
ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

เด็กชายสุรณัฐพล  อ่อนค าเหลือง นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์

เด็กชายสิปปภณ  อรุณโรจน์

เด็กชาย ธนภัทร  ขุนหอม นางสาว เจนนภา  ทวีฤทธ์ิ

เด็กชาย กันตินันท์  รักกะเปา

ด.ช.ธานุวัฒน์ ทนคง นายปิยพัทธ์ สุปุณณะ

ด.ช.อิทธิกร ไทรชมภู

เด็กหญิงทิพธัญญา  ฤทธิเหิม นางสาวศิริลักษณ์ ขาวส าลี

เด็กชายติณนภัทร  อรรฐาเมฆ

เด็กชายพีรเศรษฐ์ พงษ์สวัสด์ิ อาจารย์ปราณี  ประวาลพฤกษ์

เด็กชายณภัทร สุขญาติ

เด็กหญิงพีรดา ค าแก้ว นางสาวสุวรรณา บุญครอง

เด็กหญิงศิรภัทรสร โพธ์ิชัย

เด็กชายจักรภากร  เรือนงาม นางสาวนภัสวรรณ  บุญยัษเฐียร 

เด็กชายพุฒิพงษ์  จ ารุณพันธ์  นางสาวอัจฉรา  ไกรรักษ์

ด.ช.กฤติน  หาญมุ่งธรรม นายสมโภช  บุญเลิศ

ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชา  สุวรรณทรัพย์

เด็กหญิงจิรัตติกาล สามงามยา นางสาวจันทร์เพ็ญ บุษบงค์

เด็กหญิงดวงฤดี  ค าแดง

ด.ญ.สุภนิตตา  สุขคุ้ม  นายยุทธนา  เมืองสนาม

ด.ญ. พิมพ์มาดา  อุทิศ 

ด.ญ.สุพรรษา เรืองประกาย นายจิรวัฒน์ สมงาม

ด.ญ.นิชาภัทร ด้วงเหม็น

ด.ช.ณัฐพล  คุณสมบัติ นางสาวศิริพร  เช้ือแดง

ด.ช. วรเมธ   วงศ์สิริชัยมงคล

ด.ช.วราเมธ  หอมทอง นายอภิรมย์  ชมสมุทร

ด.ช. อภิวิทย์  ทรัพย์หิรัญ

เด็กชายกิตติธัช ชาวกะบุตร นางสาววนิชยา กาญจนากร

เด็กชายพงศภัค ขันแก้ว

ด.ญ.ณัฐณิชา สัมมาวัน นางสาวชลขวัญ วินัยกิจ

ด.ช.ปองภพ ลุงปาง

2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

(ฝ่ายประถม)

1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษำ  ปีท่ี  5 - 6    สำย 1

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565    เวลำ 9.00 - 10.00 น.
ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

5

4 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

3 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)

8 โรงเรียนเอกอโยธยา

6 โรงเรียนเชาวน์วัศ

7 โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา)

10 โรงเรียนวัดล้ินทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)

11 โรงเรียนวัดเกาะเล่ิง

9  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม

14 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

12 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร)

13 โรงเรียนประตูชัย

15 โรงเรียนบ้านบางกระส้ัน



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษำ  ปีท่ี  5 - 6    สำย 1

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565    เวลำ 9.00 - 10.00 น.
ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กชายรัฐภูมินทร์ จ้อยแพง นางสาวอินทิพร จับจิตต์

เด็กหญิงวราพร สิงห์ดี

เด็กชายธนภัทร พาลผล นางสาววรรณิศา ขุนปักษี

เด็กชายปิติภัทร ส าราญเท่ียง
17 โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)

16 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

ด.ญ.สิรภัทร  สิงห์สี นางกรวรรณ  คูณตาแสง

ด.ช.กันตภณ  วงษ์ยะลา

เด็กชายชลธี  แจ่มใสศรี นางสาวอธิชา  ท ามา

เด็กชายวรัญญู  บุญหนัก

เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีภัทราพันธ์ นายนิพนธ์   ลวสินอาภรณ์

