ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

7

โรงเรียน

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.5-ป.6) สาย 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

ชื่อ-สกุล
เด็กชายอินทนนท พลูมา
ประตูชัย
เด็กหญิงปาณิสรา วัฒนคาม
เด็กหญิงวาสินี เข็มมณี
เด็กชายกิตติชัย เอี่ยมสุวรรณ
วัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ)
เด็กชายอภิชัย ศรีอ่ําดี
เด็กหญิงชลธิดา จาหรี
เด็กหญิงศศิกานต หามนตรี
วัดนางชี
เด็กหญิงสุนิษา แสงสุวรรณ
เด็กหญิงมุฐิตา ทานธรรม
เด็กหญิงกัญญารัตน กอนนาค
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
เด็กชายธนกร มหานิยม
เด็กชายณัฐพล วิบูลยพานิตย
เด็กหญิงปาณิสรา แกวสระแสน
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงธรเธียร หอมทอง
เด็กชายปติพล หอยมาลา
เด็กชายศิวะกร เธียรจินดากุล
วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห) เด็กชายนวพัทธ ตรียศ
เด็กหญิงธนัชพร มาลาหลวง
เด็กหญิงพัสราพร ทัดเทียม
ยอแซฟอยุธยา
เด็กหญิงณัฐนันท สุภาษิต
เด็กชายศุภณัฐ ตะวันเที่ยง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวปยะมาศ จิตประสงค

นางนงลักษณ สังขมงคล

นางสาวนภัค ขันธมวง

นางสาวพุฒตาล สังขพิมพ

นางสาวมาลา ภาคาทิน

วาที่รอยตรีพิพัฒนเนศ ทับพันธ

นางสาวสุภาพร ไตรลักษณ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.5-ป.6) สาย 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

ลําดับที่

โรงเรียน

8

ประชาสามัคคี

9

ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

10

จิระศาสตรวิทยา

11

วัดบานแพน "ศรีรัตนานุกูล"

12

เอกอโยธยา

13

เชาวนวัศ

14

วัดชุมพลนิกายาราม

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงชนัญญา อินทสวาง
เด็กหญิงภาวินี ฤทธิ์เดช
เด็กชายธนวัติ เพ็งมาก
เด็กหญิงณิชาพัชร บุญรอด
เด็กหญิงพิมพปวีณ เสือประเสิรฐ
เด็กหญิงชญาภา ศรีโหมด
เด็กชายพีรภาส อินทราพงษ
เด็กชายณรรฐชนน คมคาย
เด็กหญิงพิชชาภา เหลารอด
เด็กหญิงสุดารัตน อยูปาน
เด็กหญิงณิชาภัทร ธาราสนธิ์
เด็กชายบุรินทร ศรีสลับ
เด็กหญิงกันติชา เหลาทํานา
เด็กหญิงศศิวิมล ครองยุติ
เด็กหญิงภัคพร เมืองมูล
เด็กชายศุภสิทธิ โกนกลาง
เด็กชายพิตรพิบูลย กอธวัช
เด็กหญิงญาณพัฒน สุขสมวุฒิ
เด็กหญิงสุชานันท ชุมแดง
เด็กหญิงโชติกา อินปุย
เด็กหญิงสมบูรณ ลักษณะเพ็ญ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางวัลลภา ศรสวรรค

นางสาวดาวรุง ฤทธิ์บํารุง

นางปราณี ประวาลพฤกษ

นางสาวเพ็ญศิริ ฤทธิกรณ

นายคมสัน แพงไตย

นางสกลสุภา มีชัย

นางกุลวดี อัศวเสนา

ลําดับที่

โรงเรียน

15

บวรวิทยา ๒

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.5-ป.6) สาย 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอินทิรา แจงสวาง
เด็กชายธนวัฒน ลักษณานุรักษ
เด็กชายพรอาภากร วัฒนศิลธรรม

