เด็กหญิง จิรัชยา แกว้กล้า

เด็กหญิง พรพมิล สังฆโสภณ

เด็กหญิง ภัณฑิรา เสืออิม่
วดับัวงาม

วดัธรรมจริยา

โรงเรียนวดัเซิงหวาย(ประชารัฐอทิุศ)

โรงเรียนวดัมะขาม

วเิศษไชยชาญ "ตันติวทิยาภูมิ"

วดัใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

สตรีอา่งทอง

พระอนิทร์ศึกษา(กล่อมสกลุอทิุศ)

ตะโกดอนหญ้านาง

ชุมชนวดัปราสาท(นรสิงห์ประชาสรร

โรงเรียนวดัดอนลาน(มนตรีประเสริฐอปุถัมภ)์

ชลประทานอนุเคราะห์

10

รายชื่อผู้เข้ารว่มการแข่งขันสดุยอดอัจฉรยิะวรรณคดไีทย 

ระดบัมัธยมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 2 คน)

 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครสุรรพสทิธิ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12



เอกสารแนบ 9

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครผูู้ควบคุม โรงเรยีน

รายชื่อผู้เข้ารว่มการแข่งขันสดุยอดอัจฉรยิะวรรณคดไีทย 

ระดบัมัธยมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 2 คน)

 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครสุรรพสทิธิ์

เด็กหญิง สริษา ทองไพบูรณ์

เด็กหญิง ชลดา คงเกษม

นางสาว โสภา พลูศิลป์ นางสาวรัชนีกร แซ่ต้ัง

นางสาว ศุจีภรณ์ หาบุญมี

นางสาว ญามณี ศรีไพรออ่น นายสุทธพิงษ์ มูลอาษา

นางสาว สุภัสสรา ศรีสุวรรณ นายนัฐวฒิุ สายันต์

นาย ฮาริส  เนื่องประภา นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม

นาย พรหมพริิยะ  ศรแกว้

เด็กชาย สันทัด กลีบยีโ่ถ นางสาวน้ าทิพย์ ทรัพย์สิน

เด็กหญิง จิตรลดา  จ านงค์ถิน่

นางสาว อดุมพร พว่งมาก นางสาวมณีรัตน์ ดอกไม้งาม

นางสาว สุนันทา ช่ืนอารมณ์

นาย เดชอนุพนัธุ์ เล้าอรุณ นางพนิดา สีนวล

นางสาว เมธาว ีงามมั่ง นางสาวกฤตย์ฐมณฑน์ เจริญเชือ้

เด็กชาย เศรษฐพงศ์ จันทเดช นายทักษิณ เขียวชอุม่

เด็กชาย อรุณชัย แซ่ท้าว

เด็กหญิง วมิลรัตน์ ทับทิมทอง นางพชันี แสวงวงศ์

เด็กชาย สุกลวฒัน์ สังสีเหลือบ นางสาวกญัญาณัฐ รามัญวงค์

นางสาว ปิยะธดิา อว่มสุข วา่ท่ีร้อยตรีหญิงดวงจันทร์ ข าคม

นางสาว ทิพย์อาภรณ์ ทศทิพย์ นางสาวศิวพร สุขส าแดง

โพธิ์ทอง "จินดามณี"

อทัุย

วดัคานหาม

วดัล้ินทอง(จอมวสิิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)

บางบาล

บางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ 1"

นครหลวง “อดุมรัชต์วทิยา”

สามประชุม (วนัครู 2504)

วดัล าพระยา (แช่มช้อยวทิยา)

18

19

20

21

13

14

15

16

17

22 หันคาราษฎร์รังสฤษด์ิ



เอกสารแนบ 10

ล าดับ ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

เด็กชาย ธนวัฒน์  สุทธิศักด์ิ นางสาวอรวรรณ  สายเสมา

เด็กหญิง มัสยาวี  ศรีบูชา นางสาวจริาภา ยอดนิล

เด็กหญิง เด่นนภา  เนียมหอม

เด็กชาย รัตนภูมิ  ชูชาติ นางชนิฎา  สร้อยไข

เด็กหญิง สุพตัรา  พชัิยรักษ์

เด็กชาย ธนพล โพธิชาติ

เด็กหญิง ภัคภรณ์ ไกรทอง นางสาวมนสิชา ชินแสง

เด็กหญิง รชนิกร กมิเรือง

เด็กหญิง ชณานัฐ ค าชัย

เด็กหญิง กชพร  จนัทร นางสาวธัญญาเรศ  ตรีคงคา

เด็กหญิง ศรัณญา  สอนสุทธิ์

เด็กชาย จริาย ุ คงสันต์

เด็กชาย สหรัฐ มณีจรัุส นางสาวทิพวรรณ สร้างตนเอง

เด็กชาย นารากร ศรีสอาด

เด็กชาย ศุภนัฐ ภาชู

เด็กชาย วชิรวิทย ์สืบตระกลูผล นางสาวจริาวรรณ แกว้งามสอง

เด็กหญิง วรกาญจณ์  กาญจนภี

เด็กหญิง รัตติยา อาทิตยเ์ท่ียง

เด็กหญิง วรรณรดา  พงษ์สุกรี นางชลธิชา  ฝ่ังไธสง

เด็กหญิง ณัฐนันท์  ทองแกมใบ

เด็กชาย วิทยา  ชะฎามล

เด็กชาย ศรัณภัทร  ทรัพยเ์สริม นางสาวภารดี  ศัพทเสวี

เด็กชาย ระพพิล  จนิดาด ารง

เด็กหญิง กลัยา  การมันดี

เด็กชาย ศุภณัฐ  รักใย นางสาวอรรจน์วธู  สระแกว้

เด็กชาย ณัฐวุฒิ  รุณกาศ

เด็กชาย ณัฐวุฒิ  ปุน่สกลุ

รายชือ่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

วนัที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 701 และห้อง 702 อาคาร 7

1

2

พระอนิทร์ศึกษา (กล่อมสกลุอทิุศ)

ตะโกดอนหญ้านาง

3

4

5

6

7

8

9

ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอปุถมัภ์)

ชลประทานอนุเคราะห์

วัดตาลเอน (โศภนชนูปถมัภ์)

วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง)

วัดมะขาม(วิบูลยอ์ปุถมัภ์)

วัดมะขาม(วิบูลยอ์ปุถมัภ์)



เอกสารแนบ 10

ล าดับ ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

รายชือ่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

วนัที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 701 และห้อง 702 อาคาร 7

เด็กหญิง วรรณณศา ปานเลิศ นางสาวสุพรรณิการ์ เส็งหนองแบน

เด็กหญิง กานต์พชิชา ไทยธิติ

เด็กชาย นนทกร ภาคฐิน

เด็กชาย ณัฐพล คุณสมบัติ นายพสิิษฐ์ ทองวิมล

เด็กหญิง พชิญา มังคลา

เด็กหญิง วริศรา อารยกลุ

เด็กหญิง อภิชยา  มีพปิราย นางสาวอจัจมิา  คุ้มถนอม

เด็กหญิง นันท์นภัส  บุญอทิุศ

เด็กชาย ณัฐนันท์  ประดับลาย

เด็กหญิง เจนน่า โลวิค นางสาวอญัชลี พรหมเถือ่น

เด็กชาย จริาย ุสุพจน์นันทบูลย์

เด็กชาย ภีมพล กจิจาภินันท์

เด็กหญิง รสสุคนธ์ สัมมาวัน นายวราวุธ ลงผิว

เด็กหญิง ณัชญาพร เพชรศรศรี

เด็กชาย ภรัณย ูบ่อรุณรัตน์

เด็กหญิง บัณฑิตา ไชยหาวงษ์ นางสาวธัญพร ชัยงาม

เด็กชาย ศิวัฒ พรรณสมบูรณ์

เด็กหญิง ศิริปภัสสร สัตยธ์รรม

เด็กชาย ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ นางรัฐกาญจน์ ทรงผาสุก

เด็กหญิง ปัณฑารีย ์มัง่ค่ัง นางสาวสุธาสินี แสนวงค์

เด็กชาย วชิรวิทย ์วชิรพงษ์

เด็กหญิง ณิชากร ศุภรัตน์

เด็กหญิง เขมิสรา ขาวสกณีุ

เด็กหญิง ขวัญชีวา เฉลิมพรต

เด็กชาย คุณานนท์ พวงมาลัย

เด็กชาย ธรรมธาดา สุขอากาศ

เด็กหญิง กลัยา ศรีวิชัย

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ราษฎร์บ ารุง

วัดบ้านออ้ (บ้านออ้วิทยาคาร)

วัดนาค

อนุบาลวัดนางใน (ละเอยีดอปุถมัภ์)

บ้านบางกระส้ัน (โรงงานกระดาษอปุถมัภ์)

วัดชุมพลนิกายาราม

วัดมเหยงค์

วัดเจริญธรรม

อนุบาลพระนครศรีอยธุยา



เอกสารแนบ 10

ล าดับ ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

รายชือ่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

วนัที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 701 และห้อง 702 อาคาร 7

เด็กหญิง ธวัลรัตน์ แกว้นพรัตน์

เด็กชาย ภานุพงษ์ อสีิ

เด็กหญิง อริสรา ผดุงชัย

เด็กชาย ปภัสพงษ์ เพง็ภาค

เด็กหญิง ชาลิสา คงเกษม

เด็กหญิง พชัญ์ชิสา บุญสะโต

เด็กชาย สุก ีโดด นางสาวกนกวรรณ อยูสุ่ข

เด็กชาย ธีรภัทร คุณประทุม

เด็กชาย จกัรกฤษณ์ แกว้โภค า

เด็กหญิง ศนิชา สาเกตุ นางสาวสุภัสสรา วันทมาตย์

เด็กหญิง ปานรดา เชาร์ธรรม

เด็กหญิง เพญ็พชิชา วังเวียงไชย

เด็กหญิง ธนภรณ์ หวังจติร์

เด็กชาย คุณาสิน ทองธานี

เด็กหญิง วรรณวิมล จติตรากลูสุคนธ์

เด็กชาย นันททพงศ์ บุญเพง็ นางสาวกาญจนา ใจยนื

เด็กชาย อภิชาติ อารีชาติ

เด็กหญิง วีระตา นิลอิม่

เด็กหญิง ฐิตาพร สุขธีรรม นายสัตยา สิริเกยีรติ

เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ปูเ่รือน นางสาวหทัยชนก อภิรัตนพนั์