เด็กชายนพณัฎฐ์  พงศ์สินชินภัทร

เด็กชายอัครดนัย  นิลพัฒน์ นางสาวณิชกมล   จันทวงษ์

เด็กหญิงสุดาลักษณ์   อิสมาแอน 

ด.ญ.ณัฏฐณิชา คุ้มกิจ นางสาวนิรันตรี บัญฑิโต

ด.ญ.กัญญาณัฐ ชุ่มช่ืน

เด็กหญิงรุ้งริน ชิน นางสาววันวิสา ชาญวิเศษ

เด็กชายณฐกร เฉพาะตน

ด.ช.วรินทร  เทพมังกร นางสาวสุภาพร  สุทนต์ 

ด.ช.สิรวิชญ์  ม่วงไหมแพร

เด็กหญิงบงกช เดชเจริญ นายวรวุฒิ รักญาติ

เด็กหญิงอริสรา รุ่งแสง

เด็กชายชนนน เฮงตระกูล นางสาวดวงรัตน์ บุญวัน

เด็กชายภานุวัฒน์ ย่อมมี

เด็กชายภัทรพล  เสือแย้ม นายชยิน หม่ืนหน้า

เด็กชายธนบดี  สุวรรณฤทธ์ิ

ด.ญ.สิริกานต์ มิงสะเมาะ นางสาวจิตรลดา ทองเนียม 

ด.ช.อนวัช มะหะหมัด นางสุวิมล บุญแจ้ง

ด.ญ.ศิริกัลยา ศรีสวัสด์ิ นางสาวจิราวรรณ ทองเถ่ือน

ด.ช.นราวิชญ์ โชติพันธ์

ด.ญ.ภัทราพร ธารีมาตร์ นายวชิรากรณ์ การทวี

ด.ญ.ธนพร  พงศ์ไตรภพ

ด.ช.ธนาเดช  ลาภพาณิชยกุล ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยลดา  เก้ือคลัง

ด.ญ.วรัญญา  กัณฐทอง

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษำ  ปีท่ี  5 - 6   สำย 2

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565   เวลำ 13.00 - 14.00 น.
ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

4 โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)

5 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา)

2 โรงเรียนสร้างพัฒนา

3 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

9 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

8 โรงเรียนวัดยม

6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

7 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)

12 โรงเรียนชลประทานวิทยา

13 โรงเรียนวัดมเหยงค์

10 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา

11 โรงเรียนบางโพธ์ิใหม่

14 โรงเรียนจงซันเซียะเซ่ึยว



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษำ  ปีท่ี  5 - 6   สำย 2

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565   เวลำ 13.00 - 14.00 น.
ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กชายฉันทพัฒน์ ปานหม่ืนไวย นายสุริยา  ย่ิงวงค์

เด็กชายทินพันธ์ุ  ปานหม่ืนไวย

เด็กหญิงขวัญข้าว  กังน้อย นางทองเพียร  หงษ์สีลา 

เด็กหญิงสายธาร  ช่ืนพันธ์ นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ
16