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายชาญณรงค เชยกระสินธุ

ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

7

โรงเรียน

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.5-ป.6) สาย 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงรุงไพลิน แซซง
วัดสระแกว(รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ) เด็กหญิงดาว แซวาง
เด็กหญิงดาว แซวาง
เด็กหญิงธิดารัตน กิ่งแกว
วัดตปะโยคาราม
เด็กหญิงอาทิตยา ดีสมพุด
เด็กชายพงศกร พระเสวก
เด็กชายณฐกร เอี่ยมนอย
อนุบาลสุพรรณบุรี
เด็กชายเจษฎา วงศเสน
เด็กชายศุภวิชญ ศรีสุริยาพัฒนกุล
เด็กชายปกรณเกียรติ อิทธิเวชช
อนุบาลสระบุรี
เด็กหญิงณัฐชยา จงโรจนสกุล
เด็กหญิงมัชฌิมา พรมเจียม
เด็กหญิงญาณาธิป เฮงอุดมทรัพย
อนุบาลชลบุรี
เด็กชายแดนบดินทร วงศผดุงธรรม
เด็กชายปภาวิน วาสนาสงชูสกุล
เด็กหญิงรุงตะวัน เคลือขอน
พระอินทรศึกษา(กลอมสกุลอุทิศ) เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีกงพาน
เด็กหญิงกรกฎ พันธุสมบูรณ
เด็กชายกันต ศรีศุภร
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
เด็กชายภทรพล วงศพันธเสือ
เด็กหญิงชญานิษฐ ปยจรรยา

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวผกาทิพย วงษสกุล

นายสุเทพ สังขพันธุ

นางสาวดวงรัตน บุญวัน

นางกรวรรณ คูณตาแสง

นางสุดารัตน สิทธิประเสริฐ

นางวรรณธิดา คุมมวง

นายวรพจน พันธุแตง

ลําดับที่

โรงเรียน

8

รอตเสวกวิทยา

9

เซนตแมรี่

10

อนุบาลสิงหบุรี

11

สุพรรณภูมิ

12

ราษฎรบํารุงศิลป

13

บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต

14

อนุบาลสุธีธร

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.5-ป.6) สาย 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ชื่อ-สกุล
เด็กชายนิติภูมิ มิ่งเล็ก
เด็กหญิงนฤมล สุขมาก
เด็กหญิงภาวินี จัตุชัย
เด็กหญิงอลิชา ชาญเชาววงศ
เด็กหญิงณิศวรา โฉมสันเทียะ
เด็กหญิงอาทิตยา หอมกลิ่น
เด็กหญิงสุปะวีณ พิตพงศ
เด็กหญิงมนพิชา คุณวุฒิฤทธิรณ
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทรลี
เด็กหญิงจรัณญา กัลยาณพจนพร
เด็กหญิงชญานิษฐ มณีสุวรรณ
เด็กหญิงขวัญชนก ชาวอบทม
เด็กชายจอมศิลป พงษไทยศิลป
เด็กชายศรศิลป ฤกษบุญมี
เด็กหญิงเอมมิตตรา กุนอก
เด็กหญิงธมลวรรณ นกแกว
เด็กชายธนกร จิตตจรูญ
เด็กชายศุภริวัฒม สุขสม
เด็กชายภูริณัฐ แชมทองดี
เด็กหญิงกนกกร เชาวนวิวัฒน
เด็กหญิงชนัญญา แจงจัดใจ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวอุไรพร เติมสุข

นางสาววรันธร คงมิยา

นางวรรณวิษา นุนสพ
วาที่รอยตรีสุนันท กลิ่นลําดวน
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
นางสาวกรรณิกา แกวตา

นางสาวอริยาภรณ ขุนปกษี

นายนิพนธ ลวสินอาภรณ

ลําดับที่

โรงเรียน

15

วัดไทรงาม

16

วังนอยวิทยาภูมิ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.5-ป.6) สาย 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงกุลทรัพย บุญศรี
เด็กหญิงกรรณิการ วิชัยตะ
เด็กหญิงรพีภัทร พิมพสวรรค
เด็กหญิงสุภาพร หิริโอ
เด็กหญิงรัชนีกร จันทศรี
เด็กหญิงชนิกานต เพ็ชรทอง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวสุวิมล เกตุรมย

