แบบลงทะเบียน
กำรแข่งขันจรวดขวดนำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันพุธที่ 15 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

1

เทศบาลวัดเกาะกลาง

เกาะกลาง 1

2

เทศบาลวัดเกาะกลาง

เกาะกลาง 2

3

เทศบาลท่าเรือประชานุกูล

ลูกอมทอด

4

เทศบาลท่าเรือประชานุกูล

ลูกอมปิง้

5

บ้านนา "นายกพิทยากร"

น.พ.ก. 1

ชื่อ-สกุล
ด.ช.ภราดร วงษ์นาค
ด.ช.ภัทรนัท พูลภักดี
ด.ช.ธนวัฒน์ หิมพานต์
ด.ช. สวิช หงสะต้น
ด.ช.ภาณุพงศ์ ทิกามล
ด.ช. ภาณุงพงษ์ แจ่มแจ้ง
นายธวัชชัย อิศวร
นายธีรภัทร์ บุญทอง
นายนนทกานต์ แสงอนุเคราะห์
นายธนพล รื่นวงษ์
นายชุติพนธ์ เจ็ดกริช
นายศิริชัย หันขุนทด
ด.ช. ณัฐดนัย อุดมทรัพย์
ด.ช.มนัส ศรีสุข
ด.ช.อภิสิทธิ์ หนูเงิน

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายกวินสุนทร ศรีตะปัญญา

นายกวินวิชช์ ธีระฤทธิเ์ ฉลิม

นายเอนก อินทร

นางสาวโชติกา จันทะวัน

นางเกศกนก นันตา

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

6

บ้านนา "นายกพิทยากร"

น.พ.ก. 2

7

ปากพลีวิทยาคาร

ปากพลี 1

8

ปากพลีวิทยาคาร

ปากพลี 2

9

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปทุมธานี

T.U.N.P. 01

10

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปทุมธานี

T.U.N.P. 02

11

จิระศาสตร์วิทยา

จิระศาสตร์รวมพลัง

ชื่อ-สกุล
ด.ช.กันตพงษ์ ฉลาดถ้อย
ด.ช.อภิรักษ์ ศรีพุทธา
ด.ช. ภาวิชญ์ ช้อนทอง
ด.ช.ธนพล เกตุศรี
ด.ช.อรุณวรรณ คงจุล
ด.ช. ภิรวัฒน์ คุ้มศิริ
ด.ช.พชรพล แสงอินทร์
ด.ช.ภูริ มีมั่งคั่ง
ด.ช.จเรวุฒิ ม่วงประเสริฐ
ด.ช.นรบดี คาศรี
ด.ช. วรวิทย์ อุ่นวิเศษ
ด.ช. ไรวินทร์ ถิ่นพายัพ
ด.ช.ธนกร รอดวินิจ
ด.ช.สรยุทธ สีนาค
ด.ช.ญาณภัทร แป้นนาค
ด.ช.วิทยา มโนสา
ด.ช.ณัฐนันท์ วงษ์วิโรจน์
ด.ช.กิตติพันธ์ บุญสวัสดิ์

