ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ในวันที่ 17 สิงหำคม 2563
ณ ห้อง 31020 และห้อง 31021 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (อำคำร 100 ปี)
ลำดับที่

สถำนศึกษำ

1

โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

ผู้เข้ำแข่งขัน
เด็กหญิงปรียานันท์ อนันต์พันธุรัตน์

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวสิริลักษณ์ พราหมณ์โชติ

เด็กหญิงภัทรารัตน์ ดาวนวม
2

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เด็กหญิงปาณิสรา แก้วกระเสน

นายอัศวิน พุ่มมรินทร์

เด็กหญิงจีรากร สิทธิพฤกษ์
3

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

เด็กชายวรากร พาภรพาด

นางสาวสุปรีญา กิง่ มาลา

เด็กชายธนธรณ์ เขียนงาม
4

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

เด็กชายรัชภูมิ แก้ววิเศษ

นางฉวีวรรณ ปุยสุวรรณ

เด็กชายณภัทร ชุ่มคา
5

โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

เด็กหญิงปรียานันท์ อนันต์พันธุรัตน์

นายสรุดี สงธิ

เด็กหญิงภัทรารัตน์ ดาวนาม
6

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ

นางสาวเวธกา ชุมทอง

เด็กชายอธิภัทร เกตุคา
7

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

เด็กหญิง ธมลวรรณ คงสุวรรณ

นางสาวฉวีวรรณ อู่อรุณ

เด็กหญิง ภัชภิชา เลิศจรัสพงศ์
8

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

เด็กชายภูมิรพีฐช์ ดีเต่า

นางสาวเจริญพร ชัยฤกษ์สุขสันต์

เด็กชายศุภกฤต ตัณตาพาทย์
9

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

เด็กหญิง คุง้ นาง แสนสุข

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ

เด็กชาย วิรัตน์ ราตรี
10

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

เด็กหญิงดลชนก พรมยม
เด็กหญิงภูริชญา ภู่ขาว

นางสุภณิดา จันทร์ศรีเจริญ

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ในวันที่ 17 สิงหำคม 2563
ณ ห้อง 31020 และห้อง 31021 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (อำคำร 100 ปี)
ลำดับที่
11

12

สถำนศึกษำ

ผู้เข้ำแข่งขัน

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราช เด็กชายจอมศิลป์ พงษ์ไทยศิลป์
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
เด็กชายปิยวัฒน์ คุม้ สุข
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

เด็กหญิงสมิดา แซ่ลี

อำจำรย์ผู้ควบคุม
อาจารย์วรรณพงษ์ คล้ายสุบรรณ์

นางธิมาภรณ์ แก้วภักดี

เด็กชายสมหวัง แซ่ยงั้
13

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

เด็กชายแสนดี นวลประเสริฐสุข

นางสาวสุรีย์ โคนาบาล

เด็กหญิงศิรดา แก่นจาปา
14

โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุล นางสาว กมลรส แซ่ว่าง
อุปถัมภ์)
นางสาว สุกัญญา ตรรกชนชูชัย

นางสาวผกาทิพย์ วงษ์สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ในวันที่ 17 สิงหำคม 2563
ณ ห้อง 31020 และห้อง 31021 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (อำคำร 100 ปี)
ลำดับที่

สถำนศึกษำ

1

โรงเรียนปัณณวิชญ์

ผู้เข้ำแข่งขัน
นายณัฐชากร สุปรินายก

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวสุณิสา ชูสังฆ์

นายขจรพร กิจชิด
2

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางสาวอัญชิสา เสาวนียากร

นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร

นางสาวศรันย์ภัทร จั่นวงศ์แก้ว
3

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

นายกิตติพล พรอนันต์ฤกษ์

นางสาวพีรยา คุ้มคง

นายกิตติพันธ์ พรอนันต์ฤกษ์
4

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

นายนนทิพันธ์ พัฒนาสุทธินนท์

นางสาวศศิธร แสงใส

นายสรวิชญ์ คาฝอย
5

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

รติ วงษ์มงคล

ธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง

คมชาญ เต็งหิรัญ
6

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

นางสาว พัณณิตา ศรีช่วย

ครู ฉวีวรรณ อู่อรุณ

นางสาว ชญาดา ทองคาชู
7

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

นางสาว สุชานาถ อรรถพร

อาจารย์ ปริยกร กันชิงแก้ว

นางสาว อรญา ยี่หร่า
8

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายชลากร หงษ์ยิ้ม

นางสาวจิตราภรณ์ มากสิน

นางสาวศิริวรรณ ดินแดง
9

โรวเรียนท่าช้างวิทยาคม

นางสาว วาริน เจียวหลี

นายสายันต์ กลั่นน้าทิพย์

นางสาว อริศรา ปิ่นรัตน์
10

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นายวัชรพล แผ่พร

นางสาวเวธกา ชุมทอง

นายรัชชานนท์ งามเขต
11

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

นางสาวจีรารัชน์ อามาตย์มนตรี
นางสาวอาทิตยา จันทร์รักษาสกุล

นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ในวันที่ 17 สิงหำคม 2563
ณ ห้อง 31020 และห้อง 31021 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (อำคำร 100 ปี)
ลำดับที่

สถำนศึกษำ

12

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ผู้เข้ำแข่งขัน
นายวีรเทพ ศิลามาศ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายอารักษ์ อนุกูล

นางสาวชลธิชา อ้อลาย
13

โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

นายชาญกิจ ปัญณะสมบูรณ์

นางสาวชุติมา บัวบาน

นางสาวจิรวรรณ เกษประยูร
14

15

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นางสาวจิรัชญา วัฒนปรีชานนท์
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวพัฒน์สินันท์ สุ่มทอง
โรงเรียนศรีบุณยานนท์

นางสาวภัคจิรา พงษ์โชติ

อาจารย์วรรณพงษ์ คล้ายสุบรรณ

นางพิมนิพา โลจายะ

นางสาวปรารถนา แก้วศิลา
16

โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

นางสาว พิมพ์ เสถียรวัฒนา
นางสาว นัชชา คมคาย

นางสาวศศิประภา สายเทียน