เด็กชาย ปิติภัทร สุทธิรักษ์

เด็กชาย ณัฐพร มีทองค า นางณัฏฐา ก าจร

เด็กชาย ชวนากร ทัศนัย

เด็กชาย อาทิตย ์วรรณพาหุล

ธีรัช  สิทธิกลู นางสาวอริสราภรณ์ เสนา

กติติพชิญ์  เอกพฒัน์

ณิชกานต์  เขม็ทอง

20

21

26

19

23

22

25

24

25

ประตูชัย

ประตูชัย

วัดไชโย (เพิ่มเกษมสุวรรณ 4)

วัดตะก ู(เมตตาชนูปการ)

วัดโบสถอ์นุกลูสังฆกจิ (ส านักงานสลากกนิแบงสงเคราะห์ 647)

วัดล าพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดจ าปา

วัดล้ินทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)



เอกสารแนบ 11

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครผูู้ควบคุม โรงเรยีน

นางสาว วรรณกานต์ิ  เพ็ชรพลอย นางสาวอรวรรณ  สายเสมา

เด็กหญิง ภทัรวรรณ  ศรีทัน นางสาวสวลีภรณ์  กาเผือก

เด็กชาย ภวฤษณ์  ป้องค าแสน

เด็กชาย ศิริภทัร  ถะเกงิสุข นางชนิฎา  สร้อยไข

เด็กชาย ธรีวชั  สุดเอก

เด็กชาย ชวนิ  มว่งสุข

เด็กหญิง เบญจรัตน์ ค้าทางชล นางสาวมนสิชา ชินแสง

เด็กหญิง นันท์นภสั บุตร์เพชร์

เด็กหญิง เบญจมาศ โพธปิิน

นางสาว สิรินภา ภลู าใย นางสาวณิชาภทัร ฤทธิล์ะคร

เด็กหญิง ลลิตภทัร ฤทธิชี์ลอง

นางสาว สุพิธชา แสนสุข

เด็กชาย ธนโชติ สงวนไทร นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิวนวล

เด็กชาย วศิวกร อรรถจรูญ

เด็กชาย ชุติเดช มาศพิสิฐ

นางสาว ดนยา โป๊ะขันที นางสาวทิพวรรณ สร้างตนเอง

นางสาว สุธารัตน์ แกมนิล

เด็กชาย ธนากร ข ากลาง

เด็กหญิง ณัฐริกา บินกาซัน นางสาวสุมาลี จิลดล

เด็กหญิง ศิริลักษณ์ หอมหวน

เด็กหญิง ศิลานิลป์ คนพิทักษ์

นางสาว กติติยา รักษาสัตย์

นางสาว ชลธชิา ศรีสวสัด์ิ

เด็กหญิง ยศศิธร มอญเต้

เด็กชาย ณัฐภทัร คลายานนท์ นางสาวอรพรรณ งามนัก

เด็กชาย อชิตะ บุญบาล

เด็กหญิง ชลธชิา วาจาสัตย์

อยุธยาวทิยาลัย

ชลประทานอนุเคราะห์

วดัมะขาม(วบิูลย์อปุถัมภ)์

วดัใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วดัเปรมปรีชา9

รายชื่อผู้เขา้รว่มการแขง่ขนัตอบค าถามภาษาอังกฤษ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

วันที่ 23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 701 และ ห้อง 702 อาคาร 7

1

2

3

4

5

6

7

8

พระอนิทร์ศึกษา (กล่อมสกลุอทิุศ)

ตะโกดอนหญ้านาง

ชุมชนวดัปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)

วดัธรรมจริยา



เอกสารแนบ 11

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครผูู้ควบคุม โรงเรยีน

รายชื่อผู้เขา้รว่มการแขง่ขนัตอบค าถามภาษาอังกฤษ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

วันที่ 23 มนีาคม 2564 ณ ห้อง 701 และ ห้อง 702 อาคาร 7

เด็กชาย นภนต์ สุล านาจ นางสาวอภชิาดา โฆษิตวานิช

เด็กชาย ธนทัต พนมทิพย์

เด็กชาย วชัริศ แสนสุข

เด็กชาย เขต

เด็กชาย กติติศักด์ิ ปีกิม่

เด็กหญิง นันทภรณ์ บุญออ่น

เด็กชาย วษิณุ พลจารย์

เด็กชาย นพดล ดอนข า

เด็กหญิง ฑาริกา แกว้สาคร

เด็กชาย กฤษดา โพธิแ์สง นางสาวกาญจนา ใจยืน

เด็กชาย วนัวสิา ชัยหงษ์

เด็กหญิง น้ าฝน มโนรัตน์

นาย เอนก เปรมโปรย นางณัฏฐา ก าจร

นาย รติกร นารอด

เด็กชาย พงศกร เต็งผักแวน่

เด็กชาย ลัทธพล สุนทรี นายอรุณพงศ์  ธริาศักด์ิ

เด็กหญิง ณัฐฐิณี  ศรีลาพล

เด็กหญิง กชวรรณ  พ่วงนาคพันธ์

พระนารายณ์

วดัโบสถ์อนุกลูสังฆกจิ (ส านักงานสลากกนิแบงสงเคราะห์ 647)