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางเกศกนก นันตา

นายอดิศักดิ์ นันตา

นายอดิศักดิ์ นันตา

นางสาวบุญฑริกา ทองหล่อ

นางสาวบุญฑริกา ทองหล่อ

นางสาวรุ่งธิวา วาริชา

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

12

จิระศาสตร์วิทยา

จิระศาสตร์ SMT

13

ปมุมวิไล

P.W. Rocket1

14

ปมุมวิไล

P.W. Rocket2

15

วัดสะแก

สะแก 1

16

วัดสะแก

สะแก 2

17

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

กรมท่าพาประดิษฐ์

ชื่อ-สกุล
ด.ช. นิธิกร แก้วกุดัน
ด.ช. ชานนท์ ตรีมงคล
ด.ช.รัชภูมิ แก้ววิเศษ
ด.ช. ธีระชัย พูลสุข
ด.ช.ธีร์ธวัช นุชเทียน
ด.ช. ชัยสิริ เทศถนอม
ด.ช.ภากร ตานันชัย
ด.ช.นวพรรษ จงอวยพร
ด.ช.สรอรรถ ตรีนุสนิ์
นายต้นกล้า เกศาตร์
นายธธัช ไพเราะ
ด.ช.วรายุทธ ฤกษ์อรุณ
ด.ช.กฤตพล แก้วสวาท
ด.ช.เอ รับสมบัติ
ด.ช. นภดล มงคลสระ
ด.ญ.อัญญาดา ช่างวาดเขียน
ด.ญ.ชัชชล กลมสม
ด.ญ. พฤกษ์ชล เกิดรส

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวอมรรัตน์ ศรีกะนด

นายพนม เรียนงาม

นายพนม เรียนงาม

ว่าทีร่ ้อยตรีธนกฤต ทับพันธ์

ว่าทีร่ ้อยตรีธนกฤต ทับพันธ์

นางสาววิลาสินี ภายสันใจ

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

18

เตรียมนานาชาติอยุธยา

A.P.I.S.

19

เตรียมนานาชาติอยุธยา

Asha

20

กาญจนภิเษกวิทยาลัย

KP.SP.301

21

ราชวินิต นนทบุรี

RUN 3

22

วัดนากระรอก (อรุณราษฎร์
อุปถัมถ์)

นากระรอก A

23

วัดนากระรอก (อรุณราษฎร์
อุปถัมถ์)

นากระรอก B

ชื่อ-สกุล
ด.ช.พัฒนเดช สรรพศรี
ด.ช.พันกร จิตรกระเนตร
ด.ช. ตุลย์ ปูเจล
ด.ช.อภิวัฒน์ กมลสุข
ด.ช.กรกฤต คงศรี
ด.ช. ณัฐวุฒิ บัวหลวง
ด.ช.วัชรพงศ์ ฤทธิน์ า
ด.ช.สิทธิภาคย์ ปานนาค
น.ส.ฐิติพร นุ่มสุข
ด.ช. สุทรวิทย์ สุวรรณวินทร์
ด.ญ.ศิริลักษณ์ วงต์จันทร์
ด.ช. จักรกฤษณ์ คาพิลักษณ์
ด.ช. ศราวุฒิ จุกสีดา
ด.ช. ตะวัน สายทอง
ด.ช. บุญฤทธิ์ จันทร์กระจ่าง
นายอัครพงศื เข็มเพ็ชร
นายคุณากร ตะเพียนทอง
นายเจษฎา ตะเพียนทอง

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวศศิวิมล สนิทบุญ

นางสาวศศิวิมล สนิทบุญ

นายธนพัฒน์ มุขโต

นางสาวสุนิสา เสวกวิหารี

นายปวริศร์ โปกุล

นายปวริศร์ โปกุล

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

24

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

W.R. Zero One

25

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

W.R. Zero two

26

สระบุรีวิทยาคม

S.B.W.3

27

สระบุรีวิทยาคม

S.B.W.4

28

หนองหญ้าไซวิทยา

N.Y. 1

29

หนองหญ้าไซวิทยา

N.Y. II

ชื่อ-สกุล
ด.ช. อภิวิชญ์ พุมมา
ด.ช. ณัฐพนธ์ มูลมาก
ด.ช. ธีระโชติ เกตุสุรวงษ์
ด.ช. พงษ์ศิริ ทัดเทียมพงษ์
ด.ช. อมรเทพ พึง่ ฤทธิ์
ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณประทีป
ด.ช.ธนกาญจน์ รื่นไว
ด.ญ. จิดาภา บ้านศาลเจ้า
ด.ญ. ธัญญรัตน์ วงษ์จันทร์งาม
ด.ช. ณัฏฐกร ทองพันธ์
ด.ญ. ศศิกานต์ ลีลาศารทูล
ด.ญ. พนิตสุภา บุญแสน
ด.ช. พีรทัศน์ ปางพุฒิพงษ์
ด.ช. ศักดิ์ชัย วงศ์เมือง
ด.ญ. รัฐพร หนองนาขาว
ด.ช. จตุรภัทร ขุนอินทร์
ด.ช. รัฐติภูมิ เขตจักรวาล
ด.ช. ทักษิณ ละม้ายเมือง

