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เด็กชายศิรสิทธ์ิ ฉ ่าฉลวย นางสาวปิยะมาศ จิตประสงค์

เด็กชายปฐมพร เชยวิจิตร

เด็กหญิงณัฐชา  กลิ นบุญมา นายมานิต  อุทัยวงษ์

เด็กหญิงกรรญญาณัฐ  เจริญรัตน์

เด็กชายพัชรพล  พันธะ นางสาวสุวิมล  เกตุรมย์

เด็กชายธีรเทพ  ฮมภาราช

เด็กชายทวีทรัพย์  ขุนพิทักษ์ นางสาวทิพวรรณ  ภาควิหค

เด็กชายคชินทร์  นิลพลหาญ

เด็กหญิงปัณณพร แน่นสันเทียะ นางสาวชลขวัญ วินัยกิจ

เด็กหญิงโสภิตนภา นามรักษา

เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์ นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์

เด็กชายศุภากร  สุดใจ

เด็กหญิง ศิรประภา วุฒฑกุล นางสาวดาวรุ่ง  ฤทธ์ิบ่ารุง

เด็กชายสรวิชญ์  เกียรติไพบูลย์

เด็กหญิงณัชชา สากูต นางสกลสุภา มีชัย

เด็กหญิงกิตติยพัชร เดชธิสา นางสาวกิราพร เชยชัยภูมิ

เด็กหญิงอัษฎาพร  พิษสุวรรณ นางสาววนิชยา  กาญจนากร

เด็กชายศิวัฒ  พรรณสมบุญ

เด็กหญิงสุมลฑา  ผกาหวน นางสาวอรพิน  ภูไสยา

เด็กชายชนาเมธ  ตัดสมัย

เด็กหญิง วรวลัญช์ วงศ์สวาสด์ิ นางวาสนา วงศ์สวาสด์ิ

เด็กหญิงวีรวรรณ โหยหวล

เด็กหญิงวรัญญา บุญเส็ง นางสาวทาริกา มีบุตร

เด็กชาย กิตติกวิณ สุดใจ

11 โรงเรียนบ้านปากคลอง  31

12 โรงเรียนวัดม่วงคัน

8 โรงเรียนเชาวน์วัศ

9 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

10 โรงเรียนชุมชนวัดก่าแพง

5 โรงเรียนบ้านบางกระส้ัน(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

7
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

2 โรงเรียนวัดโคก  (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)

3 โรงเรียนบ้านช้าง

4 โรงเรียนวัดพะยอม

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษำ  ปีท่ี  5 - 6

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนประตูชัย



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษำ  ปีท่ี  5 - 6

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กหญิงวราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ นางวรรณวิษา  นุ่นสพ

เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ

เด็กชายม้ิง อยู่ค่า นายขัตติยาพล ไชยชนะ

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานดวงแก้ว

เด็กหญิงกรชนก มิ งมิตร นายอรรคพล มนตรี

เด็กหญิงปวริศา ยิ งประเสริฐ

ด.ญ วีรันดา ฮานาฟี วุฒิพงษ์ เด๊ะไวการ

ด.ญ มานิดา ศรีสมาน

เด็กหญิง จันทรากานต์ บุญเสริม นาง นิภา กิจพยัคฆ์

เด็กหญิงวรดา พยงค์น้อย

เด็กชายอาทิตย์  พงษ์ธนเจริญกุล นางปราณี  ประวาลพฤกษ์

เด็กชายธนกง  มงคลพิทักษ์กุล

เด็กหญิงนัชชา  วัธนวิสูตร นางสาวบุญธิภา  อาษาบาล

เด็กชายอัครวิทย์  ประทินอาราม

เด็กชายคมน์คัฑวิต  เสถียรพงษ์ นางสาวชุลีพร  ต้ังตรีเลิศ

เด็กชายปัญญภูมิ  จันทร์กระจ่าง

เด็กหญิงนิรุชา  สุขเรือน นางสาววิไลวรรณ  อินทธ์พันธ์

เด็กหญิงกรรณิกา  ยุพโครต

เด็กชายชาญเมธี  กิจบ่ารุงลาภ นางสาววันวิสา  ชาญวิเศษ

เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา

โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เด็กหญิงณัฎฐยาภรณ์  ธนันชญานนท์ นางณัฎฐยาพัชร  ธนันชญานนท์

