แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

1

วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ฝนหวาน
T.U.N.P. 1

2

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี
T.U.N.P. 2

3

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี

4

ชัยบาดาลวิทยา

ชัยบาดาลวิทยาA

5

ชัยบาดาลวิทยา

ชัยบาดาลวิทยาB

6

เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง

เกาะกลาง 1

7

เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง

ชื่อ-สกุล
นายอธิป เอี่ยมครอง
นายเจษฎากรณ แซแต
นายณัฐพงษ มัวอินทร
ด.ช.วัชรเกียรติ ตั้นศิริ
ด.ช. พรชัย ไพรกระจาย
ด.ช. กิตติศักดิ์ โกษะ
ด.ช.ธนกร รอดวินิจ
ด.ช. สรยุทธ สนาค
ด.ช.ญาณภัทร แปนนาค
ด.ญ. ศศิวิมล ชมวะนะ
ด.ญ. ฐิติมนต ดีสะทาน
ด.ช. ศุภวิชญ เกิดกิจ
ด.ญ. ณิชากานต หอกคํา
ด.ญ. ธนพัต ทับทิมไทย
ด.ช. สารวุธ เฉยไธสง
ด.ช.อภิรักษ ธิกามล
ด.ช. อภิชาต หงษโดน
ด.ช. ภาณุพงษ แจมแจง
ด.ช.ภภดร วงษนาค

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายทรงยศ ศิริบุตร

นางสาวบุญฑริกา ทองหลอ

นางสาวบุญฑริกา ทองหลอ

นายวัชรพล จันทรวงษ

นายธนัญกุล ชูชื่น

นายกวินวัชช ธีรฤทธิ์เฉลิม

นายกวินวัชช ธีรฤทธิ์เฉลิม

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
7

โรงเรียน
เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง

ชื่อทีม
เกาะกลาง2

8

บานนา "นายกพิทยากร"

น.พ.ก. 3

9

บานนา "นายกพิทยากร"

น.พ.ก. 3

10

ปากพลีวิทยาคาร

ลูกเจาพอสนามบิน1

11

ปากพลีวิทยาคาร

ลูกเจาพอสนามบิน2

12

หนองหญาไซวิทยา

NY1

13

หนองหญาไซวิทยา

NY1

ชื่อ-สกุล
ด.ช.ศราวุต เพิ่มไธสง
ด.ช.พรเทพ บุญจันทร
ด.ช. มนัส ศรีสุข
ด.ช. อภิสิทธิ์ หนูเงิน
ด.ช. ณัฐดนัย อุดมทรัพย
ด.ช.กันตพงษ ฉลาดถอย
ด.ช.อภิรักษ ศรีพุทธา
ด.ช.ไตรภพ มหิธิธรรมธร
ด.ช.พชรพล แสงอินทร
ด.ช.เจษฎาภรณ ทองมาก
ด.ช. ธนัชชา สืบจากลา
ด.ช.ภูริ มีมั่งคั่ง
ด.ช.ศรชัย ภูทะวงศ
ด.ช.ธีระพัฒน ทองจันทรมูล
ด.ช.พีรทัศน ปวงพุฒิพงษ
ด.ช.ศักดิ์ชาย วงศเมือง
ด.ช.ณัฐพร หนองน้ําขาว
ด.ช.จตุรภัทร ขุนอินทร
ด.ช. รัฐติภูมิ เขตจักวาล

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายกวินวัชช ธีรฤทธิ์เฉลิม

นางเกศกนก นันตา

นางเกศกนก นันตา

นายอดิศักดิ์ นันตา

นายอดิศักดิ์ นันตา

นางสาววิลาวัลย ชวยบุญ

นายปญญา แฮมชอย

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลํา13
ดับที่

โรงเรีายไซวิ
น ทยา
หนองหญ

ชื่อทีม

14 วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห)

เด็กวัดสะแก 1

15 วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห)

