
ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือทีม หัวข้อกำรแสดง ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 1 ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 2 ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 3 อำจำรย์ผู้ควบคุมทีม

1 โรงเรียนวัดล ำพระยำ(แช่มช้อย

วิทยำ)

โรงเรียนวัดล ำพระยำ(แช่มช้อย

วิทยำ)

สนุกคิด วิทย์รอบตัว เด็กหญิงพรหมทิพย์ มีมินทร์ เด็กหญิงภัทรวดี  บุรกรณ์ เด็กหญิงดำริกำ ธำมำศ 1. นำงจันทวงศ์ เรืองเกษำ 

2.นำงสำวนพวรรร จุ้ยเจริญ

2 โรงเรียนบวรวิทยำ๒ บวรวิทยำ๒ โชว์ ฝนมำแล้วจ้ำ   น  ำเปล่ียนสี   
ตู้เย็นเคล่ือนท่ี

ด.ญ. กุลจิรำ  น้อยพันธ์ ด.ญ.ญำนิศำ  ค ำบุญ ด.ญ.จิณห์นิภำ  ใจดี น.ส.สะแกวัลย์  เจริญผล

3 โรงเรียนวัดบ้ำนสร้ำง โรงเรียนวัดบ้ำนสร้ำง วิทยำศำสตร์กับควำมลับท่ีไม่
เป็นควำมลับ

เด็กหญิงเหมหงษ์ โพธิศรี เด็กหญิงภรณ์พัชชำ สมร เด็กหญิงศรันรัตน์ ถุงแก้ว นำงสำววิรดำ พิกำศ

4 โรงเรียนวัดดอนลำน(มนตรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)

SciShow Donlan นักวิทย์ คิดทดลอง เด็กชำยธนภัทร  กำลจุลศรี เด็กชำยนฤเบศร  เกตุเหลือ เด็กชำยศรำวุฒิ  สุขุม นำงสำวอโนชำ  คงดี

5 โรงเรียนเชำววัศ C.W.Science Show สนุกกับแรง เด็กหญิงจันทร์ทิมำพร ค ำขวำ เด็กหญิงพิมพ์ชนก หงษ์สีทอง เด็กหญิงธัญชนก หงษ์สีทอง นำงสกลสุภำ มีชัย

6 โรงเรียนอนุบำลชลบุรี โรงเรียนอนุบำลชลบุรี วิทยำศำสตร์ง่ำยๆ อยุ่บ้ำนก็
ทดลองได้

เด็กชำยณัฐวงศ์ สุขสวัสด์ิ เด็กชำยปัณณวิชญ์ วันดี เด็กชำยปวีร์  ชลวีระวงศ์ นำยธนวัฒน์ หงษ์สำ

7 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพระนครศรีอยุธยำ(ฝ่ำยประถม)

Lost in the woods Science show เด็กชำย ณัฏฐชัย อรุณฤกษ์ เด็กหญิง ชุติมำ โสภิษฐพงษ์ เด็กหญิง ศิรัญญำ  ค ำมำ นำงสำว เจนนภำ ทวีฤทธ์ิ

8 โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคก โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคก มหัศจรรย์วิทยำศำสตร์ เด็กหญิงชุติกำญจน์  พำมขุนทด เด็กหญิงกนกกำญน์  ครอบบัวบำน เด็กหญิงปพัทธ์กำนต์  ธงเค็ง นำยพงศ์สุธี  หรรษำ

9 โรงเรียนบำงโพธ์ิใหม่ วิทยำศำสตร์อิสลำม วิทยำศำสตร์มีค ำตอบ ด.ญไพรินทร์  มินศรี ด.ญ.อำรดำ  อำด ำ ด.ญ.ณัฐวรำ บริสุทธ์ิ นำงสำวจิตรลดำ ทองเนียม 
และ นำงสำวสุวิมล บุญแจ้ง

10 โรงเรียนเอกอโยธยำ AAY Science Show รำยกำร AAY Science Show เด็กชำยภำคิน  สุขีธรรม เด็กหญิงลินลำดำ   ตระกุลมีสุข เด็กหญิงพิชญธิดำ  จันทร์ภักดี นำงสำวศศิภำ  เบ้ำชำรี

11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ

bar de boy บำร์แห่งควำมสนุก เด็กชำยกฤติภูมิ รัตนเพชร ชั น ป .5 เด็กชำย ศรัณย์วิทย์	สุขนิล ชั น ป.5 นำยภูเมธ  โชติกำญจนนท์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษำ

งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2565

วันท่ี 19 สิงหำคม 2565

ณ ลำนกองพัฒนำนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
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ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษำ
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วันท่ี 19 สิงหำคม 2565

ณ ลำนกองพัฒนำนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

12 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ (กล่อม

สกุลอุทิศ)

ประถมพระอินทร์ ... เด็กหญิงณฐพร  พำนทอง เดชบดินทร์  สุ่มมำตร์ เด็กชำยอัครเดช  ทำจิตต์ นำงธัญนันท์  ชุมเกิด  , 

นำงสำวอินธิพร  จับจิตต์ , 
นำงสำวศิริพร  สำโรจน์

13 โรงเรียนบ้ำนห้วยอรุณหินลำด HL.Show มหัศจรรย์วิทยำศำสตร์ ด.ช. อำนนท์  จันทะวัน ด.ญ. อำภัสรำ  ศรีอินทรีย์ ด.ญ. ณพิชญำ  ยะเครือ นำยรัฐพล  ศิริภูมิ

14 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพ่ิมพิทยำภูมิ) โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพ่ิมพิทยำภูมิ) พระโขนง science show เด็กหญิงวิมลสิริ อุ่นละม้ำย ด.ช.ทีปกร  ปู่กล่ ำ ด.ญ. น  ำฝน นำงสำวพำขวัญ รุ่งเรือง

15 โรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม ว.ช.พ..Wow..Wow มหัศจรรย์วิทยำศำสตร์ ด.ช.พิชญำงกูร เฉลยสุข ด.ญ.ปุณยวีย์ เพ่ิมเขียว ด.ญ.ธัญย์ชนก เซียงหนู นำงสำววันวิสำ ทรงมะลิ

16 โรงเรียนชลประทำนวิทยำ C.P.W science show วิทยำศำตร์มหัศจรรย์ ด.ญ. จิรำณัฐ สุวรรณศิลป์ ด.ญ.ปำลิกำ ศรีสว่ำง ด.ญ. ณัฐฐวี ศรีใส นำงสำวธำรำรัตน์ พิทยำพล

17 โรงเรียนวัดยม WATYOM TEAM ห้องครัวมหัศจรรย์ เด็กหญิงจีรวรรณ์  สินธุยศ เด็กหญิงวริศรำ  เผ่ือนจวง เด็กหญิงกนกพัชร  ไวยจินดำ นำยวรวุฒิ รักญำติ นำยนรำ

กร งำมสมัย

18 โรงเรียนวัดมเหยงค์ Mahaeyong Sci Dora the Explorer ด.ญ.ปุณยำพร สุนทรศิริ ด.ญ.ญำณิศำ ไพรเขียว ด.ญ.สุรภำ มำกกล่ิน นำยวชิรำกรณ์ กำรทวี



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือทีม หัวข้อกำรแสดง ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 1 ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 2 ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 3 อำจำรย์ผู้ควบคุมทีม

1 โรงเรียนคุรุประชำสรรค์ แม่มดตระกูล อ. ภูเขำไฟปะทุ / เหว่ียงได้ไม่

หล่น / ดอกไม้เปล่ียนสี
ด.ญ.นลินนิภำ เรืองทอง ด.ญ.ธัญรดำ บ่วงเพชร ด.ญ.ศุภำพร อยู่รักษ์ นำยอ ำนำจ หรุ่มร่ืน / นำง

ศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนำพร /
 นำงสำวระวีวรรณ อินวำรี

2 โรงเรียนจอมสุรำงค์อุปถัมภ์ สำรภีศรีจอม สนุกคิดกับวิทยำศำสตร์ ด.ญ.พิชญำ สุขโต ด.ญ.วิมลรัตน์ แก้วนพภำ ด.ญ.อภัสรำ ตระกูลพร นำงนฤมล  วัฒนวิกกิจ

3 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยำคม ลูกเสือทุ่งแฝกพิทยำคม ป่ำวิทยำศำสตร์ เด็กหญิงพัชรี ศรีแจ่ม เด็กหญิงอัมพร แต่งงำม เด็กชำยเถลิงศักด์ิ แก้วภมร นำยณัฐพงศ์ อนุสนธ์ิ , 
นำงสำวมธุรส แตงโม , นำย
วรำกร กำยะพันธ์ุ

4 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี แม่มดน้อย DSPS หรรษำ 1. ภูเขำไฟลำวำ  2. Up 