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

15 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

เด็กหญิงฐิตาพร  ผิวอ่อนดี นางสาววรรณนภา  จ าเนียรพืช

เด็กหญิงสุทธิดา  สวนพลูน้อย

ด.ญ.ชริญญา สุขจิตร นางสาววิศัลย์ศิริ ศรีม่วง

ด.ญ.ธนภรณ์ โรวี 

เด็กชายธนภัทร แหวนทอง นางสาวนวพร เชาว์ประสิทธ์ิ

เด็กหญิงณัฐมน บุญเพ่ิมพูล

ด.ช.สราวุฒิ    ฉายแสง  นางฐิติพร  สินสืบผล

ด.ญ.ธัญภรณ์    ปานนก

นางสาวพิยดา  ร่มสน นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  

เด็กหญิงบุญญานุช  แดงประดับ นางพรพักตร์  เป่ียมศักด์ิ

เด็กหญิงวนัชพร โฉมเชิด นางสาวนิลาวัลย์ ศรวัฒนา

เด็กหญิงกัญญาภักด์ิ กรานต์บุณภักดี

เด็กชายวีรวัตร  รัมมะภาพ นางสาวเพชรดารา  จริยา

เด็กชายอรชุน  โคตรสีเขียว

ด.ช. บารมี รักษ์ความสุข นางสาวสุมิตรา กาญจนลักษณ์

ด.ช. พลกฤต พ าขุนทด

เด็กหญิงพรพรรณ  ปลีสวัสด์ิ นางสาวประภัสสร  เศรษฐา

เด็กหญิงอริสา  แก้วสว่าง

เด็กหญิงจันทนิภา สภาภักด์ิ นางสาวบาจารีย์ รอดสุด

เด็กหญิงนถภร กสิผล 

เด็กหญิงจันทิมา  วิมุตตาสี นางสาวศิริลักษณ์ ขาวส าลี

เด็กชายสรยุทธ์  บุญเจริญ

ด.ญ.ภัทราพร  จิบสมานบุญ  นางสาวภาวิณี สุนทรเนตร

  ด.ญ.ณัฏฐา  พาขุนทด  

ด.ช.รัชวิน  ศาสตร์สมัย ครูรัตนาพร อวยพร

ด.ช.ทักษ์ดนัย  เขียวย่ิง ครูรัตน์ตะวัน ศรีสวัสด์ิ

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   สำย 1

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565   เวลำ 10.00 - 11.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธ์ิ"

2 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

3 โรงเรียนบางปะหัน

4 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

5 โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี”

6

7

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

โรงเรียนปากกรานพิทยา

8
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

9

10

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

11 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา

12 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"

13 โรงเรียนเอกอโยธยา



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   สำย 1

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565   เวลำ 10.00 - 11.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ประมวลสินธ์ุ นางสาวสิริลักษณ์ พราหมณ์โชติ

เด็กชายอดิศร อินทร์ไทย

เด็กชายปิรติ ยามสุข นางสาวพรนภา วิชาชัย

เด็กชายอนุชา บัวสาย

ด.ญ.ลภัสรดา	นาอุดม นางสาวนันท์นภัสร  อ่อนสุวรรณ์

ด.ช.สุรพิชญ์ 	ร่ืนยุทธ

เด็กชายจารุกิตต์ิ  ธีรนนท์ นางสาวปัญจพร  มาพลาย

เด็กชายปูรณ์ปริญ  กระแจะเจิม

ด.ช.กิตติภัทร  หวังสะและฮ์ นางอารีย์  ศรีปล่ัง

ด.ญ.ศุภิสรา  อุบลรัตน์

เด็กหญิงจิณณพัต  ดนตรี นางนวรัตน์  พินนอก

เด็กหญิงกาณฑ์ณิศา  เกิดแก้ว

เด็กชาย กรวิชญ์ ไชยเสน นางสาววรรณิศา ขุนปักษี

เด็กหญิงจันทร์สุธามาฑ กองค า

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โรจน์บุญถึง นางสาวอภิญญา ระหารไทย

เด็กชายนาวิน หอมทอง นางสาวสาวิณี หวะสุวรรณ์

เด็กหญิงสุพรรษา เงินตรากูล นางสาวพรรณรัตน์ ศรีเมือง

เด็กชายรัฐภาค นาเมืองรักษ์

เด็กหญิงรอยม่ี ล้ินทอง นางสาวพินันทา ดอกพิกุล

เด็กหญิงชุติกาญณ์ดา อินค าน้อย

14 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

15

16

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

17

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

19

18 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

20

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)

23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

21 โรงเรียนอุทัย

22 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษ(กล่อมสกุลอุทิศ)



