
ล ำดับ สถำนศึกษำ ช่ือทีม ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 1 ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 2 ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 3 ช่ือผู้ควบคุมทีม

1 บวรวิทยา๒ บวร WRK ด.ช.นิพพิชฌน์  เมืองมูล ด.ช.จอมทัพ  บุญรัศมี ด.ช.อภินันท์  พระทน นายชาญณรงค์  เชยกระสินธ์ุ

2 ราษฎร์บ ารุง R.BR. STEAM TEAM เด็กชายณัฐพล นาคเผือก เด็กชายนนทกร ภาคฐิน เด็กชายอัยการ ร่ืนนิตย์ นางสาวดวงกมล ฟองสินธ์ุ

3 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสมประถมปลาย ด.ช.อลงค์กรณ์ สุกสีจันทร์ ด.ช.นพดล ค าดี ด.ช.ไซสมบูน จันทะวง ว่าท่ีร้อยตรีกรกฎ เกตุบรรจง

4 โรงเรียนเชาวน์วัศ C.W. rocket เด็กชายดนุภัท บ ารุงนาม เด็กชายธนภัทร ศรีสุราษฎร์ เด็กชายศุภกิต ข าผักแว่น นางสาวสุวรรณา บุญครอง

5 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จรวดขวดน  า 3r พาเพลิน ด.ช.ไกรวิชณ์ ขาวละเอียด ด.ช.ศกลวัตน์ ปัญญาไว ด.ช.พีระพัฒน์ ศรีหาจันทร์ ครูปรีชาภรณ์ วันศรี

6 โรงเรียนบ้านบางกระสั น (โรงงาน
กระดาษอุปถัมภ์)

BKS  Power Rocket เด็กชายจักรพร สัมฤทธ์ิ เด็กชายนรานนท์ พอประดิษฐ์ เด็กชายคณิศศร บัวเขียว นายณัฐพล ณรงค์เดชา

7 โรงเรียนพระอินศึกษา(กล่อมสกุล
อุทิศ)

พระอินทร์ประถม ด.ช.อรรถพล  ศรีน  านวล ด.ช.พงศกร  พิมพากุล ด.ญ.พิชญ์สินี  ด้วงไพร นางธัญนันท์   ชุมเกิด

8 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา ม.ผ. ท่ีไม่ได้แปลว่าไม่ผ่าน เด็กชายสิทธ์ิฐิโชติ นาคเกษม เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ฤทธิมงคล เด็กหญิงรัชชาพร ตรีวิสูตร นางสาวศิริลักษณ์ ขาวส าลี

9 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" เด็กหญิงนันท์ธิชา ดีประเสริฐ เด็กชายธนพล สุวรรณ์ เด็กชายภรัณยู  ตรีถวิล นายธีรภัทร์  โตโสภณ

10 โรงเรียนวัดมเหยงค์ MahaeyongRocket เด็กชายกฤษณพงศ์  สุดพรหม เด็กชายเสกสรรค์ แด่ริรัมย์ เด็กชายฐิติกร ศรีโสธร นายวชิรากรณ์ การทวี

11 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์
บ ารุง)

Watyom team เด็กชายณัฐพล แสงเดือน เด็กชายนาวา ศรีประเสริฐ เด็กชายจตุรภัทร สุขีรศ นายวรวุฒิ รักญาติ

12 โรงเรียนวัดลาดชะโด(ประกาศ
วิทยาคาร)

Rocket Space+ (RS+) เด็กชายณัฐภูมิ  ค าพุก เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ผล เด็กชายคงกะพัน  ก าลังหาญ นางสาวศศิธร งามประกอบ 
และ นายจิตติพัฒน์  สาระบูรณ์

13 โรงเรียนวัดลิ นทอง (จอมวิสิษฐ์
ราษฎร์บ ารุง)

โรงเรียนวัดลิ นทอง (จอมวิสิษฐ์
ราษฎร์บ ารุง)

เด็กชายโยธิน  ช่ืนชมพุทธ เด็กชายธนาธิป  เอ่ียมทวี เด็กชายพิเชษฐ์  ยวงใย นายยุทธนา เมืองสนาม

14 โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมา
ประชาสงเคราะห์)

SaKae Taem2 เด็กชายวรศักด์ิ พร้อมเกษร เด็กชายศักริทร์ ติสันเทียะ เด็กชายธนากร สุขเลิศกิจ นางสาววรรณิศา ขุนปักษี

15 อนุบาลศาลาแดง นีลอาร์มสตรองเจ็ทไซโคนีลอาร์ม
สตรอง

เด็กชายเจษฏากร ชุ่มมงคล เด็กหญิงพรนภัส อรรถโยโค เด็กชายธนกร สิงห์ทอง นายสุพินิจ บุญหล้า

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกำรแข่งขันจรวดขวดน  ำ ระดับประถมศึกษำ

งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2565

วันท่ี 16 สิงหำคม 2565

ณ บริเวณสนำมฟุตบอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ



ล ำดับ สถำนศึกษำ ช่ือทีม ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 1 ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 2 ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 3 ช่ือผู้ควบคุมทีม

1 โรงเรียนบวรวิทยา๒ บวร Win Win ด.ช.บวรศักด์ิ  ศรีเจริญ ด.ช.ณัฐกาญ  ทัศวดี ด.ช.ดนัย  เกตุประสิทธ์ิ นายชาญณรงค์  เชยกระสินธ์ุ

2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ WKP. นาย ธีรภัทร เชิดสะภู นาย กฤษด์ิสกุล ตะพานแก้ว นางสาว วิมลสิริ เกิดบุญ นางสาว อรุณี ทองมาก

3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จรวดแบบใหม่แบบสับ นางสาวกชพรรณพร ฉายชูวงษ์ นางสาวกานต์ฐนิตย์  นัทธี นางสาวธนัญชนก วงศ์สุภาพ นางสาวภัทรฉัตร  บุญเทียม

4 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 3 หน่อใส่ไข่ เด็กชายอิทธิพล  ทองน้อย เด็กชายมังกร  แก่นเพ็ชร เด็กชายณัฐภัทร  พูยาวัน นางสาวเกสรา กิจสอาด นาย
อนิรุตต์ ตรีสาร

5 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสมมอต้น เด็กชายวีรภาพ  เชื อพะคา เด็กชายเลอศักด์ิ  สิตตะวิบูล เด็กชายเอกรินทร์  ใจบุญ นายกษิด์ิเดช  ทองแจ่ม

6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี

TPN special team ด.ช.กวินภพ ไชยยางพานิช นายทิตาวีร์ จุ้ยเริก นายภูมิสิษฐ์ ศรีวีระนุรัตน์ น.ส.ยอดปรารถนา สมณะ,น.ส.
รัชดาภรณ์ ฆ้องค ากล

7 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ป้ิวป้ิว นายจิรวัฒน์ มะกล่ า นายชวาลวุฒิ แดงนาเพียง นายภูมิพัฒน์ เพ็งสุข นางสาวหทัยเรขา แสนมุข

8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) จรวดsniper ด.ช.วัชระ เพ็งข า นายสุกาน  คิด นายมกรา  เวียน นางสาวอนุสรา  พุ่มพิกุล

9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา ๒

ตรงเป้า นายกฤตภาส  ศรียาภัย นางสาววิรากานต์  รับช่วง นางสาวณัฐชา  แซ่จัง นางสาวสุภาพรรณ  เท่าสิงห์  
กับ  นางสาวสายฝน  ศรีษะนา
ราช

10 โรงเรียนบางบาล โรงเรียนบางบาล นายทวีป เหมือนประยูร นายพิชิตชัย พูลสุข นางสาวสาธิยา ซื อตรง นางสาวนันทวรรณ กองเพ่ิมพูล

11 โรงเรียนบางปะหัน BP lndy นาย รักษิต ภู่จ๋ิว นาย วรินทร สัมพันธ์พานิช นาย นัธทวัฒน์ ทรัพย์เอนก 1. นางสาวกล่ินสุคนธ์ ผ่องแผ้ว
 2.นางสุชานาฎ พุ่มพวง

12 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ
เคราะห์ ๑”

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์
 ๑”

นายจิรายุ  งามสง่า นายกฤตเมธ  ทองเล่ียมนาค นายอาทฤต  ทองไพบูลย์ นายเกียรติศักด์ิ  กันนิดา ,
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญ
รัตน์

13 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จรวดขวดน  าบ้านคลองเจ้า ด.ช.ปิติภัทร กล่ินเดช ด.ช.ปรัชญา เกสทอง ด.ญ.ไพลิน ชาวศรีสะเกษ ครูปรีชาภรณ์ วันศรี

14 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" NPK นายภาคภูมิ  พรวัฒนา นายรัฐภูมิ เรืองอร่าม นายธนดล ปะตังเวสา นางเกศกนก นันตา , นาย
ยศนันต์ ค าสกุล

15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง ป.ร.อ.เป็นหน่ึง นายเตชธร  ย่ิงสุข นายณัฐ์ธเนศ  เลิศอริยเมธี นายวรเศรษฐ์  วรรธนะพงษ์ นายสุพัฒน์  กองรัมย์

16 โรงเรียนปัณณวิชญ์ ตุ้ปตั ป นายธิติวุฒิ นวลแตง นายพีรพัฒน์ ฉันพินิจ นายทีฆายุ หวังเจริญ นายกิตติวัฒน์ ผกามาศ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกำรแข่งขันจรวดขวดน  ำ ระดับมัธยมศึกษำ

งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2565

วันท่ี 16 สิงหำคม 2565

ณ บริเวณสนำมฟุตบอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ



ล ำดับ สถำนศึกษำ ช่ือทีม ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 1 ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 2 ผู้เข้ำแข่งขันท่ี 3 ช่ือผู้ควบคุมทีม