นายยุทธนา ล้ําเลิศ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กชายภัทรพล ชีระภากร
เด็กหญิงกุลนิษฐ หาญตระกูล
สตรีอางทอง
เด็กหญิงอชิรญา แสงวิภาสนภาพร
เด็กหญิงนพรัตน เตาทอง
วัดสระแกว(รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ) เด็กหญิงรภากร สุพิชญ
เด็กชายไพทูรย แซวาง
เด็กหญิงวศินี มีแสง
เด็กหญิงพัชราภรณ มาพิทักษ
ชลประทานอนุเคราะห
เด็กหญิง จิตรลดา เตียสุวรรณ
เด็กหญิงญาณิศส จันทรังษี
เด็กหญิงนิสา บริบูรณ
โพธิ์ทอง"จินดามณี"
เด็กหญิงสุนันทา ชื่นอารมณ
เด็กหญิงศรุตา ศรีทองอ่ํา
เด็กหญิงนภัสวรรณ แกวโยธา
เอกอโยธยา
เด็กหญิงณิชภัทร วงศดี
เด็กหญิงอารยา พักโพธิ์เย็น
วัดสะแก
(สุทธิ
เด็กหญิงพิมยดา จําพันธ
ธรรมาประชาสงเคราะห)
เด็กชายชโยธิน ทองคําสี

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสุมารินทร สงวนวงษ

นายไพบูลย นาคแกว

นางกิตติมา วาปทะ

นางสุภัทรา เจียรนันท

นางสาวศศิภา เบาชารี

วาที่รอยตรีพิพัฒนเนศ ทับพันธ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
7

8

9

10

11

12

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิง มิโนริ โอโน
เด็กชายพีรพล พราวศรี
ยอแซฟอยุธยา
เด็กชายณัฐพงศ บุญชิด
เด็กหญิงกุลสตรี กระมลฉ่ํา
วิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" เด็กชายกิตติพล พรอนันตฤกษ
เด็กชายกิตติพันธ พรอนันตฤกษ
เด็กชายเชาวณกิติพัฒน ขันทะชา
พระอินทรศึกษา(กลอมสกุลอุทิศ) เด็กหญิงณัฐวรรณ วงษวิทยา
เด็กหญิงสุพรรณษา จันทนาลักษณ
เด็กหญิงพัทธนันท สิงหสงา
เด็กหญิงวีนัสรา บัวเล็ก
ทาเรือ"นิตยานุกูล"
เด็กหญิงพิชญา ทองสุกดี
เด็กหญิงวลัยพร ภักดี
เด็กชายพงศกร ประจันสกุณี
จิระศาสตรวิทยา
เด็กหญิงพลายพชร ธัญญะพิเศษศักดิ์
เด็กชายจักรพงษ เริงโพธิ์
เด็กหญิงฐิตาภา โกมลวานิช
บางไทรวิทยา
เด็กชายสหรัฐ ไตรเพ็ชรพจน