10

11

12

13

14

วดัล าพระยา (แช่มช้อยวทิยา)

วดัล้ินทอง(จอมวสิิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)

วดัไชโย (เพิ่มเกษมสุวรรณ 4)

วดัคานหาม15



เอกสารแนบ 12

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม โรงเรียน

เด็กหญิง กัลยกร โพนทองหลาง นางสาววิสา บุญเกิ่ง

เด็กหญิง ธนพร ศรีทอง

เด็กหญิง บุษกร อยู่เป๋า

เด็กชาย พลวัฒน์ ทองโรจน์ นางวรรณาพร  สุวรรณธัย

เด็กชาย ธิติรัตน์ พิมพ์รัตน์

เด็กชาย อัครินทร์ จันทร์สว่างสด์ิ

เด็กหญิง วรรณวิศา แซ่เอียว นายจตุพร  อ่อนพรม

เด็กหญิง ศิริรัตน์ นาคเผือก

เด็กชาย อัง ซิท จาน

เด็กหญิง พัฒน์ศิริ สิรโรจน์ชยการ นางสาวจิตตานันท์  เหล่าค้า

เด็กหญิง พิชญาภรณ์ สังข์ประไพ

เด็กหญิง เมธาพร ศรีไชย

เด็กชาย กรณ์วัฒน์ กัณฑ์ศรี นางสาวปภพพร  สระแก้ว

เด็กหญิง พรมณีนนท์ บ ารุงดอน

เด็กหญิง ชัญญานุช ขันเงิน

เด็กหญิง มณีเทพ ภูมิล าเนา นายรัธพล  แสงประพาฬ

เด็กหญิง เกสรา โพธิกุล

เด็กหญิง อัยรดา เติมวงษ์

เด็กหญิง นัทธมน กนขุนทด นางสาวเนตรชนก 

เด็กหญิง ปิยะกร สมนาม

เด็กหญิง ธัญญา ทับสมุทร

เด็กหญิง ธิดารัตน์ คงมั่น นางสาวอักษราพักตร์ จันทศรี

เด็กหญิง วราภรณ์ ทัศนัย

เด็กชาย สุกลวัฒน์ พลหงษ์

8

3

4

5

6

7

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนัการแกะสลักผักเพ่ือตกแตง่จานอาหาร

ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)

วันที ่23 มนีาคม 2564 ณ ห้องประชมุ 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

1

2

โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

วัดล้ินทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)

โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ)์

บ้านช้าง

โรงเรียนวัดเชิงเลน

โรงเรียนวัดเซิงหวาย(ประชารัฐอุทิศ)

win10
Rectangle

win10
Typewriter
วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 106 อาคารครุสรรพสิทธิ์



เอกสารแนบ 13

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครผูู้ควบคุม โรงเรยีน

1 เด็กชาย อทิธพิล  ทองใบ นายพเิชษฐ ต้ังบุญชู วดัวงัแดงเหนือ "แจ่มวทิยาคาร"

2 เด็กชาย พงศภัค ยินดียุทธ

3 เด็กหญิง นฎกร รักประเสริฐ

4 เด็กหญิง อรอมุา พดัใจดี

5 เด็กชาย ศุกลวฒัน์ เอีย่มรัมย์

6 เด็กหญิง นฤสร พนัธส์มบุญ

7 เด็กหญิง บุษบา จะเชิญรัมย์ นางวรรณาพร สุวรรณธยั ตะโกดอนหญ้านาง

8 เด็กชาย รชต  เปรมสกลุ นางสาวสุชาดา นวมอุน่ วดัตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ)์

9 เด็กชาย ก าพล  ทองสกล นายเกรียงไกร  ศัพท์หงษ์ วดัโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง)

นางสาวนางสาวสุจิตรา ภู่เพชร

นางสาวสุริตรา ภมรพล

นางสาวทิพวรรณ   วฒิุบุตร

นางสาวลาวณัย์   เรืองปราชญ์

12 เด็กชาย ธชัพล นาคชุมพล นางสาวนางสาวภาวณีิ  สุมงคล  บ้านบางกระส้ัน 

13 เด็กหญิง รัตชานนท์  พวงศิลป์ นางสาวอมัพา  เสมสายัน บ้านบางกระส้ัน 

14 เด็กหญิง ปริยฉัตร  ยอดเพช็ร์ นางสาวศศิกานต์  รัมมะเกษ มาลาอสีงเคราะห์

นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์

นางสาวกรศิริ  นาชัยลานกลู

16 เด็กชาย ธนวชิญ์ ล้ิมพทัิกษ์ นางสาวนฤมล สรวยกรุ่น วดัธรรมนาวา

17 เด็กชาย ปุณณวชิ ปุญญวานิช นางสาวภัศราภรณ์ อูแ่กว้ วดัธรรมนาวา

18 เด็กหญิง ฐิตาภา  พบทรัพย์ นายคุณากร  โพธิ์แจ้ง วดันาค

นายธรีวฒัน์   บัวระภา

นางสาวจิราพร   เพชรรัตน์

20 เด็กหญิง เฉลิมขวญั เฮ้ียนชาตรี นายอภินันท์ สินเสริมเมือง

21 เด็กชาย พรีวชิญ์ ขันธวธิี

พระอนิทร์ศึกษา (กล่อมสกลุอทิุศ)