Steam 3. “
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เด็กหญิงภูริชญำ  เขจะรำนนท์ เด็กหญิงนริศรำ ประมูลศิลป์	 เด็กหญิงชนม์สิตำ พุเเค นำงสำวปำริสสรำ วัฒนศิลป์

5 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรี
วิทยำ ๒

Amazing Science มหัศจรรย์วิทยำศำสตร์ เด็กชำย จอมทัพ สิริจันทร์ชม เด็กหญิง นพธิดำ เซ่ียงหลิว เด็กหญิง ธีรนำฎ อินทรโยธำ นำงสำวกิริยำ  ชลำรัตน์ , 
นำงสำววิไลรัตน์  อุบลวัตร

6 โรงเรียนบวรวิทยำ๒ บวร ๒ show เมฆมหัศจรรย์  จับเธอมำฟีเจอ
ริง  มหัศจรรย์กระชอนน  ำไม่ร่ัว

ด.ช.ชัยพร  จันทร์กระจ่ำง ด.ญ.ทัศศิกำล  ตรีสำร ด.ญ.ฤทธิกร  รังกุล น.ส.ปัญจมำศ  ข้ำวทิพย์

7 โรงเรียนบำงบำล บำงบำลนะครับ บำงบำลหรรษำ ธิดำรัตน์ เปรมมณี รัชชำนนท์ ชูทอง นำงสำวเบญจรัตน์ พ่ึงสติ อธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐำนนท์ 
นำงสำวนันทวรรณ กอง
เพ่ิมพูล

8 โรงเรียนบำงปะอิน "รำชำนุเครำะห์
 ๑"

R.N.1 Science Show Kitchen วิทย์ นำงสำววันวิสำ   อุณำพันธ์ นำงสำวอนันตญำ   สังข์ศิลำ นำงสำวชวัลลักษณ์  โพธิ นำงสำวอำภรณ์   สำยจันดี

9 โรงเรียนบ้ำนนำ"นำยกพิทยำกร" NPK SCI-SHOW NPK Bar & Restaurant นำงสำวปทิตตำ ภู่ประเสริฐ นำงสำวปภำดำ ภู่ประเสริฐ นำงสำวณภัทร ดวงพิมต้น นำงสำวพรนภำ อำจสว่ำง

10 โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง กองทัพดัมเบิ ลดอร์ กองทัพดัมเบิ ลดอร์ นำงสำวนรีกำนต์ ขุนทอง นำงสำวจิรัชญำ สุแดงน้อย นำยอนุรักษ์ อินปำ นำยชยวินท์ โฉมงำม

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษำ

งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2565

วันท่ี 19 สิงหำคม 2565

ณ อำคำรบ้ำนพลูหลวง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
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11 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ (กล่อม

สกุลอุทิศ)

มัธยมพระอินทร์ Magic Show วิทยำศำสตร์กับเมืองลึกลับ เด็กหญิงชลหทัยรัตน์  ขันทะชำ เด็กหญิงปุณยำพร ครองแสนเมือง เด็กชำย ธนกร สริรักษ์ นำงสำวพรรณรัตน์ ศรีเมือง 

 และนำงสำวสุธำรัตน์ น  ำเงิน

12 โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดำมณี” PJ Science show Multiverse of Science นำยศรำยุทธ ไทยทรง นำงสำวนันทวรรณ์ ทองแพ นำงสำวอัญชลี แก่นแก้ว นำงสำวอรทัย ไกรเภำ

13 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน MTBK วันเดอร์แลนด์ MTBK วันเดอร์แลนด์ แดน
มหัศจรรย์

เด็กหญิงเขมิกำ คงจ๋ิว เด็กหญิงกัญญำณัฐ พุฒเจริญ นำงสำวโสภิตรำ บุญครอง นำยสรำยุธ โภคะสุวรรณ 
และนำยชัยจุมพล ปิยศทิพย์

14 โรงเรียนวัดดอนลำน(มนตรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)

SciShow Donlan วิทย์ซ่ำ  ท้ำทดลอง เด็กชำยปริญญำ  เปรมปรี เด็กชำยณัฐพล  เล็กเมฆำ เด็กชำยวรพล   สำระเกต นำงสำวอโนชำ  คงดี

15 โรงเรียนวัดล ำพระยำ(แช่มช้อย
วิทยำ)

แม่มดน้อยล ำพระยำ พิชิตเวทมนตร์ ด้วยกล
วิทยำศำสตร์

เด็กหญิงจำรุวรรณ จ ำเนียรหล้ำ เด็กหญิงพัชญ์ชิสำ บุญสะโต เด็กชำยปันรัก  เกียงมะโน 1. นำงสำวไทพี อัจจิมำนนท์
 2.นำงสำวนพวรรณ จุ้ยเจริญ