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางจรินทรทิพย ประสพศรีสุรัตน

นางสาวสุมาลี เฉลยจรรยา

นางแสงเดือน สิทธิศักดิ์

นางสมลักษณ แสงสุวรรณ

นางสาวรุงธิท วาริชา

นางสาวมณฑสุชาติ ใบโพธิ์

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
13

14

15

16

17

18

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงกชกร ศรีงามผอง
ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม เด็กหญิงกัญญาภัค ยังวัน
เด็กหญิงชญาดา แพนคร
เด็กหญิงศศิรัศม รักชาติ
เด็กหญิงสิรินยา ชางสุวรรณ
ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา
เด็กหญิงภัณรัชรินทร พรมดี
เด็กชายชินสีห ภูสาระ
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เด็กชายณัฐภูมิ สนธิพันธ
พระครศรีอยุธยา
เด็กชายศุภณัฐ พรรณสุชล
เด็กหญิงพิมพชนก ศิริมงคง
เด็กหญิงสุธิชา สุขเกตุ
เซนตแมรี
เด็กชายณัฐภัทร วรคามิน
เด็กหญิงเมธาพร ฉันทแตง
อางทองปทมาโรจนวิทยาคม เด็กหญิงวีรเทพ ศุลามาศ
เด็กหญิงจารวี รุงเรือง
เด็กหญิงสริตตา เผือกทอง
เด็กหญิงมัชฌิมา ทองพะเนา
ราษฎรบํารุงศิลป
เด็กชายวัชชิศ ธนีสัตย

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวมารยาท จินดาชวลิตกุล

นางวาสนา โนนหัวรอ

นางสาวปทมา มากขุนทด

นางสาววรันธร คงมิยา

นางอารีย ศรีปลั่ง

นางนุสรา แสงชาติ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
19

20

21

22

23

24

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอสมาภรณ ปานแกว
เด็กหญิงรุงฟา บุญชูชวย
ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
เด็กหญิงกุลจิรา แสนยาง
เด็กหญิงชัญญา ประจําแถว
เด็กหญิงเกตุมณี
สามโคก
เด็กหญิงอนัญญา ชัยศรี
เด็กหญิงธัญกร ลําพรรณโพธิ์ศรี
เด็กหญิงชลธิชา กัญญาดี
สามโกวิทยา
เด็กหญิงยุพารัตน ทับทิมทอง
เด็กชายนครินทร สุภกิจ
เด็กชายจักรภพ รามศักดิ์
มัธยมพดุงวิทยา
เด็กหญิงเจนจิรา พรหมศร
เด็กชายพงศวิทย ศรีกกเจริญ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เด็กหญิงพชรพร บําเรอราช
เด็กหญิงปภาพัฒน พสุธา
เด็กหญิงภัทรสุดา เสื่อคุย
เด็กหญิงพรน้ําเพชร สายเนตร
บานแพรกประชาสรรค
เด็กหญิงอรญา ยี่หรา

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวนิธินันท ทรงประโคน

นางสาวสมจิตร พวงศรี

นางทุเรียน แกวมณี

นางสาวกันนิกา ชูเชิด

นางสาวอุมาวดี อุนอบ

คุณครูสุลักขณา ใจองอาจ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

25

วังนอยวิทยาภูมิ

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงบุษบา บี
เด็กหญิงจีรนันท จารุภุมมิก
เด็กชายชลกร พรมชัยธวัช

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวชลิดา พันธุพิมพ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

1

มังกรกมลาวาสวิทยาลัย

2

หนองหญาไซวิทยา

3

ชลประทานวิทยา

4

อัสสัมชัญสมุปราการ

5

จอมสุรางคอุปถัมภ

6

หนองแค"สรกิจพิทยา"

ชื่อ-สกุล
สามเณรเทวนาถ คํามะลิ
สามเณรกรวิท ชื่นอารมย
สามเณรเจษฎากร ปริปุญณะ
เด็กชายคณพัฒน ปานฑสูตร
เด็กหญิงพณิชนล แกวเรือง
เด็กหญิงอมรรัตน แสงบัวเผื่อน
เด็กหญิงพิมพพุทธ วนสันเทียะ
เด็กหญิง ชวัลรัศ สวัสดี
เด็กชายเจษฎา วีระกุล
เด็กชายกษมา ภาสะพันธุ
เด็กชายสืบสกุล ชิตทวม
เด็กชายพงศสรรค เตชะกัมพลสารกิจ
เด็กหญิงจุฑามาศ อางทอง
เด็กหญิงรัตนาภรณ มัธยธนา
เด็กหญิงธนวรรณ ชูชัยยะ
เด็กชายเฉลิมเดช จาดเชื้อ
เด็กหญิงอรชร มีเจริญ
เด็กหญิงพัชรพร โพนทอง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายคงฤทธิ์ รอบคอบ