เด็กชายมิ งขวัญ  สราวุธ
23

20 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

21 โรงเรียนวัดพุแค

22 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

17 โรงเรียนวัดสระแก้ว  (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

18

19

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา

14 โรงเรียนวัดหนองนาง

15 โรงเรียนวัดอรุณรังษี

16 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

13 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
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เด็กหญิงพิมญาดา  สมัยมาก นางอารีย์  ศรีปลั ง

เด็กหญิงศุภิสรา  เฉลิมอรรถ

เด็กหญิงเมธาวี    สมบัติแก้ว นางสาวสมจิตร   พวงศรี

เด็กหญิงอรวิมล   ปักษีเลิศ

เด็กหญิงจรรยารักษ์  ละมุด นางสาวสิริลักษณ์  พราหมณ์โชติ

เด็กหญิงจุฬารักษ์  ละมุด

เด็กหญิงธนภรณ์ สาระแพทย์ นางสาวภัสสร  สุดสมัย

เด็กหญิงญาณิศา นรานุต

เด็กหญิง อคัมย์สิริ  กิจพาณิชย์ นางสาวรุ่งธวา  วาริชา

นางสาวศตนันท์  ฟูตระกูล

เด็กชายจักรินทร์ เลิศศักด์ิพณิชย์ นางศิรินภา บัวผ่อง

เด็กหญิงศุภิสรา วงษ์ศรีเพ็ง

เด็กชายธนบดินทร์  บุญหวาน นางสาวจิราพัชร  แข็งบุญ

เด็กหญิงสุตราพรรณ  แจ่มใสย์

เด็กชายกัญจน์ปพน  พยัคฆเรือง นางสาวบาจารีย์  รอดสุด

เด็กชายทัศนัย  เกตุทองค่า

เด็กหญิงวรวี   พฤฒิธาดา นายสมเกียรติ   สงวนวงษ์

เด็กหญิงวัชรมณี   อนันตเสถ

เด็กหญิงนริศรา มิ งมิตร นายอรรคพล มนตรี

เด็กหญิงกชมน สุขศรี

เด็กหญิงพิชชาอร เวชวิฐาน นายณัติรุจน์ เลิศดนัยศักด์ิ

เด็กหญิงญานิน วิเศษสิงห์

เด็กหญิงสุพรรณนิกา  สะใบบาง นางสาวภณัฐญา  สุขตลอด

เด็กหญิงศิริรัตน์  เพิ มสุข

เด็กหญิงนภัสรา  ทองละมูล นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร

เด็กหญิงวริศรา  ข่าสกล

เด็กหญิงนันท์นภัส ขวัญช้ืน นางสาวกนกพร ศรีทองแดง

เด็กชายจอมศิลป์ พงษ์ไทยศิลป์

12 โรงเรียนวัดโพธ์ิแทน

13 โรงเรียนบางปะหัน

14
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา

9 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

10 โรงเรียนวัดอรุณรังษี

11 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

7 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

8 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

โรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง3

4 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

5 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

2 โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
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ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กหญิงมทนาลัย อนันตมี นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์