16 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย ปทุมธำนี

แล่นเรือต้องกำงใบ แต่หัวใจ
ต้องกำรเธอ

กำรระเบิดของก๊ำสไฮโดรเจน นำงสำวนฤมล มงคลชัยทรัพย์ นำยฐิติวัฒน์ จิระศิริโชติ นำยชนภูมิ วิริยสถำพรพงศ์ นำงสำวพรพรรณ โฉมวงษ์ , 
นำงสำววรำงคณำ ธุภักดี , 
นำงสำวรัตนำภรณ์ เบ็ญมำศ

17 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย ปทุมธำนี

ทดลองเพ่ือพ่อ วิเครำะห์เพ่ือแม่ คดีฆำตกรรมกระตุกจิต 
กระชำกใจ

ด.ญ.ชุติกำญจน์ เลิศอนันต์ชัยกุล ด.ญ.มุฑิตำ ดำรำ ด.ญ.สุภำสินี มีช ำนำญ นำงสำวรัตนำภรณ์ เบ็ญมำศ
 นำงสำววรำงคณำ ธุภักดี 
นำงสำวพรพรรณ โฉมวงษ์

18 โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม WSW Fire ซองปริศนำจำกวันวิทยำศำสตร์ นำงสำวพิมพ์ชนก  สุดอุดม นำยองค์รักษ์  บุญมำ นำยคนิศร  สว่ำงวงษ์ไว นำงสำววันวิสำข์  น  ำจันทร์ 
(ครูเกมส์)

19 โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์ คิด วิทย์ ปริศนำลับ สัมผัสพิศวง เด็กชำยสุวิจักขณ์ ภู่ชัย เด็กชำยภูเบศ เขตกำรณ์ เด็กชำยจิรดนัย ตันธรำธรฤกษ์ 1.นำงสำวทรรศพร พิศรูป 
2.นำงอรุณศรี ศรีชัย



ล ำดับท่ี สถำนศึกษำ ช่ือทีม หัวข้อกำรแสดง ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 1 ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 2 ผู้เข้ำแข่งขัน คนท่ี 3 อำจำรย์ผู้ควบคุมทีม

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษำ

งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2565

วันท่ี 19 สิงหำคม 2565

ณ อำคำรบ้ำนพลูหลวง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

20 โรงเรียนเสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล" Magic Sci by Saohai เจ้ำแม่จอมปลอมกับสำวแสน

งมงำย
เด็กหญิงชิตชนก  แสงน้อย เด็กหญิงเมธำพร  จันทร์หอม เด็กหญิงไอรดำ  ดีล้วน นำยขจรศักด์ิ  รอดบุญยัง

21 โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย AYW  WIZARD  TRICK โรงเรียนวิทย์มนต์ AYW นำงสำวกัญญำณัฐ กลีบสำระภี นำงสำวนิยุตำ เหลืองอ่อน นำงสำวศุภนิดำ ทองเดชะ นำงสำวสุลักขณำ  ใจองอำจ

22 โรงเรียนอินทร์บุรี โชว์วิทย์ 3 แจ๋ว กรด-เบส ในขีวิตประจ ำวัน นำงสำวศิริวรรณ อินทรสนิท นำงสำวอัมพวัน แป้นอั ม นำงสำวอรุณฉัตร บุญยัง นำยพชร มหำชีวสกุล

23 โรงเรียนอุทัย อุทัยกำรแสดง สงครำมทะลุมิติ เด็กหญิงกมลทิพย์ ค ำคูเมือง เด็กหญิงกรรณิกำร์ นวนสำรี เด็กชำยกฤษตเมธ มะลิไชยศรี นำงสำวสำวิณี หวะสุวรรณ์ , 
นำงสำวอภิญญำ ระหำรไทย

24 โรงเรียนเอกอโยธยำ สำมผู้มำเยือน มนตรำแห่งวำรี เด็กหญิงสรินดำ  ลือชัย เด็กหญิงอรวรำ  โนรี เด็กชำยน่ำนฟ้ำ  ไวยโภคำ คุณครูอัศวิน  ผ่องแผ้วฉำย , 

คุณครูรัตนำพร  อวยพร , 
คุณครูรัตน์ตะวัน  ศรีสวัสด์ิ , 
คุณครูปกรณ์เกียรติ  หงษ์
สำมสิบเจ็ด