นางสาวหนึ่งฤทัย จิตราพัชร

นางภาวิณี แวดวงทอง

นายวรพงษ พันธุแตง

นางสุรีพร วิทยาวราพงศ

นางสาวปานทิพย ปานเกิดผล

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

7

กรรณสูตศึกษาลัย

8

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

9

สิงหบุรี

10

บางลี่วิทยา

11

ไทรนอย

12

สหวิทย

ชื่อ-สกุล
เด็กชายพีรสิทธิ์ ขันธมั่น
เด็กชายภราดร ตันจริยานนท
เด็กชายรชต วงษสุวรรณ
เด็กหญิงมณีพลอย จันดอนไผ
เด็กหญิงจิดาภา ภักดีรักษ
เด็กชายวุฒิภัทร หาญตระกูล
เด็กชายศุภณัฐ กลิ่นเกษร
เด็กชายภัทรธีร ทองคําเภา
เด็กหญิงณัฐรุจา ปมะณี
เด็กหญิงชโลธร ยอดบรรดิษฐ
เด็กหญิงอุมศิริ อนุไสย
เด็กหญิงธิดาพร เหลงดอนไพร
เด็กชายสันติภาพ ปุดตา
เด็กหญิงจิรานนท ศรีนกทอง
เด็กหญิงอรรจนาพร พวงอินทร
เด็กหญิงมนัสชนก โพนสูง
เด็กชายณชพัฒน ปนเกษร
เด็กชายอภิชาติ เณรกอวัง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางลักษณาภรณ มะลิซอน

นางสาวเชวงจิต นอยวงศ

นางสวยสม ปนเกตุ

นางณัฐกานต บุญชอบ

นายธีรพงษ จันทรัง

นายวิทยาพงษ ธีระพงศไพบูลย

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
13

14

15

16

17

18

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงภัทรนันท สันติรณนรงค
เด็กหญิงประภาพร สรางนานอก
นนทบุรีวิทยาลัย
เด็กชายชยกร พลัดโชติวงศ
เด็กหญิงธิติสุดา รักชาติเจริญ
เด็กหญิงศรัญญา วงกาศรี
มวกเหล็กวิทยา
เด็กชายศักรินทร สุวิบูลยทรัพย
เด็กชายณัฐวัตร พัตจุน
เด็กชายไพศาล มีสนธิ์
ปทุมวิไล
เด็กหญิงรัตนา บุษมาลี
เด็กชายกฤตเมธ ชมวะนา
เด็กชายแทนไท สมยา
สระบุรีวิทยาคม
เด็กหญิงเจนจิรา ยังอยู
เด็กชายธีรเมธ อินาลา
เด็กหญิงพชรพร ใจหาญ
เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"
เด็กหญิงพิชามญช พันธกุม
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสมัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เด็กหญิงชาลิสา มุงเมือง
ณิชาภัทร บุตรดี