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกำรแข่งขันจรวดขวดน  ำ ระดับมัธยมศึกษำ

งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2565

วันท่ี 16 สิงหำคม 2565

ณ บริเวณสนำมฟุตบอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

17 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ปากพลีวิทยาคาร นายเจษฎาภรณ์ ทองมาก นายณัฐพนธ์ ศรีโพธ์ิเผือก นายนุกูล พูลทรัพย์ นายอดิศักด์ิ นันตา

18 โรงเรียนพนัสพิยาคาร PP PANAT นายชัยกฤต หงษาวงศ์ นายภูรุจ ชลธีธารกุล นายปรวรรษ มัตตนาวี นายสมชาย  ทัพเนตร

19 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อม

สกุลอุทิศ)

พระอินทร์ เด็กชายปฏิภาณ  โตอิ ม เด็กชายภวฤษณ์ ป้องค าแสน เด็กชายณภัทร  แพรไพศาล นายธวัชชัย  ไตรมรรค

20 โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” PJ Rocket นาย ภานุวัฒน์ น่ิมนวล นางสาว มณีวรรณ์ ทองเเพ นางสาวปาริชาติ ถนอมเขตต์ นางสาวอรทัย ไกรเภา

21 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา MP TO THE MOON ธีรพงษ์ ไตรสนธิ เกรียติศักด์ิ เกตุศรี ธีรภัทร ไตรนาถ นางสาวศิริลักษณ์ ขาวส าลี

22 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา SIW Angel นางสาวพรไพลิน พรรคพล นางสาวขวัญแก้ว ค าเอ่ียม นางสาวจุฬารัตน์ จงดู นางรสริน บุญนพ

23 โรงเรียนวัดลิ นทอง (จอมวิสิษฐ์
ราษฎร์บ ารุง)

โรงเรียนวัดลิ นทอง (จอมวิสิษฐ์
ราษฎร์บ ารุง)

เด็กชายศุภกิตต์ิ  เจริญธรรม เด็กชายสันติ  พริ งสุวรรณ์ เด็กชายศริสิทธ์  ภูมิพันธ์ ว่าท่ี ร.ต.ภัทรเดช  ภัทรธนชิต

24 โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมา

ประชาสงเคราะห์)

SaKae Taem1 เด็กชายอมรเทพ เจริญสุข เด็กขายวีรวิชญ์ ช านาญกอง เด็กชายปิยวัฒน์ รองศักด์ิ นางสาววรรณิศา ขุนปักษี

25 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ScienceWSW นายธนภัทร  วงษ์ปาน นายธวัชชัย  บุญรอต นายพัสกร แสนศรี ครูภัทรพงษ์  กิจรันต์

26 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติ
วิทยาภูมิ"

Anti-Gravity นายทรงพล ใจแสน เศรษฐพงษ์ มากมาี นายกิตติ ขอพ่ึง นายวัชรพล จันทรวงศ์

27 โรงเรียนสาคลีวิทยา Saklee apollo ศักด์ิสิทธ์ิ หนูป้ัน ธนภัทร เอ่ียมล้าย สุเมธ สุขจ าลอง นางสาวศจิษา จันทรวิบูลย์

28 โรงเรียนสิงห์บุรี Buzzlightyear นายศุภกิตต์ิ สงวนศักด์ิ นายปรัตถกร สระหงษ์ - นายกมล เเก้วอ่อน

29 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ขจรศักด์ิส่ังยิง เด็กชายชนันธร  หนูขาว เด็กชายนราวิชญ์  ธีระนันท์ เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล นายขจรศักด์ิ รอดบุญยัง

30 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" แฟนพันธ์แท้สรกิจ นายกณิศพงศ์  วงษา นายธีรพุฒิ  สุทธิบางเศรษฐ เด็กหญิงเยาวลักษณ  โสรัปวาสี นายอมฤทธ์ิ  ยาวศิริ

31 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ AYS Rocket 1 นางสาวชลิดา ป้อมบ้านมุง นางสาวเชาวลา สิทธาจารย์ นางสาวจิรัชญา แขกพงศ์ นายอิระชา นกขุนทอง

32 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย AYW Rocket Star นายกฤตเมธ สามคุ้มทิม นายรพีภัทร อ่ิมอรุณ นายณัฐสรณ์ สมรูป นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี

33 โรงเรียนอุทัย อุทัย2 นายธีระพงษ์ โฉมแดง นายเสรี ภู่เมือง นายปรเมศวร์ หวังจิตร์ นายพงศธร อมตเวทิน / นางสุ
มิตรา สาดแสงจันทร์

34 โรงเรียนอุทัย อุทัย1 เด็กชายศิลาเลิศ มนตรีชน เด็กชายพีรพัฒน์ ลือดารา เด็กชายพัชรพล คงเพ็ชร นางสุมิตรา สาดแสงจันทร์  / 
นายพงศธร อมตเวทิน