เด็กชาย รังสิมันต์  เสริมวเิศษ วดัเชิงเลน

นางสาวสุภาพร บุญเจริญ

สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)พรีพฒัน์  วทิยาเด็กชาย

วดัมะขาม(วบิูลย์อปุถัมภ)์วลิาวณัย์  มีทรัพย์เด็กหญิง

วดัโคกกรวด "ไตรราษฎร์บ ารุง"อนุพงษ์   ไพรสยมเด็กชาย

รายชื่อผู้เข้ารว่มการแข่งขันประกวดวาพภาพระบายส ี“เฉพาะผู้มีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู้ สตปิญัญาหรอืออทิสตกิ”

ระดบัประถมศึกษา (ประเภทเดีย่ว)

 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ห้องเรยีน กศพ. 218 อาคารศูนยก์ารศึกษาพิเศษ คณะครศุาสตร์

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

10

11

15

19



เอกสารแนบ 13

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ครผูู้ควบคุม โรงเรยีน

รายชื่อผู้เข้ารว่มการแข่งขันประกวดวาพภาพระบายส ี“เฉพาะผู้มีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู้ สตปิญัญาหรอืออทิสตกิ”

ระดบัประถมศึกษา (ประเภทเดีย่ว)

 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ห้องเรยีน กศพ. 218 อาคารศูนยก์ารศึกษาพิเศษ คณะครศุาสตร์

นางสาวทิพย์ภาดา ใจวงค์

นางสาวนุสสรา กระจ่างโชติ

23 เด็กชาย ปุญญพฒัน์ เอีย่มศรี นางสาวกนกวลี ขุนทิพย์

24 เด็กชาย ณัฐพล  มามีทรัพย์ นางสาวณัฐพร นิเวศน์ วดัสามเรือน

25 เด็กชาย กอเซ็ม  สมเกตุ นางสาวหทัยรัตน์ ผลเกดิ พระอนิทร์ศึกษา(กล่อมสกลุอทิุศ)

นางสาวเสาวลักษณ์ ใสนุก

นายเกยีรติกลุ สังสีมา
วดัตะก ู(เมตตาชนูปการ)ทรงศักด์ิ   นาคสัมฤทธิ์เด็กชาย26

ปารมี กระต่ายทอง วดับ้านช้าง22 เด็กหญิง



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

นายสยามศักด์ิ เล่ือนกระโทก เด็กหญิงศิลป์สุภา พอใจ

นายอัษฎา ตารินทร์ เด็กชายรพีพัฒน์ ชุมปลา

เด็กชายเชาลักษณ์ ศิริเจริญพร

เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์เตชะ

นางสาววิภาวี ไทยงาม

นายภูมินทร์ เกณสาคู

นางสาวฐิตารีย์ คงม่ัน

เด็กหญิงอรปรียา ป่ินทอง

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นึกดี

เด็กชายจิตติเจต เรืองบุญ

นายวิสุทธ์ิ ปัญญวรญาณ

นายสุจินดา คงคาเขต

นางสาวฐาณิดา ทวีอภิรดีแก้ว

นายชินภัทร์ จินดาดวง

นายสุวิชชา สถาพร

นางสาวณัฐติยา สมศักด์ิ

นางสาวศิริพร สุขะ

นางสาววรัญญา ชมชี

นายเจตนิพัทธ์ วรามิตร

นางสาวขวัญพิชชา ไชยเชษฐ์

นางสาวฟาตูมาตา เนเบ้

นางสาวเปรมฤดี นาคงาม

นางสาวปภาวรินท์ โมลิยกุล

นางสาวเกวลี เริงโพธ์ิ

นางสาวจิราภัทร์ ศิริโคตร

นางสาวพลอยลดา โชติช่วง

นางสาวจิราวรรณ ทะนะเนตร

นางสาวชุลีพร กุนาลักษณ์

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

นายณรงค์ชัย ไพรินทร์

นายปวีณ์กร อัศวภูมิ

นายศักด์ิชาย วัลดา

นายศักด์ิชาย วัลดา

6 โรงเรียนปากกรานพิทยา นางสาวสุนีย์ พาซอ

7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายทศพล สิงห์ค ามา

8 โรงเรียนราษฎร์นิยม นายวรพงษ์ มีกล่ินหอม

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

2

3

4

5

9

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง

หเสนี) ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง

หเสนี) ๒

โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อม

สกุลอุทิศ)