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวชญาภา พาขุนทด

นางสาวอรพรรณ เหลืองวิมลไพศาล
นางสาวปยะวัจนา โชคสภาพร

นางสาวนุชจรี พรสินชัย

นางสาววิภารัตน ทัพพระจันทร

นายปยะณัฐ บอพิมาย

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

19

บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต

20

ดอนพุดวิทยา

21

สงวนหญิง

22

ปราจิณราษฎรอํารุง

23

ราชสถิตยวิทยา

24

เทพศิรินทร นนทบุรี

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงภวิกา ธรรมลงกรต
เด็กหญิงวรินทร ไกรสีกาจ
เด็กหญิงมัธวา กิ่งทอง
เด็กหญิงชุติกาญจน สวางภักดี
เด็กชายวิทยา นาคเทียน
เด็กหญิงจุฬาลักษณ อาจแกว
เด็กหญิงทักษพร ไมหอม
เด็กหญิงพณิชชา ประสาทเขตท
เด็กหญิงพรนภัส ภูพวง
เด็กหญิงกมลชนก แยมศักดิ์
เด็กหญิงปยนันท ปยะสิริศิลป
เด็กหญิงเพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง
เด็กหญิงเมษา แซกง
เด็กหญิงวิลัย บาหลา
เด็กหญิงปริณดา แซสง
นายณัฐพล บุญสูง
นางสาวนันทนภัสรณ เจริญชนเกษม
นางสาวจิรัศญา โนนจันทรศรี

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางธนนันท เย็นทรัพย

นางสาวสิรินัดดา รวมพร

นางมนัสนันท เนตรสวางวิชา

นางจงจิตต พรรณาวร

นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน

นางภษพอน ประภา

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาย2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

25

วัดสุทธิวราราม

26

บรรณหารแจมใสวิทยา3

ชื่อ-สกุล
เด็กชายวงคพัธท แกวกําเหนิดพงษ
เด็กชายธนกฤต พิบูลยวรกิจ
เด็กชายติณณภพ โพธิ์ขอม
เด็กหญิงกิรชาภา เข็มทอง
เด็กหญิงวริสา กาฬภักดี
เด็กหญิงมนัญชยา ขุมทอง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายสุระเดช ขาทิพยพาที

นายวิทูรย ผลไพบูลย

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย1 เวลา 11.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

1

ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา

2

วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ

3

ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

4

สระบุรีวิทยาคม

5

อางทองปทมโรจนวิทยาคม

6

โพธิ์ทอง"จิดามณี"

ชื่อ-สกุล
นายธณัฐชัย โตะอาดัม
นางสาวปริญญา แตงทอง
นางสาวมาราตรี ทรัพยมั่งดัง
นางสาวทิพรัตน อวมสุข
นางสาวอนัญญา สุขสิน
นางสาวพรรณิภาพร มีมงคล
นางสาณิชากร มั่นคง
นางสาวธัชชา หรั่งกระโทก
นางสาวชลธิชา ประสาททอง
นายจิรวัฒน โชติวรอานนท
นายวัชรพงษ สุพรรณ
นางสาวนภาวี โมทะจิตต
นายชัยพร อยูอาจินต
นายปริญญา มีใจเย็น
นางสาวสุนิษา บุญชัย
นางสาวนฤภร พึ่งเนตร
นางสาวพัชริณี เจริญรัตน
นายจักริน ซื่อตรงกูล

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายอัจฉริยะ ทองพิมล

นางสาววัลลี สายดวง

นางสาวนิสา ตาสวาง

นางสาวภัทรศรี พุมขจร

นางเปรมวดี กองแกว

นางสาววันศิริ สมบุญ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย1 เวลา 11.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
7

8

9

10

11

12

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายภูบดินทร ศรีเปารยะ
ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม นางสาวจิรารัตน เนาวสุข
นางสาวสุพิชชา พรกระจาง
นายอนันยศ รุณเจริญ
นางสาวกมลชนก ทองแจม
บางไทรวิทยา
นางสาวพิริน สุดทาย
นางสาวนภัสสร ศรีพุม
นางสาวนริศรา พรรณเทวี
จอมสุรางคอุปถัมภ
นางสาวทอฝน วรัญญ
นายติณห แซหลี
นางสาวลลิตาพิมสวาง
ทาเรือ "นิตยานุกูล"
นางสาวภานุมาศ จําปาพงษ
นางสาวจุฬารัตน ภักพวง
พระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ) นางสาวรพีพรรณ แมนไธสง
นางสาวภัทรวดี อินสุข
นางสาวชมพูนุช อังกีรัตน
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นายนภดล พงษสถิตย
นางสาวเกศินี เจริญผล