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายชัยชนะ จุ้ยเปีย่ ม

นายชัยชนะ จุ้ยเปีย่ ม

นางสุนันทา ยมหล้า

นางสุนันทา ยมหล้า

นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ

นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

30

ปทุมวิไล

PW Rocket 1

31

ปทุมวิไล

PW Rocket 2

32

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

APW1

33

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

APW2

34

ปราจิณราษฎรบารุง

ปราจิณราษฎรบารุง

35

สามโคก อบจ ปทุมธานี

ปกป้อง เจ้าเวหา 1

ชื่อ-สกุล
ด.ช. ธีรชัย พูลสุข
ด.ช. ธีร์ธวัช นุชเทียน
ด.ช. ชัยสิริ เทศถนอม
ด.ช. ภากร ตานันชัย
ด.ช. นวพรรษ จงอวยพร
ด.ช. สรอรรถ ตรีนุสนธิ์
ด.ช. วรวุฒิ แก้วบุบผา
ด.ช. ยศกร สิงห์นิกร
ด.ช. ปฏิพัฒน์ รักเกียรติสกุล
ด.ช. ภูมิภัทร พานแก้ว
ด.ช. พรพิพัฒน์ ภูท่ อง
ด.ช. กรกฤษณ์ ฤกษ์จานง
ด.ช. ภควัต วิศาลโภคะ
ด.ช. ชญานิน จารเนตร
ด.ช. จารุกิตติ์ โมรา
ด.ช. ธีนพงษ์ เนียมบุญเจือ
ด.ช. จิรันตน์ บุญอุ้ม
ด.ช. ทิวากร ดัชฐเต้ยหลวง

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายพนม เรียนงาม

นายพนม เรียนงาม

นายสุเนตร สุขทวี

นายวงศกร พรมพรสวรรค์

นายสุพัฒน์ กองรัมย์

นายเวท คาวี

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

36

สามโคก อบจ ปทุมธานี

ปกป้อง เจ้าเวหา 2

37

ยอแซฟอยุธยา

เฮอริเคน

38

ยอแซฟอยุธยา

สายฟ้า

39

พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พระอินทร์น้อง 1

40

พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พระอินทร์น้อง 2

41

นนทบุรีวิทยาลัย

นนทบุรีวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล
ด.ช. จีรวัฒน์ โพธิท์ อง
ด.ช. บดินทร์ จานทอง
ด.ช. ชาคริต กรเกษม
ด.ช. ณัฐนันท์ สิมมากุล
ด.ช. บวรศักดิ์ ทศวงศ์
ด.ญ. พิมพ์ชนก นุชประเสริฐ
ด.ช.ภาคิน พรรณชีพ
ด.ช. สุทธิโชติ คงศรี
ด.ช. ชนะภัย พรรณนิยม
ด.ช. อัศวมหานนท์ วงศ์วิชัยศานต์
ด.ช. ทักษิณ โชคอานวย
ด.ช. อดิศักดิ์ ถนอมพันธ์
ด.ช. ฐณะวัฒน์ ไกรเพชร
ด.ช. ชลธี อินทวิเศษ
ด.ช. กิตติพัฒน์ อิทร์พลับ
ด.ช. สิริพล แผ่พร
ด.ช. องอาจ แก้วเปีย่ ม
ด.ช. อมกฤต ทัดบัวจา