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

เด็กหญิงสุพรรษา เงินตรากูล

เด็กหญิงปาริชาติ นัยรมย์

เด็กหญิงเนตรนภา กุลีสูงเนิน

นายแม็กซ์ อิมโมเนน

นางสาวนีน่า เออร์เเลนด์ เจนเซ่น

นายปัณณธร ขวัญดี

เด็กหญิงสุภัสรา เพชรศรี

เด็กชายรัฐภูมิ กองนิมิตร

เด็กหญิงวนิดา คงพลปาน

นายพิศร ตรีผล

นายนัฐวุฒิ ผกามาศ

นางสาวธนิษฐา อรุณฉาย

เด็กหญิงชนินาถ โคตะมี

เด็กหญิงอาภัสรา ธนปภาธ ารง

เด็กหญิงชญานันท์ นิสยะพันธ์

เด็กหญิงพัณพิชญนันท์ คุ้มวิเชียร

เด็กหญิงณัฐนรี พรหมเกิด 

เด็กหญิงพัดชา เผือกผ่อง

นายธีรวุฒิ กล่อมจิตต์ เด็กชายปภากร  วงษ์สว่าง

นายชนพล รุจิขวัญ เด็กชายณัฐภูมิ ทับทิม

เด็กหญิงลลิตา รอดกล่ า

นางสาวสุภาพร เช้ือแก้ว นางสาวสุธัญญา แสนกล้า

นางสาวทวิภรณ์ สายจันทร์ นายออมทรัพย์ แก่นจันทร์

นายทรงธรรม พลอยหวังบุญ

นางสาวนุชนาถ แวววงค์ทอง

นางสาวปัณณธร แสงศรี

เด็กหญิงพรทิพย์ อาศัย

นางสาวอุรัชชา ขันธพัฒน์

11 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ศศิธร เผินสูงเนิน

นางสาวแก้วใจ แซ่กอ

นายชาญณัฏฐ์ ไชโย

นายปวริศร์ วงศ์สุวรรณ

นายปรัชญ์ สร้อยพูล

18 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นายนาเรศ สว่างดาว

10

12

13

14

15

16

17

โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อม

สกุลอุทิศ)

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธ์ิ"

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธ์ิ"

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

โรงเรียนบางปะอิน

โรงเรียนบางปะอิน



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

นายนิติธร พิศวง

นางสาวเบญญาภา พัดภู่

นางสาวนฤมล ขอพ่ึง

นายชวนพล โพธ์ิศรีนาค

นางสาว คีตภัทร ธีระชีพ 

นาย  ธนาชัย  โพธ์ิทอง

เด็กหญิงอณิษฐา ภาคสมบูรณ์

เด็กหญิงอริสรา ประดิษฐ์พงษ์

เด็กชายปรเมศวร์ หวังจิตร์

เด็กหญิงหน่ึงฤทัย ศรีสวัสด์ิ

เด็กหญิงธารทิพย์ แสงสูงเนิน

เด็กชายฐิติวัฒน์ บุญมานะ

นายนวพัท ตรียศ

นางสาวณัฎฐณิชา บุญอบรม

นางสาวปวัณรัตน์ อัมรานนท์

เด็กชายปฏิภาณ กสิกร

เด็กชายอมรเทพ เจริญสุข

เด็กชายกรวิชญ์ ไชยเสน

เด็กชายธนกฤต ทองอ่อน

เด็กชายจะตุชัย เสริมศรี

เด็กชายจตุชัย เสริมศรี

เด็กชายชวิน ม่วงสุข

เด็กชายปรเมศร์ ม่วงสุข

เด็กหญิงชลธิชา แหลมทอง

นายรัฐภูมิ บริบูรณ์

นายจิระวัฒน์ มีธรรมยุติ

นางสาวศิรินันทา ธรรมปุรา

นางสาวกฤตยาพร ช่างป้ัน

นางสาวพัชชานันท์ โภชฌงค์

นางสาวฉัตรสุดา บุญชู

นายอภินันทการณ์ ยศศักด์ิ

นายประภัสร์ อจลพงศ์

ทศพล อินน้ าคบ

24

25

26

27

นายยุทธนา มันช่อ

นางสาววลัยพร ไตรพรหม

23

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นางสาววิจิตรา นพรัตน์

19

20

21

22

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โรงเรียนอุทัย

โรงเรียนอุทัย

โรงเรียนวัดสะแก

โรงเรียนวัดสะแก



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

นาย นรามินท์ พุ่มพวง 

เด็กชายปัญณวิชฬ์ พลรักษ์ 

เด็กชายพชรพล สนธิพันธ์ 

เด็กชายวิทยา เหลืองจิตวัฒนา

เด็กหญิงไปรยา อ่ิมเหว่า

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นันทมานพ

นางสาวชุติกาญจน์ ทองคง

นางสาวสุดารัตน์ บุญชัย

นางสาวพิมพิศา เอียดแก้ว

เด็กหญิงเมธาวี สุขสถาน

เด็กหญิงสุภัสสร พวงเนียม

นางสาวณัฐธวรรณ มุกดาหาร

นายณัฐพงษ์ ทิพย์เนตร์

นายธนกร ไวยวารี

นายจิรพงศ์ ไวยมะยุรี

เด็กหญิงบุษกร กระแก้ว

เด็กหญิงณัฐริกา จันยมิตรี

เด็กชายธีรภัทร เลิศสุนทร

เด็กหญิงปนัดดา นาดา

เด็กหญิงภัทรมัย อันทรบุตร

เด็กหญิงกฤษดาวดี กรณ์ทอง

เด็กหญิงจิราพัชร แสงทอง

เด็กหญิงไอยาดา น้อยถนอม

เด็กหญิงฑิฆัมพร ค าเพ่ิม

นายปาณัสม์ ประสงค์ส าเร็จ

นายภคินทร์ ทองสว่าง

นายอัมรินทร์ หอมระร่ืน

นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา36 โรงเรียนระยองวิทยาคม

ภัสราภรณ์ นาคสู่สุข

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ นางกมลพร ภูมิพลับ

35 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท

(นรสิงห์ประชาสรรค์)

นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรม

นายมาลิก น่ิมอนงค์

นายมาลิก น่ิมอนงค์

32

33

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

34

นายรชกิต กุ่ยเก๊ียะ

นายวรพจน์ พรมโหมด

31 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรี

ประเสริฐอุปถัมภ์)

นางสาวนวลจันทร์ น้อยกลาง

28

29

30

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม

วัดหัตสารเกษตร) ในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม

วัดหัตสารเกษตร) ในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

นายชิษณุพงศ์ กองสมบัติสุข

นางสาวรัตนศิริ รังสิมันต์ุวงศ์

นางสาวดลกมล วงษ์บ าหรุ

เด็กชายอภิวรรธ อินสว่าง

เด็กชายพิพัฒน์ แก้วเพชร

เด็กหญิงนันธิชา ทองหยอด

นางสาวธิติมาภรณ์ บุญผ่อง

นายอาทิตย์ มะกรูดอินทร์

นางสาวอริสา ปุสสปัญโญ

นางสาวอทิตยา  ดีการ

นางสาวสุธีรัตน์ วุฒิ จันทร์ 

นางสาวทักษ ภร  ดีหม่ัน 

นางสาวอชิรญา  สวรรค์ ขวัญ 

นางสาวอลิน  มัญชุนากร

นางสาวภัทราพร  รัตนพงศ์

เด็กชายพุทธ พร ราตรีวงค์

เด็กชายพชร  ฤทธ์ิ เอนก  

เด็กชายศิระ ไชยโพธ์ิ 

นางสาวเนรัญญา สุคนธ์เปล่ียนสี

เด็กชายณัฐพงศ์ เชยขุนทด

เด็กชายณชพล คงอ่อน 

นายภูมินันท์ ชัยมงคล

นางสาวสุกัญญา ผ่องใส

นางสาวเพลินทิพย์ ปุยงาม

นางสาวเบญจพร บุญส่ง

นางสาวกนกนภัส แสงวิลัย

นายยศนันท์ อุ่นเรือน

นายครรชิต แก้วนาค

นายครรชิต แก้วนาค

ครูกัลยา ภู่ห้อย

ครูกัลยา ภู่ห้อย

42

43

44

45

โรงเรียนพระนารายณ์

โรงเรียนพระนารายณ์

โรงเรียนบ้านชีวิทยา

โรงเรียนบ้านชีวิทยา

39 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางอริสา พุ่มพิศ

นายกิตติ  วิริยะกิจ

นายกิตติ  วิริยะกิจ

นางสาวนิดา ลอยละล่ิว

38 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 

(ประชารัฐอุทิศ)

นายธนวัฒน์ ล าเพ็ญ

37

40

41

โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

นางสาวสุวนันท์ คงรวยทรัพย์

นางสาวฐิติชญา กุหลาบเพชร

นางสาวปาริฉัตร สวยสูงเนิน

เด็กหญิงก่ิงทอง เกษา

เด็กหญิงพัชราภา ศักด์ิศรี

เด็กชายถิรพุทธ์ิ ทาแกง

เด็กชายต้นน้ า จันทร

เด็กหญิงปุณพัฒน์ กิจสมนึก

เด็กชายสุริยกมล มะโนมัย

เด็กหญิงนงนภัทร พรหมสาร

เด็กชายกิตติศักด์ิ สุขมล

เด็กหญิงอนุธิดา แสนปรีชา

นางสาวภัทรปภา น้อยนาค

นางสาวกวินธิดา ค ารักษ์

นางสาวกฤติยาณี ประเสริฐทรัพย์

นายสันติสุข หอมหวล

นางสาวสมัญญา บุญมี

นายนพณัฐ ใยเทศ

เด็กชายบรรณสรณ์ แสงราช

เด็กหญิงรวงข้าว แสงวิชา

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หรือตระกูล

เด็กชายสุรศักด์ิ ฉิมคราม

เด็กชายกิตติภพ ดวงจันทร์

เด็กชายรุ่งเพชร ศักด์ิศรี

เด็กชายกิตติภัทร หวังสะและฮ์ 

เด็กชายจารุ ภัทร ปีตินทรางกูร 

เด็กหญิงธนัญญา เฉลิมพจน์

ครูวศิน ศรีบรรจง

52 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ครูอรพรรณ งามนัก

53 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธ์ิ (อาจ

ธวัชประชานุกูล)

ครูสุภาธณัฐ ขวัญนาค

54 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นางสิริมาส ทองมาดี

นายวัชรศักด์ิ ลัดดาแย้ม

48 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชา

สรรค์)

นางสุกาญจนา เกษสังข์

49 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) นางสาวสถิตราภรณ์ ร่ืนธะนะ