เด็กหญิงรุจิกร วิวัฒน์วิทยา

เด็กชายปรานต์  ช่านาญธรรม นางนวรัตน์  พินนอก

เด็กชายณัฐชกฤติ  ทองระย้า

เด็กหญิงอรปรียา นัยรมณ์ นางสาวนันทวรรณ กองเพิ มพูล

เด็กหญิงปรีญานุช สายมณี

เด็กชายกัญจน์ปพน พยัคฆเรือง นางสาวบาจารย์ รอดสุด

เด็กชายทัศนัย เกตุทองค่า

เด็กชาย พีรพัฒน์ รุกขชาติ นางดลพร โพธ์ิจันทร์

เด็กหญิง นิศามณี เพลิงชมพู

เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล นางสาวอังศนา   ภูบาล

เด็กชายชมชนม์   อ้วนศิริ

เด็กชายชาคริต  พลีชม นางสาวนุชรา  กุลรักษา

เด็กชายนิติภูมิ  ดวงจันทร์

เด็กหญิงหทัยภัทร เจ๊ะโอ๊ะ วุฒิพงษ์ เด๊ะไวการ

เด็กหญิงสุรนุช แสวงดี

เด็กหญิงปลายฝน วิสุทธ์ิกุลชัย นางสาวศสิประภา สายเทียน

เด็กหญิงพรรณี แซ่เถา

เด็กหญิงเมธาวี  สมบัติแก้ว นางสาวสมจิตร พวงศรี

เด็กหญิงอรพิมล  ปักษีเลิศ

เด็กหญิงณัฐธิฌา  วิทิฏฐานุคติ นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง

เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงจันทร์

24 โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี

25 โรงเรียนโพธ์ิทอง  "จินดามณี"

21 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

22 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

23
โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุล

อุปถัมภ์)

18 โรงเรียนวัดวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

19 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

20 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

15 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

17 โรงเรียนบางบาล
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ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กหญิงธนภรณ์  สาระแพทย์ นายสัจพร  ภู่ประดิษฐ์