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายเวท คาวี

นางจรินทิพย์ ประสพศรีสุรัตน์

นางสาวเนาวรัตน์ รัมกุล

นางสาวพรรณรัตน์ ศรีเมือง

นางสาวพรรณรัตน์ ศรีเมือง

นางสาวอติกานต์ บัวไข

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

42

โรงเรียนบวรวิทยา ๒

บวรวิทยา ๒.๑

43

โรงเรียนบวรวิทยา ๒

บวรวิทยา ๒.๒

44

โรงเรียนวัดบ้านสร้าง

วัดบ้านสร้าง 1

45

โรงเรียนวัดบ้านสร้าง

วัดบ้านสร้าง 2

46

โรงเรียนวัดบางขวาก

บางขวาก

47

โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

อศพ.1

ชื่อ-สกุล
เด็กชายภพธร ยิมนิล
เด็กชายตะวัน อิ่มไพบูลย์
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ กุสันเทียะ
เด็กชายธนกฤต แคล่วคล่อง
เด็กชายนวนนท์ เจริญศรี
เด็กชายทวนทอง สุขขีธรรม
ด.ช. อดิศร โคโต
ด.ช. สิทธิศักดิ์ รื่นชล
ด.ช. วสุธา ท้าวลา
ด.ช. รุ่งโรจน์ ใบบัว
ด.ญ.ปวีณา สุขสวัสดิ์
ด.ญ. นิศานาถ หิรัญพงษ์
นาย นนทกร ชาตะพันธ์
นายโกฎล เข็มทอง
นาย อริย์ธัช จันทร์อ่วม
เด็กชายสิงหา นาบ้าน
เด็กชายรัฐพงศ์ อินทโชติ
เด็กชายสมภพ ปรนัย

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายบุญมี บุตรนามรักษ์

นายบุญมี บุตรนามรักษ์

นายเสน่ห์ สิทธิจันทร์เสน

นายเสน่ห์ สิทธิจันทร์เสน

นายณัฐวุฒิ ขุนพิมล

นายไพศาล เสริมศรี

ลำดับที่

โรงเรียน

48

โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

49

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

50

51

ชื่อทีม
อศพ 2

PP Pocket Junior

โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา พลังร่วมใจ NKS

สามโก้วิทยาคม

ขยอมต๊อก 1

ชื่อ-สกุล
เด็กชายประสิทธิ นาคประเสริฐ
เด็กชายกฤชกร ดีศรี
เด็กชายพงษ์พัฒน์ พันธ์รัมย์
เด็กชายธนดล สุขวิลัย
เด็กหญิงนาราทัต เชี่ยวชาญกิจการ
เด็กหญิงนวพร สถาวรสมิตร์
ด.ช.ระพีพัฒน์ เขจรลาภ
ด.ช.อภิชิต ศรีมันตระ
ด.ช.ทินกร น้อยนาโชติ
ด.ช. ธัชกร กุมภณฑ์
ด.ช. สิทธิชัย แย้มพาย
ด.ช. อนุชาติ ลาทู

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายไพศาล เสริมศรี

นายสมชาย ทัพเนตร

นายอมฤทธิ์ ยาวศิริ

นางสาวนัดดาพร รุงรักษ์

แบบลงทะเบียน
กำรแข่งขันจรวดขวดนำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันพุธที่ 15 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

1

นนทบุรีวิทยาลัย

นนทบุรีวิทยาลัย 02

2

บ้านนา "นายกพิทยากร"

น.พ.ก.3

3

บ้านนา "นายกพิทยากร"

น.พ.ก.4

4

ปากพลีวิทยาคาร

ปากพลี 3

5

ปากพลีวิทยาคาร

ปากพลี 4

ชื่อ-สกุล
นายชัยวัฒน์ แผ่พร
นายวัชรพล กล้าหาญ
นายเฉลิมชาติ โพธิค์ ล้าย
นางสาวทิพย์สุดา กล่าทอง
นางสาวภัทรสุดา เอกฉัตร
นายกิตติโรจน์ วรวัฒน์
นางสาวนภาพร มีเสมา
นายปรเมธ กันเขียน
นายณัฐพล ราชิวงศ์
นายพิจิตร น่วมเปรม
นายอิทธิพล มุงมงคล
นางสาวพัชรภรณ์ เหมือนพงษ์
นายรัตนพงศ์ เจริญสุข
นายภูมินันท์ อุทัยวรรณ
นายทรงชัย สืบจากจุล