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

เด็กชายนันทพงศ์  เปียวงษ์        นางสาวกนกวรรณ  แย้มสัจจา

นายโชคชัย  กลับสูงเนิน

นายพีรณัฐ  นาคใหม่ นางสาวผกา  ภูผา

นางสาววิรากานต์ ดอกกุหลาบ

ด.ช.ภูมิระพีภัทร แก่นแก้ว นางสาวก่ิงกาญจน์ ขวัญแดง

ด.ญ.ปริยากร วัฒนะชัย

เด็กหญิงปิยธิดา  สีเขต นางสาวศิรินภา จันทร 

เด็กหญิงสิริวันทา  ภู่ระยับ นางสาวนิตยา บัวข า

ด.ญ.ณัฐกฤตา สังขปาโณ นางสาวระวีวรรณ อินวารี

ด.ญ.อธิชา ชัยสุนทร นางสาวรัตนา นุ่มคง

นางสาวอรุณี ทองมาก

ด.ญ นวรัตน์  ไวนุนาวิน นางสาวจิรัชญา  ร่ืนเริงบุญ

ด.ญ พีชญาภา  พ้นทุกข์

ด.ญ.ฐานิตต์ดา โพธ์ิเดชาสิริ นางสาวนิรันตรี บัญฑิโต

ด.ช.นพดล ผลพานิช

เด็กหญิงภัฏนวรัตน์  หอมจันทึก  นางสาวศิริรัตน์    สังขาว

เด็กหญิงกฤตพร   อยู่ดี  

เด็กชายธันวา  ยืนทน นายวทัญญู ลอยป้อม

เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง

เด็กหญิงอชิรญาณ์  หงษ์ทอง นายอินทร  แสงลี

เด็กชายพัชรเดช พันธ์ชาติ

เด็กหญิงมนัญชยา เก่งสกุล นางจิตตรัตน์ เย็นสุข

เด็กหญิงกุลธิรัตน์ ธนันณัฏฐ์

เด็กชายขจรศักด์ิ  พิมพา นายภานุพงศ์  ประสมพงษ์

เด็กหญิงนภัสสร  หลวงณรงค์

ด.ญ.กันยาพัฒน์ จันทร์พุ่ม นางสาวภัสสร สุดสมัย

 ด.ญ.ณิชาพัทธ์ นาคนุช 

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   สำย 2

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565   เวลำ 14.00 - 15.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

3

4

1 โรงเรียนสร้างพัฒนา

2 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

5 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

7 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา)

8 โรงเรียนชลกันยานุกูล

9 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

12

10 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

11 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมรา

ชานุเคราะห์

13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   สำย 2

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565   เวลำ 14.00 - 15.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เด็กหญิงรุจจิรา ค าปุ่น นางสาวเสาวลักษณ์ ชูเรือง

เด็กหญิงนภัสร อินสุธา

นางสาวกรกนก ตรีวรรณ์ นางสาวปีย์วรา ผาลี

นางสาวสิริยากรณ์  กุหลาบวรรณ

ด.ญ.ชณิชา สว่างประทีบ นางสาวนันทวรรณ กองเพ่ิมพูล

ด.ญ.เบญญาภา เพ็ชรครุธ

ด.ญ.รัชชา  บุญไวยอรรถ นายยุทธนา  เมืองสนาม

ด.ช.ณัฐพร  มีทองค า

เด็กหญิงธัญชนก อินทรสนิท นางสาวเอมอร  แสงดาว

เด็กหญิงสุชานันท์ แจ่มเสียง

เด็กหญิงอุ่นไอ สุขมาก นางสาวชญาภา พาขุนทด

เด็กหญิงสาริศา ชนวัฒนา

เด็กหญิงณัชชาวรรธณ์ รุ่งเรือง นายนฤดม เอ่งฉ้วน

เด็กชายภูริ แพรประเสริฐ

เด็กหญิงสุพัชชา  ช่ืนนอก นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ

เด็กหญิงภัควดี   ภาคเนตร์

ด.ญ.รัชญานันท์ เวชวงค์ นางสาวศิริมาภรณ์  แสงสุริยะ  

ด.ญ.อรัญญา ประเสริฐชิต

14 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

15 โรงเรียนสาคลีวิทยา

16 โรงเรียนบางบาล

17 โรงเรียนวัดล้ินทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)

18 โรงเรียนอินทร์บุรี

19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

20 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

22 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

21 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

นายชญณิพัฑฒ์ สุขธานี นางสาวชลพรรษ จันทร์กล่ินหอม

นางสาวจิรภิญญา อารีชม

นายสนธยา ณาณพืช นางรัตน์ธิกานต์  สิงห์ปลอด

นางสาวกนกรัตน์  นบนอบ

นางสาวกนิษฐา ง้ิวงาม นางสาวอัญชลี ใจดี 

นายสราวุฒิ สุขสอาด นายคมกริช รักค า

นายบุรธัช ศรีแก้วอ้ม นายอโนทัย กล่ินยา

นายวีรภัทร  ปลากัดทอง

นางสาวภัทรารัตน์  ดาวนวม นางสาวสิริลักษณ์  พราหมณ์โชติ

นางสาวปรียานันท์  อนันต์พันธุรัตน์

นายธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย นางสาวกนกพร ศรีทองแดง

นางสาวพิชญา อากาศวิภาต

นางสาวชัญญณัฐ   ยศศักด์ิศรี นางวรวดี   อินทร์กอง

นางสาวโชติกา    ห้วยหงษ์ทอง

น.ส.ภฤศญา เมธาพัฒนบูรณ์ นางสาวภัทรินทร มณีโชติ

นายรัชกร ไชยค าภา

นางสาวศศิธร ลาภใหญ่ นางสาวมณฑุตา  รุกขชาติ

นางสาวจินดารัตน์ เกิดศรี

น.ส.นัชชา จุลศรี นางสาวพรนภา อาจสว่าง

น.ส.เสาวลักษณ์ ไตรรัตนสุวรรณ

น.ส. ศิวพร คงม่ัน ครู สิทธินนท์ อนุเดช

น.ส. เสาวลักษณ์ อรรถเดชา

นายเนติภัทร  โพธิพันธ์ นายวศิน  คล้ายบรรเลง

นายพัทธะนนท์  กฤษณเกษกุล

นางสาวนฤมล ถ่ีถ้วน นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ

นางสาวกัลยา ศรีบุญเพ็ง

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย    สำย 1

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565  เวลำ 11.00 - 12.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธ์ิ”

2 โรงเรียนบางปะหัน

3 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

6

7

5 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

8 โรงเรียนปากกรานพิทยา

9 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

10 โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"

11 โรงเรียน วังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

13 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย    สำย 1

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565  เวลำ 11.00 - 12.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

นายจักรพงษ์ ค าภา  นางสาวหทัยเรขา  เเสนมุข

นางสาวสุภาวิณีย์  ประทุมเกษร์

นาย ธนเดช สัญวงษ์ นายมณเฑียร ส่งเสริม

นางสาวสรัลชนาพร เชิดชู

นายกฤตภาส เปรมอมรกิจ นางเปรมวดี กองแก้ว

นางสาวสุพิชชา อินทชิต

นางสาววรัชญา เสือโฮก นายจุลจิตร์  สง่าศรี

นายชนพัทธ์  แก้วกัลยา

นางสาวณัชชา อินนุ่มพันธ์ุ นางสาววันศิริ  สมบุญ 

นางสาวอมลรดา  เกือบเกาะ นางสาวอรทัย  ไกรเภา

นายณัฐพงษ์  หลายแห่ง นายสมโภช  บุญเลิศ

นางสาวณัฐณิชา  ศรีอุดร

นายณฐนน นับถือรุ่ง นายอนันต์ ช้างต่อ

นางสาวภัทราวดี นาคแดง

นางสาวทิฆัมพร ไชย์ศรี นางสาวเกศรินทร์ ชาน้อย

นางสาวพรรณวรินทร์ บัวสาย นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ 

นายบวรทัต เชียงทอง นางวิปัศยา อ่างทอง

นายจักริน เลิศศักด์ิพณิชย์

นายชยานนท์ กาบทุม นายธีรพัฒน์ จันทะคุณ

นายณัฐพันธ์ุ อุไรวรรณ์

นายฮูดร์ดล ปาตง อิลฮาม เซ็ง

เตาฟิก แม็ง

14 โรงเรียน ท่าช้างวิทยาคม

15 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

16 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

17 โรงเรียนปัณณวิชญ์

18 โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี”

