
ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

เด็กหญิงพิมญาดา  สมัยมาก นางอารีย์  ศรีปล่ัง

เด็กหญิงศุภิสรา  เฉลิมอรรถ

เด็กหญิงเมธาวี    สมบัติแก้ว นางสาวสมจิตร   พวงศรี

เด็กหญิงอรวิมล   ปักษีเลิศ

เด็กหญิงธนภรณ์ สาระแพทย์ นางสาวภัสสร  สุดสมัย

เด็กหญิงญาณิศา นรานุต

เด็กหญิง อคัมย์สิริ  กิจพาณิชย์ นางสาวรุ่งธวา  วาริชา

นางสาวศตนันท์  ฟูตระกูล

เด็กชายกัญจน์ปพน  พยัคฆเรือง นางสาวบาจารีย์  รอดสุด

เด็กชายทัศนัย  เกตุทองค า

เด็กหญิงวรวี   พฤฒิธาดา นายสมเกียรติ   สงวนวงษ์

เด็กหญิงวัชรมณี   อนันตเสถ

เด็กหญิงพิชชาอร เวชวิฐาน นายณัติรุจน์ เลิศดนัยศักด์ิ

เด็กหญิงญานิน วิเศษสิงห์

เด็กหญิงนันท์นภัส ขวัญช้ืน นางสาวกนกพร ศรีทองแดง

เด็กชายจอมศิลป์ พงษ์ไทยศิลป์

เด็กหญิงมทนาลัย อนันตมี นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์

เด็กหญิงรุจิกร วิวัฒน์วิทยา

เด็กหญิงอรปรียา นัยรมณ์ นางสาวนันทวรรณ กองเพ่ิมพูล

เด็กหญิงปรีญานุช สายมณี

เด็กหญิงหทัยภัทร เจ๊ะโอ๊ะ วุฒิพงษ์ เด๊ะไวการ

เด็กหญิงสุรนุช แสวงดี

เด็กหญิง ปลายฝน วิสุทธ์ิกุลชัย นางสาวศสิประภา สายเทียน

ด.ญ พรรณี แซ่เถา

เด็กหญิงณัฐธิฌา  วิทิฏฐานุคติ นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง

เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงจันทร์

เด็กหญิงธนภรณ์  สาระแพทย์ นายสัจพร  ภู่ประดิษฐ์

เด็กหญิงญานิศา  นรานุต

2 โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี

กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   สำย 1

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563   เวลำ 10.00 - 11.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

5 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

4 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

8
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

7 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

11 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

12 โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

9 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

10 โรงเรียนบางบาล

14

13 โรงเรียนโพธ์ิทอง  "จินดามณี"

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
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กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   สำย 1

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563   เวลำ 10.00 - 11.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา นายสมเกียรติ  สงวนวงษ์

เด็กหญิงวัชรมณี  อนันตเสถ

เด็กหญิงดลยา  ภูฆัง นายสรายุทธ  แก่นหอม

เด็กชายมนัสชัย  นิลทับ

15 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

16 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

เด็กหญิงจรรยารักษ์  ละมุด นางสาวสิริลักษณ์  พราหมณ์โชติ

เด็กหญิงจุฬารักษ์  ละมุด

เด็กชายจักรินทร์ เลิศศักด์ิพณิชย์ นางศิรินภา บัวผ่อง

เด็กหญิงศุภิสรา วงษ์ศรีเพ็ง

เด็กชายธนบดินทร์  บุญหวาน นางสาวจิราพัชร  แข็งบุญ

เด็กหญิงสุตราพรรณ  แจ่มใสย์

เด็กหญิงนริศรา ม่ิงมิตร นายอรรคพล มนตรี

เด็กหญิงกชมน สุขศรี

เด็กหญิงสุพรรณนิกา  สะใบบาง นางสาวภณัฐญา  สุขตลอด

เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ่ิมสุข

เด็กหญิงนภัสรา  ทองละมูล นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร

เด็กหญิงวริศรา  ข าสกล

เด็กชายปรานต์  ช านาญธรรม นางนวรัตน์  พินนอก

เด็กชายณัฐชกฤติ  ทองระย้า

เด็กชาย พีรพัฒน์ รุกขชาติ นางดลพร โพธ์ิจันทร์

เด็กหญิง นิศามณี เพลิงชมพู

เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล นางสาวอังศนา   ภูบาล

เด็กชายชมชนม์   อ้วนศิริ

เด็กชายชาคริต  พลีชม นางสาวนุชรา  กุลรักษา

เด็กชายนิติภูมิ  ดวงจันทร์

เด็กหญิงเมธาวี  สมบัติแก้ว นางสาวสมจิตร พวงศรี

เด็กหญิงอรพิมล  ปักษีเลิศ

เด็กชายอมรพงศ์  โพธ์ิศรีทอง นายสกลศักด์ิ  มหาพรหม

เด็กชายพีรภาส  ชินภัทรภักดีกุล นายฐาปนพงศ์  สิงจานุสงค์

เด็กชายธีรภัตร์  มุ่งเย็นกลาง นายอักกนิษ  ประทุมวัน

เด็กหญิงศรัณยภัทร  สุวรรณธีรวงศ์

1 โรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง

กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   สำย 2

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563   เวลำ 14.00 - 15.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

4 โรงเรียนวัดอรุณรังษี

2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

3 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

5 โรงเรียนวัดโพธ์ิแทน

6 โรงเรียนบางปะหัน

10 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

9

8 โรงเรียน ท่าช้างวิทยาคม 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

12 โรงเรียนธัญรัตน์

13 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

11 โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี
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กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   สำย 2

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563   เวลำ 14.00 - 15.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กหญิงธีมาพร  พานเงิน นางสาวทาริกา  มีบุตร

เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูนาค

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล นางสาวปัญจพร  มาพลาย

เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ นางลักษณาภรณ์  มะลิซ้อน

14 โรงเรียนวัดม่วงคัน

15 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย