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวจิรนันท ตันตระกูล

นางจันทรแจม นาดี

นายสถิตยภัทร วงศสวาง

นางสาวจุฑารัตน อบเชยเทศ

นางสาวจิดาภา เอี่ยมดารา

นางสาวสุมาลี เฉลยจรรยา

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย1 เวลา 11.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
13

14

15

16

17

18

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายณัฐชนนท แสงแดง
นายกสมิณญ ครุฑบึงพราว
เอกอโยธยา
นายศิวกร จิตตรง
นางสาวสมพร อินทศร
นางสาวธิดารัตน แชมรัมย
แกงคอย
นางสาวศุทธินี อินทรทะผา
นางสาวสุณิษา บุญมาก
วัดสระแกว (รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ) นางสาวทัศนวรรณ ตรีภณี
นางสาวกมลวรรณ รักษาอินทร
นางสาวขวัญชนก อิ่มอนันต
นางสาววิลาวัณย สิงหชํานาญ
สามโกวิทยาคม
นางสาวสุชานันท อุบลบาน
นางสาวณภัทร บํารุงสงฆ
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นางสาวชุติกาญจน วงคจิโรจน
พระนครศรีอยุธยา
นายตฤณปรัชญา โอริส
นายพงศกร เนียมบุญเจือ
นางสาวศุภาวรรณ โพธิ์งาม
สามโคก
นายภูวดล แสงสวาง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวชัญญานุช แรงเขตกรรม

นายเชิดชาย ฉิมบุรุษ

นายไพบูลย นาคแกว

นายกรณิศ พวงลูกอิน

นางสาวกนกพร ศรีทองแดง

นางสาวจิราวรรณ โพยนอก

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย1 เวลา 11.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
19

20

21

22

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายชวกรณ จรุงโรจนรัศมี
นายนพชาติ วัจนะภูมิ
พิบูลวิทยาลัย
นายวิชญพล ชอบประดิถ
นายญาณพัฒน พงศพันธพฤทธิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายกันตพัฒน สิมมาลี
นายจักรพล นนทะนาคร
นางสาวตวงรัตน รูรอบดี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวฑิตยา ไทยานุรักษ
นางสาวปวิณนุช บุษบงก
นางสาวเบญจพร อุบลวัฒน
นางสาวกนกวรรณ คํานวนบุญ
บานแพรกประชาสรรค
นางสาวพรรษา ชูชื่น

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางประภา ธีระเสถียรโสภณ
นางสาวศิริรัตน ดวงนคร นาง
วาสนา พันธุมะเกียรติ
นางสาวสุกัญญา กลอมเกลี้ยง

สุลักขณา ใจองอาจ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

1

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

2

ปราจิณราษฎรอํารุง

3

สงวนหญิง

4

บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต

5

ดอนพุดวิทยา

6

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ชื่อ-สกุล
นายภานุพงศ เจริญพร
นายสรวิชญ ทวีสถิตเสถียร
นายชัยวัฒน ปานรอด
นายวิธวินท วรรณชัยวงศ
นางสาวพัณณชิตา ศรีวุฒิไพศาล
นางสาวกมลวรรณ ฉิมไทย
นางสาวจิณัฐตามาศ พาพสท
นางสาวเมธี สถิตโสฬส
นางสาวพรทิภา เกิดมนตรี
นายฟากฟา จันทรชัยมงคล
นายธารภูมิ อิงควิศาล
นางสาวณัฐธิดา ทองประกาศิต
นายเสกสรร กองบุบผา
นางสาวน้ําฝน ภูระยา
นางสาวภัทชรัตน เอี่ยมสุวรรณ
นายวัชรพงศ ลิ้มตระกูลธงชัย
นายวรวิชญ เทพแกว
นางสาวศิริกัญญา ผิวออน