19

20

โรงเรียนเอกอโยธยา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

21

22

23

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

24 โรงเรียนพัฒนาวิทยา



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

นางสาวจิดาภา จึงเจริญรัตน์ นายฉัตรชัย  หัสดร

นายศุภวิชญ์  พิทักษานนท์กุล

นางสาวคัทลียา บุญพันธ์ นายธนวัฒน์ สิงห์ปลอด

นางสาวนวรัตน์ สายวงศ์สอน

นางสาวชมพูนุช ขาวอุบล นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์

นางสาวทิฆัมพร จันทะวงษ์

นางสาวกชรัต  ฉัตรเงิน นางสาวศศิมา  อินทนะ

นางสาวเวธนี  ผลโภชน์

นางสาว ธีราพร ประสิทธิภาพ นางสาว ประภัสสร จันทร์พูล

นางสาวกนกณัฐ โทนประยูร

นางสาวพรพร  เชียงรัมย์ นางสาววันวิสาข์  น้ าจันทร์

นางสาวปิยะดา  จันทร์มีชัย

นางสาวศตพร  เสมสมาน นางนันทรัตน์ ประพุสโร

นางสาวอาจารีย์  อินกลับ

นางสาวพิมพ์ชนก  พรสมมนต์ นางกนกกร โหนแหย็ม

นางสาวบุญญาภา  ไชยภพ

นายพีระพัฒน์  ค าสิงห์ นายธานี  บุบผาคร

นายติณณ์ธณัย  เอกประทุมชัย

นายวัศพล เเสงทอง นายสิรภพ เงินงาม

นางสาวนันท์ภัส หมัดวานิช

สุภัสสรา หงษ์สุวรรณ์ คุณครูแจ่มศรี ไชยฮาด

สุกัญญกิตต์ิ อุบลจินดา

นายชยพล ศรีสด นายอ านาจ หรุ่มร่ืน

นางสาวนิรุชา เจแสง นางสาวรัตนา นุ่มคง

นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพร

นางสาวพิมพิศา สุขจันทร์ นางรสริน บุญนพ

นางสาวทิภัชชา ศรีวงษ์

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   สำย 2

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565  เวลำ 15.00 - 16.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

3

1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

2 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

โรงเรียนบางบาล

4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

5 โรงเรียนสตรีวิทยา 2

6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

8

9

7 โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนชลกันยานุกูล

โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

10 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

11 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

12 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

13 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขัน อำจำรย์ผู้ควบคุม

ใบลงทะเบียนกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   สำย 2

ในวันท่ี  19 - 20  สิงหำคม  2565  เวลำ 15.00 - 16.00 น.

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

นายธานัท ทองวานิช นางสาวอารยา สีดาเกล้ียง

นายณัฐภัทร สุดาเกียรติสกุล

นางสาวป่ินมนัส ด่านสวัสด์ิ นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล

นางสาวกุลชญา อินปุย

นางสาวมุกธิตา  โพธ์ิทอง นางสาวจุฑารัตน์  อบเชยเทศ  

นางสาววรวรรณ ฤทธ์ิมาก นางสมลักษณ์  แสงสุวรรณ

นายรติบดี แสนสุข นายอินทร แสงลี

นางสาวปริณดา โชว์เสียง

นายจิศรายุ สุขมาก นางสาวมะลิ เรืองค า

นายธนวัฒน์ วุฒิวิชญานันต์

นางสาวศิริพร  กิจเพ็ชรณี นางสาวกิตติมา แตงชุ่ม

นางสาวปรีดาวรรณ  ชุ่มชูวงษ์

นางสาวณัฐการน์ คงสว่าง นางสาวศิรินภา กล่ าคุ้ม

นางสาวจิดาภา ศรีเมฆ

นางสาวศุภิสรา  ขาวกระจ่าง นางนภัสวรรณ  คงร่ืน

นางสาวณัฐวดา   เจนวิชชุ

นางสาวธันยาภรณ์ อ่อนคล้าย นายนฤดม เอ่งฉ้วน

นางสาวประกายพร ยอดคีรียง

นางสาวซากียะห์ เด่นทอง นายอัจฉริยะ ทองพิมล

นางสาวนาตาชา เย็นนาน

14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

15 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

16 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

17 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

18 โรงเรียนอินทร์บุรี

22 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

23 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

19 โรงเรียนสาคลีวิทยา

20 โรงเรียนศรีประจันต์''เมธีประมุข"

21 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์


