
ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

นายกฤติธี		ธรรมหรรษา นายณรงค์ฤทธ์ิ  โอ้งจิก

สุทธิพล		สรเวชประเสริฐ

นางสาวภัคจิรา สุธานนท์ นางพรรณพนัช อุปทา

นายอภิญญา เพชรเสนา

นางสาวณิชาภา ศรีกุลบุตร นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู

นางสาววิมลสิริ ชนะโลก

นายภูวดล  ด านิล นางวิภาณีย์  จิรธรภักดี

นายจักรพรรด์ิ  สีชมพูนุช

นางสาวภัทราพร  ดีม่ัน นางสาวบาจารีย์  รอดสุด

นางสาวแพรววดี  ตุลารักษ์

นายธนฑัต  ชลิศราพงษ์ นายกิตติศักด์ิ   สุขสังขาร

นางสาวชนิกานต์   ไชยสัตย์

นางสาวพิชชาภา ต้ังเเต่ง นายณัฐวัฒน์ คุ้มญาติ

นางสาวพัฒน์สินันท์ สุ่มทอง

นางสาวรุ้งนภา อยู่นันท์ ครูณัติรุจน์ เลิศดนัยศักด์ิ

นางสาวอัฐภิญญา ทองโกมล

นางสาวเยาวยอด อรรถยุติ นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์

นางสาวสุธิดา พิมพ์เหลา

นางสาวเมธาพร  ฉันท์แต่ง นางเปรมวดี  กองแก้ว

นางสาวแสงเดือน  ช่ังประดิษฐ์

นายธีรธัศน์ ถีติปริวัตร นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์

นางสาวศุจีภรณ์ หาบุญมี

กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย    สำย 1

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563  เวลำ 11.00 - 12.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

2
โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปทุมธานี

5 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

4

9 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

7
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

8 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

10 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

11 โรงเรียนบางบาล
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กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย    สำย 1

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563  เวลำ 11.00 - 12.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

นายอัสร่ี แสงสว่าง นายวุฒิพงษ์ เด๊ะไวการ

นายปิยะพรรณ์ ขันธวิธี

นางสาว รภากร สุพิชญ์ นาง พัฒนา ด้วยชนะ

นางสาวสุนารี แซ่เล้า

นางสาวสุนันทา  ช่ืนอารมณ์ นางสาววันศิริ  สมบุญ

นางสาวสุดาพร  แสงอรุณ

นางสาวกมลชนก  โฉมแก้ว นายสรายุทธ  แก่นหอม

นายธนภูมิ  สุวรรณเรืองศรี

12 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

15 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

13 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

14 โรงเรียนโพธ์ิทอง  "จินดามณี"
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นายสเปน  สันติวราวิทย์ นายฆ้องชัย   คงดี

นางสาวณัฐรุจา  ปีมะณี

นายศักดิธัช ร่ืนบุตร จุลจิตร์  สง่าศรี

นางสาวพลอยไพลิน ไวว่อง

นายสุวัฒน์  ตวงลาภ นางสาวสิริลักษณ์  พราหมณ์โชติ

นางสาวภัทรพร  สุขเกษม

นายอชิรวัชร์  เกียรติการศิริ นางสาวชุลีพร  ต้ังล้ าเลิศ

นายรชนน  เอกประชาสิน

นายดุลยรัตน์ สุสะเส็ง นางฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี

นางสาวกิรชาภา เข็มทอง

น.ส.ธนศร  ร่วมขุน นายทินวัฒน  พุ่มบัว

น.ส.อนันตญา  ขาขุนทด

นายชยาทิต  ศรนรายณ์ นายวศิน  คล้ายบรรเลง

นายพฤกษ์  หลาวเพชร์	

นางสาวปภาดา แสงจันทร์ นางสาวขนิษฐา  ใจเอ้ือย

นางสาวณัฐชยา  กุนทะมุณี

นางสาวว่าณวริญจ์ ดวงจันทร์ นางสาวศิราณี โชติงาม

นางสาวศลิษา ภู่ขวัญทอง

นางสาว นภสร แพรด า นาย ดานุพล ไชยสุข

นางสาว ยศวดี ราษีรัตน์

นางสาวศรัญญา เขียวแกร นายชัยยศ นุ่มกล่ิน

นางสาวปวันรัตน์ เอ่ียมเท่ียง

กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   สำย 2

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563  เวลำ 15.00 - 16.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนสิงห์บุรี

4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

2 โรงเรียนปัณณวิชย์

3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

9 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

8 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน

5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

6 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

11 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

10 โรงเรียน ท่าช้างวิทยาคม 
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กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   สำย 2

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563  เวลำ 15.00 - 16.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

นายอภิญญา 	เพชรเสนา นางพรรณพนัช  อุปทา

นางสาวภัคจิรา  สุธานนท์

นางสาวมนัสนันท์  จันทร์ทอง นายสุรัตน์  ก าลังเลิศ

นางสาวนภัสวรรณ  บุญน ามากุล นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี

นางสาวศรีอุบล  ศรีทอง นางสาวศศิมา  อินทนะ

นางสาวธาราภรณ์  ทองแหม

12 โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี

13 โรงเรียนธัญรัตน์

14 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม