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายอธิป ทองล้น

นางเกศกนก นันตา

นางเกศกนก นันตา

นายอดิศักดิ์ นันตา

นายอดิศักดิ์ นันตา

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

6

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

T.U.N.P. 03

7

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

T.U.N.P. 04

8

สามโก้วิทยาคม

ขยอมต๊อก 2

9

บางระจันวิทยา

บางระจันวิทยา

10

ปทุมวิไล

PW Rocket1

11

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

W.R. ZeRO Three

ชื่อ-สกุล
นายธนวัฒน์ อู่ทอง
นายปุณณนัฒน์ แสงสุขแก้ว
นายลิษศิล คันธจันทร์
นายธนเทพ สิทธิยา
นายจิระวัฒน์ ฉายอรุณ
นายสิทธิกร สระทองพิมพ์
นายกฤษฎากร บุญธรรม
นายธนากร กสิกรรม
นายธนาธร กสิกรรม
นายบุญาฤทธิ์ ยิมแก้ว
นายไชยพร เพ็ชรักษ์
นายทรรศนัย หุม้ ไหม
นายศุภวัทน์ เพชรปาน
นายธิติพันธ์ ธรรมวุทา
นายชัยวัฒน์ เอมอ่อน
นายราชาชัย จันทร์ศิริ
นายกฤตินัย เมืองแก้ว
นายกฤตินัย เมืองแก้ว

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวบุญฑริก ทองหล่อ

นางสาวบุญฑริก ทองหล่อ

นางลลิตา สารสุวรรณ

นายฐพัชร์ บุญเสริม

นายพนม เรียนงาม

นายชัยชนะ จุ้ยเปีย่ ม

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

12

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

W.R. ZeRO Four

13

ราชสถิตย์วิทยา

RS Team

14

สระบุรีวิทยาคม

S.B.W.1

15

สระบุรีวิทยาคม

S.B.W.2

16

หนองหญ้าไซวิทยา

หญ้าไซ I

17

หนองหญ้าไซวิทยา

หญ้าไซ II

ชื่อ-สกุล
นายอนาวิน มีเชาว์ดี
นายพงษ์พิพัฒน์ บารุงเพชร
นายรัตนพงษ์ ศรีนาค
นายรักษิต เชิดสวรรค์
นายพัฒนายุ เชิดสวรรค์
นายจักรพงษ์ สุขสุวรรรณ
นางสาวธันยธรณ์ ตันนิกร
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ส่อง
นางสาวปาลิตา อาปตาคม ณ นคร
นางสาวหญิงวิภาฏา ขลิบเงิน
นางสาวกรภัทร์ คุ้มครอง
นางสาวชนิสรา วิทยารัตน์
นายชาญวิทย์ แตงทอง
นายณัฐวุฒิ ศรีสังข์
นางสาวศศิประภา ภูฆงั
นายศิรัส วงษ์สุวรรณ
นายสุภกิจ อู่อรุณ
นายปานพิภพ ปานทสูตร

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายชัยชนะ จุ้ยเปีย่ ม

นายสาวจามจุรี ภูมิ

นางสุนันทา ยมหล้า

นางสุนันทา ยมหล้า

นายธนากร พินิจ

นายธนากร พินิจ

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

18

อ่างทองปัทมวิโรจน์วิทยาคม

BIG-BANG

19

อ่างทองปัทมวิโรจน์วิทยาคม

Parsllax

20

ปราจิณราษฎรบารุง

ปราจิณราษฎรบารุง

21

ท่าช้างวิทยาคม

ท่าช้างวิทยาคม 1

22

ท่าช้างวิทยาคม

ท่าช้างวิทยาคม 2

23

โพธิท์ อง "จินดามณี"