เด็กหญิงญานิศา  นรานุต

เด็กชายอมรพงศ์  โพธ์ิศรีทอง นายสกลศักด์ิ  มหาพรหม

เด็กชายพีรภาส  ชินภัทรภักดีกุล นายฐาปนพงศ์  สิงจานุสงค์

เด็กชายธีรภัตร์  มุ่งเย็นกลาง นายอักกนิษ  ประทุมวัน

เด็กหญิงศรัณยภัทร  สุวรรณธีรวงศ์

เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา นายสมเกียรติ  สงวนวงษ์

เด็กหญิงวัชรมณี  อนันตเสถ

เด็กหญิงธีมาพร  พานเงิน นางสาวทาริกา  มีบุตร

เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูนาค

เด็กหญิงดลยา  ภูฆัง นายสรายุทธ  แก่นหอม

เด็กชายมนัสชัย  นิลทับ

30 โรงเรียนวัดม่วงคัน

31 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

27 โรงเรียนธัญรัตน์

28 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

29 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

26 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

นายกฤติธี		  ธรรมหรรษา นายณรงค์ฤทธ์ิ  โอ้งจิก

นายสุทธิพล		  สรเวชประเสริฐ

นายสเปน  สันติวราวิทย์ นายฆ้องชัย   คงดี

นางสาวณัฐรุจา  ปีมะณี

นายศักดิธัช รื นบุตร จุลจิตร์  สง่าศรี

นางสาวพลอยไพลิน ไวว่อง

นางสาวภัคจิรา สุธานนท์ นางพรรณพนัช อุปทา

นายอภิญญา เพชรเสนา

นายสุวัฒน์  ตวงลาภ นางสาวสิริลักษณ์  พราหมณ์โชติ

นางสาวภัทรพร  สุขเกษม

นายอชิรวัชร์  เกียรติการศิริ นางสาวชุลีพร  ต้ังล่้าเลิศ

นายรชนน  เอกประชาสิน

นางสาวณิชาภา ศรีกุลบุตร นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู

นางสาววิมลสิริ ชนะโลก

นายภูวดล  ด่านิล นางวิภาณีย์  จิรธรภักดี

นายจักรพรรด์ิ  สีชมพูนุช

นายดุลยรัตน์ สุสะเส็ง นางฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี

นางสาวกิรชาภา เข็มทอง

น.ส.ธนศร  ร่วมขุน นายทินวัฒน  พุ่มบัว

น.ส.อนันตญา  ขาขุนทด

นายชยาทิต  ศรนรายณ์ นายวศิน  คล้ายบรรเลง

นายพฤกษ์  หลาวเพชร์	

นางสาวภัทราพร  ดีมั น นางสาวบาจารีย์  รอดสุด

นางสาวแพรววดี  ตุลารักษ์

นายธนฑัต  ชลิศราพงษ์ นายกิตติศักด์ิ   สุขสังขาร

นางสาวชนิกานต์   ไชยสัตย์

นายอชิรวัชร์  เกียรติการศิริ นางสาวชุลีพร  ต้ังล่้าเลิศ

นายรชนน  เอกประชาสิน

นางสาวพิชชาภา ต้ังเเต่ง นายณัฐวัฒน์ คุ้มญาติ

นางสาวพัฒน์สินันท์ สุ่มทอง
15

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

12 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

13 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

14 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

10 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

6

7 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

8

9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

3 โรงเรียนปัณณวิชย์

4
โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี

5 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

2 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

นางสาวรุ้งนภา อยู่นันท์ ครูณัติรุจน์ เลิศดนัยศักด์ิ

นางสาวอัฐภิญญา ทองโกมล

นางสาวปภาดา แสงจันทร์ นางสาวขนิษฐา  ใจเอ้ือย

นางสาวณัฐชยา  กุนทะมุณี

นางสาวเยาวยอด อรรถยุติ นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์

นางสาวสุธิดา พิมพ์เหลา

นางสาวว่าณวริญจ์ ดวงจันทร์ นางสาวศิราณี โชติงาม

นางสาวศลิษา ภู่ขวัญทอง

นางสาวภัทราพร ดีมั น นางสาวบาจารีย์ รอดสุด

นางสาวแพรววดี ตุลารักษ์

นางสาวเมธาพร  ฉันท์แต่ง นางเปรมวดี  กองแก้ว

นางสาวแสงเดือน  ชั งประดิษฐ์

นางสาว นภสร แพรด่า นาย ดานุพล ไชยสุข

นางสาว ยศวดี ราษีรัตน์

นายธีรธัศน์ ถีติปริวัตร นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์

นางสาวศุจีภรณ์ หาบุญมี

นายอชิรวัชร์  เกียรติการศิริ นางสาวชุลีพร  ต้ังล่้าเลิศ

นายรชนน  เอกประชาสิน

นางสาวศรัญญา เขียวแกร นายชัยยศ นุ่มกลิ น

นางสาวปวันรัตน์ เอี ยมเที ยง

นายอัสรี  แสงสว่าง นายวุฒิพงษ์ เด๊ะไวการ

นายปิยะพรรณ์ ขันธวิธี

นางสาว รภากร สุพิชญ์ นาง พัฒนา ด้วยชนะ

นางสาวสุนารี แซ่เล้า

นายอภิญญา 	เพชรเสนา นางพรรณพนัช  อุปทา

นางสาวภัคจิรา  สุธานนท์

นางสาวสุนันทา  ชื นอารมณ์ นางสาววันศิริ  สมบุญ

นางสาวสุดาพร  แสงอรุณ

นางสาวมนัสนันท์  จันทร์ทอง นายสุรัตน์  ก่าลังเลิศ

นางสาวนภัสวรรณ  บุญน่ามากุล นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
30

โรงเรียนโพธ์ิทอง  "จินดามณี"

โรงเรียนธัญรัตน์

24 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

25 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

26 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

27 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

28 โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี

29

21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

22 โรงเรียน ท่าช้างวิทยาคม 

23 โรงเรียนบางบาล

18 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

19 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

20 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

16 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

17 โรงเรียนมัธยมฐานบินก่าแพงแสน



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

ในวันท่ี  17 - 18  สิงหำคม  2563

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

นางสาวศรีอุบล  ศรีทอง นางสาวศศิมา  อินทนะ

นางสาวธาราภรณ์  ทองแหม

นายธนฑัต  ชลิศราพงษ์ นายกิตติศักด์ิ  สุขสังขาร

นางสาวชนิกานต์  ไชยสัตย์

นางสาวกมลชนก  โฉมแก้ว นายสรายุทธ  แก่นหอม

นายธนภูมิ  สุวรรณเรืองศรี
33 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

31 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

32 โรงเรียนสตรีอ่างทอง