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายวรพงษ พันธุแตง

นางสาวนพมาศ ทองศิริ

นางสาวจิตติมา ดมหอม

นางสาวณัฐชยา ชุมพลอโนมคุณ

นางสาวสิรินัดดา รวมพร

นางสาวิตร ภีระแกว

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

7

เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

8

ปทุมวิไล

9

มวกเหล็กวิทยา

10

นนทบุรีวิทยาลัย

11

สหวิทย

12

ไทรนอย

ชื่อ-สกุล
นายเมธาพัฒน สุขขีรัตน
นายเศรษฐพงศ สีมวงออน
นายภูหิรัญ จันทรโอ
นายพิพัฒน แซโงว
นายวรัญู พงษพานิช
นางสาวปริสปา วิจารา
นางสาวศุภางค แกวมี
นางสาวน้ําตาล จันทรหอม
นายยชศักดิ์ มณีรัตนโชค
นางสาวจิดาภา วรรณศิลป
นางสาวสรนันท สันติรณนรงค
นางสาวพนัสนันท แซลี้
นางสาวธนาภรณ นุชชาวนา
นางสาวพรพิมล พูนใย
นางสาวภารดี บุญประภาศรี
นางสาวโสรญา ชื่นแพร
นางสาวจรรยวรรธน พรหมจันทร

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายประเจิด อูอะรุญ

นางสาวจารุวรรณ สมหวัง

นางสาวนุกูล แพงมา

นางสาวอติกานต บัวไข

นางสาวสุรีรัตน เขียวสอาด

นางสาวพัชรินทร หยกพิทักษโชค

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

13

บางลี่วิทยา

14

สิงหบุรี

15

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

16

กรรณสูตศึกษาลัย

17

หนองแค "สรกิจพิทยา"

18

ชลประทานวิทยา

ชื่อ-สกุล
นายพงศสรรค บัวทอง
นางสาวณิชากร แซเล็ก
นางสาวอภิษฎา โสน้ําเที่ยง
นายนริศ เขียวรี
นางสาววงศชนก ชีวะธรรฒ
นางสาวภควรรณ ดวงทรัพย
นาย ปภังกร สุขเพ็ญ
นางสาวนิริพร กล่ํารัศมี
นางสาวนันทนภัส อุยหา
นายวงศกร วงษสุวรรณ
นายภูมิณัฐ ผงสุวรรณกุล
นายศุภมิตร ฐานะพิสุทธิ์
นางสาวอรทัย คงสมบูรณ
นายพงศธร ดีงามเสมอ
นายวัทธกร เฟองฟู
นางสาวชนัญญา ไพรหลวง
นางสาวนภัสศรัณย เพิ่มทรัพย

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวศศิธร พงษโภดา

นางนันทรัตน ประพุสโร

นางสาวสุชาดา ฉายสกุล

นางวรวดี อินทรกอง

นางสาวสิริวรรณ สารประดิษฐ

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย

แบบลงทะเบียน
การแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

19

หนองหญาไซวิทยา

20

พนัสพิทยาคาร

21

วัดสุทธิวราราม

22

บรรหารแจมใสวิทยา 3

23

บานนา "นายกพิทยากร"

ชื่อ-สกุล
นางสาวกฤษติญา ศรีวิลัย
นางสาวสุดารัตน แคงทอง
นางสาวรัตติกา สวางศรี
นายพลัฏฐ วงศประยุกต
นายพุฒิพงศ ไมตรีจิตร
นางสาววริศรา นันทวิญู
นายสุทธิพงษ ถนอมจัตุรงค
นายปรเมศ โกมลวาสี
นายจิรวิทย แสงภูนิธิไพศาล
นายภูมินทร กองรัตนโกศล
นายพัสกร จริยสุธรรมกุล
นางสาวปริยากร ตันพลัง
นางสาวอภิชญา ทองชั้น
นางสาวอรนุช อูทรัพย
นางสาวธนพร กมลคุณาธร

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสุวรรณ แตงโสภา

นายฉัตรชัย หัสดร

นายสุรเดช ขาทิพยพาที

นางฉัตรชนก กรานตบุณภักดี

นายวันชัย นราวงษ