Science PJ

ชื่อ-สกุล
นายสิรภพ คาโตนด
นายสหัสวรรษ คล้ายเปรม
นายณัฐพล ไทยวงษ์
นายธนากร บริบูลณ์
นายธณัธนันท์ แย้มศรวล
นายปฐวี ดารงรัตน์
นายรชต ชื่นศิริ
นายชิชณุพงศ์ มะริเกตุ
นายภาณุ ล้ออราม
นายณัฐนนท์ เกือกิม
นายภูชิต วงษ์ทองดี
นายสราวุฒิ กลิ่นสงฆ์
นายธรรมรัตน์ เหมคต
นายอธิป เรืองประยูร
นายพฤฒพงศ์ นาคเจือ
นายภูมินทร์ วารีรักษ์
นายวิษณุ ร่มโพธิช์ ี
นายปวริศ ทิพย์สาร

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายสุเนตร สุขทวี

นายสุเนตร สุขทวี

นายสุพัฒน์ กองรัมย์

นางสาวสุชานาฏ มหาชน

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข
นายคานวณ มุสิกลาย
นายสุวัฒน์ แดงประยูร

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

24

สามโคก อบจ. ปทุมธานี

Hello World

25

สามโคก อบจ. ปทุมธานี

Up to you

26

พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พระอินทร์พ1ี่

27

พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พระอินทร์พ2ี่

28

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

STAY1

29

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

STAY2

ชื่อ-สกุล
นายพิพัฒพงศ์ ค้นทลอ
นายสหรัฐ พิยาหาญ
นายชัยอนันต์ ใจอารี
นายชนะโชติ เฉลิมสุข
นายกฤษกร สมากุล
นายพีรวิชญ์ วงศ์จักรคา
นายทักษ์ดนัย แสงสุขสว่าง
นายธนกฤต กันล้อม
นายนฬาพัทธ์ กุลศรี
นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบูรณ์
นางสาวเพ็ญลัดดา ทองปัน้
นางสาวชนิดา สงวนวงศ์
นายศุภณัฐ พรรณสุชล
นายภาวัช เทียนดา
นายชินสีห์ ภูส่ าระ
นายรชฏ ปุริสังคหะ
นายธรวิชญ์ หวังวงศ์ศิริ
นายปุณณวิช กระต่ายทอง

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายเวท คาวี

นายเวท คาวี

นางสาวพรรณรัตน์ ศรีเมือง

นางสาวพรรณรัตน์ ศรีเมือง

นาวสาวปัทมา มากขุนทด

นาวสาวปัทมา มากขุนทด

ลำดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

30

ราชวินิต นนทบุรี

RUN 5

31

อ่างศิลาพิทยาคม

asp1

32

อ่างศิลาพิทยาคม

asp2

33

พนัสพิทยาคาร

PP ROCKET 01

34

พนัสพิทยาคาร

PP ROCKET 02

35

หนองแค สรกิจพิทยา

ประสานใจ NKS

ชื่อ-สกุล
นายปราวิน ชื่นชมชาติ
นายยุทธพิชัย บุญชู
นายชัยธวัช ธุรีกุล
นายพงศธร อินทรวิเชียร
นายปองปวีณ์ อนันตชาติ
นายอนันต์สิทธิ์ ช่างใหญ่
นายอิทธิกฤต ทุมพา
นายศรีสุพรรณ สันป่าแก้ว
นายอวยชัย เซี่ยงอึง
นางสาวณฐพร ฉัตรเมืองปัก
นางสาวธัญลักษณ์ นาคทิพย์
นายยศพนธ์ สิริบรรณวิชญ์
นายณัฐวุฒิ วงษ์แก้ว
นายธีรภัทร ปิตโต
นายเสาวภาคย์ เสียภัย
นายสิรภพ เขยิน
นายชนันธร ใจตรง
นายพงษพร มากวงษ์

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายณฐรีช อายุสุข

นายไพศาล เสริมศรี

นายไพศาล เสริมศรี

นายสมชาย ทัพเนตร

นายสมชาย ทัพเนตร

นายปัญญา จันทร์แจ่ม