50

51

โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี

46 โรงเรียนวัดคานหาม นายอรรถฉัตร์ ร่ืนอารมย์

47 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายสุวิท มหานิยม



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

นางสาวอรปรียา มีความสุข

นางสาวเมธาวี สารีกิจ

โกศิลป์ สายอุทา

นายธีรธัศน์ ถีติปริวัตร

นายพงศกร ต้ังเจริญอารีย์

นางสาวเบญจรัตน์ พ่ึงสติ

เด็กหญิงชลธิชา ศรีภักดี

เด็กหญิงธนัญญา ควรสถาน

เด็กหญิงอินทิรา พิกุลทอง

นายอานนท์ จันทรมุข นางสาวปิติพัฒน์ จีระศักด์ิประเสริฐ

นายพิรักษ์ บุญศิริ เด็กหญิงชนากานต์ โชคอ านวย

นางสาวเพชรชมพู ปรีชาชาญ

นางสาวธัญชนก พันธุมจินดา

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ร่ืนสุภาพ

นางสาวสุกัญญา ย้ิมจัตุรัส 

นายธนบดี พรมสุภา

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเลิศ

นางสาวณัฐิชา หมวกแก้ว

นางสาวขวัญชนก ไกรเทพ

นางสาวนิจจารีย์ เหลืองประมวล

นางสาวศิวพร สาระศาลิน

นางสาวประภาศรี ไพศาลเอ้ืออาทรกุ

นางสาวสิริวิมล พุ่มเกษม

นางสาวเบญญทิพย์ พรสันเทียะ

นายวิสิทธ์ิ สัจจะไพบูลย์กิจ

นายวิสุทธ์ิ สัจจะไพบูลย์กิจ

นางสาวศรชนก มาเงิน

ครูพิสิษฐ์ สิทธิสูงเนิน55 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

โรงเรียนบางบาล

โรงเรียนบางบาล

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางสาวฐิติพร โสดสง

นายรัชชานนท์ อินทรพฤกษ์

63 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา นายนาริส มะลิซ้อน

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

นายธนวันต์ วงษ์ปาน

นายเทวินทร์ พูลพิพัฒน์

นางนนทพร แจ้งกลปาน

60 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ นางอัมพร ศรีภูมิ

56

57

58

59

61

62



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

นายวันชัย ด าโนน

นางสาวพิมพ์ชนก อาด า

เด็กชายอภิวัฒน์ ภู่งาม

นายอรรถพร ทับไทย

เด็กชายศิรสิทธ์ิ คงม่ัน

นายอาทิตย์ เจริญธรรม

เด็กชายธวัชชัย โต๊ะสัมฤทธ์ิ 

เด็กชายปิยสวัสด์ิ โสดา

เด็กชายวิศวะ ค านึง

นางสาวณัฐณิชา จันทร์เกิด

นางสาววรวรรณ ฤทธ์ิมาก

นายชยานันท์ กฤษแก้ว

นายกันต์ธร หิรัญลักษณ์ นายวัฒนชัย ทาศรี

นายอนุรักษ์ ตรุษไทย นายภูวดล กองแก้วภูมิ

นางสาวภัชนันท์ ชัยยะ

นายจักรภพ สันตยานนท์

นายธีรภพ ศุขไพบูลย์

นายวีรภัทร สมงาม

นางสาวปาณิสรา ปาลียะ

นางสาวพิชญาภา ขุนแตง

นายธนพล พรหมวิจิตร

เด็กชายกฤตภาส พูลศิลป์

เด็กชายปิยะพงศ์ อัศวราชันย์

เด็กหญิงปุญญิศา ช่ืนชม

เด็กชายอนุชา สุขนิมิต

เด็กชายชานนท์ หาญกล้า

เด็กชายฉัตรชัย ยังป่ิน

69 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายธนบัตร พ่ึงอ่ิม

64 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

นายอนุชา โรจน์บุญชู

นายทินภัทร์ ไวยโภคา

นางสาวปวีณา ธงปราริน

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล

นางสาวศิรินภา ปิดตาฝ้าย

68 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

66

67

65 โรงเรียนวัดล้ินทอง (จอมวิสิษฐ์

ราษฎร์บ ารุง)

นายอิศรา กิจสนิทโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

70

71 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายอิศรา กิจสนิท

72 โรงเรียนวัดไชโย นางสาววนาพร โพธ์ิเท้ียม



ท่ี โรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าแข่งขัน หมายเหตุ

โรงเรียนวัดมะขามเรียง1

รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบค าถามแฟนพันธ์ุแท้อยุธยา"

นางสาวสุพรรษา อู่ทรัพย์

นางสาวพรนภัส ตามระงับ

เด็กหญิงนาตยา ลาทอง

เด็กชายอัครเดช พลเดช

เด็กชายณัฐพงศ์ อยู่เรืองเดช

เด็กหญิงโยษิตา คุ้มมงคล

นายนราธร หมีเขียว

นางสาววรนุช กุลพันธ์

นางสาวปนัดดา ยินดี

75 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี นายกิตติศักด์ิ พยุงวงษ์

74 โรงเรียนวัดบางเด่ือ นายกิตติเทพ เทพพุทธางกูร

73 โรงเรียนวัดล าพระยา (แช่มช้อย

วิทยา)

นางภัทรมล ค าขวัญ