เด็กวัดสะแก 2

16

ปาโมกวิทยาภูมิ

ปาโมกขจูเนียร A

17

ปาโมกวิทยาภูมิ

ปาโมกขจูเนียร B

18

วัดศิลาราม

Siwaram1

19

วัดศิลาราม

Siwaram1

ชื่อ-สกุล
ด.ช. ฐิติวัสส แสงบุญ
ด.ช.ตนกลา เกศาตร
ด.ช.ชฎาธร ยันนาคี
ด.ช.ธีธัช ไพเราะ
ด.ช.สุทธิราช ศุภกรรม
ด.ช. ณภัทร หวังกุศล
ด.ช.อภิสิทธิ์ ศรีรัตนะ
ด.ช.ยศกร โชติมลทิน
ด.ญ. สุดารัตน ปลอดรัมย
ด.ช. รัตน คลายศรีโพธิ์
ด.ช. ภูวิศ เจือจาน
ด.ช. ณัฐพงษ ทับทอง
ด.ช. ณัฐกร ชิระยานนทร
ด.ช. อาทิตย ลิ้มประพันธ
ด.ช. คีรีรัฐ เมืองแพน
ด.ช. อํานวย จีนเกิด
นายภาสวิชญ เขียนประดิษฐ
นายอนุกูล สะศิริ
นายกอเซ็ม ดิฉาย

ลายมือชื่อ

อาจารย
นายป
ญญาผูคแฮวบคุ
มชมอย

วาที่รอยตรีพิพัฒนเนศ ทับพันธ

าที่รอยตรีพิพัฒนเนศ ทับพันธ

นายยุทธนา ฉุนชินจิตต

นายยุทธนา ฉุนชินจิตต

นางสาวอลิศรา บุญยัง

นางสาวอลิศรา บุญยัง

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

20

อางทองปทมโรจนวิทยาคม

21

อางทองปทมโรจนวิทยาคม

22

เทศบาลทาเรือประชานุกูล

23

เทศบาลทาเรือประชานุกูล

24

ชลประทานวิทยา

25

ชลประทานวิทยา

26

วัดนกกระรอก

ชื่อทีม

ชื่อ-สกุล
ด.ช. กรธวัช แจมฟา
ด.ช. ภีรวิชญะ ระเบียบดี
Pungpidpid
ด.ช. อภิชัจ วุนวงศ
ด.ญ. ขวัญตา แตงงาม
ด.ญ.บุณณดา เสือวงษ
Powerpup girl
ด.ญ. ณิชากร พรมตา
ด.ช.เจษฎา หลีเกษม
เทศบาลทาเรือประชานุกูล1 ด.ช. ธาราเทพ เปรมลาภ
ด.ช. วีรภาพ ผลหรง
ด.ช. ศวิกร แกวบุบผา
เทศบาลทาเรือประชานุ
ด.ช. ชุติพนธ เจ็ดกริช
กูล2
ด.ช. ธวัชชัย อิศวร
ด.ช.สุนทร เทศทศพร
ด.ช.ปณณธร บุญยะศรี
ชปว.601
ด.ช.ฉัตรฐิติ บุญประคอง
ด.ญ. มธุดา วรรณเวช
ด.ญ. ศุภากร มากตา
ชปว.601
ด.ญ.ศุภนุช ศรีฟา
ด.ช. ศราวุฒิ จุกสีดา

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายสุเนตร สุขทวี

นายสุเนตร สุขทวี

นางสาวโชติกา จันทะวัน

นายเอนก อินทร

นางสาวพิชชาภา ยาจิตร

นางสาวพิชชาภา ยาจิตร

นายปวริศร โบกุล

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
26

โรงเรียน
วัดนกกระรอก

27

วัดนกกระรอก

28

จอมสุรางคอุปถัมภ

29

จอมสุรางคอุปถัมภ

30

จิระศาสตรวิทยา

31

จิระศาสตรวิทยา

32

หนองแค "สหกิจพิทยา"

ชื่อทีม
ชื่อ-สกุล
นกกระรอกสายเขียว ด.ช.ตะวัน สายทอง
ด.ช. วรวรรธน ชางเปย
ด.ช. เจษฎา ตะเพียนทอง
นกกระรอกแสนดี ด.ช. คุณากร ตะเพียนทอง
ด.ญ.อัครพงศ เข็มเพ็ชร
ด.ญ. กนกกานต เนตรดวงตา
ด.ญ. จุฬาลักษณ มักกุนนันท
CHOM 1
ด.ญ. ธนัชชา หวันมุนหลิด
ด.ญ. ฐิตาภรณ พานทอง
ด.ญ. ศศิวรรณ พัทสุวรรณ
CHOM 2
ด.ญ.สุธิมา อุทาภรณ
ด.ช. วโรดม หอมสุวรรณ
Jirasart fighting ด.ช.ชนันธร ราชนิวงศ
ด.ช.วีรภัทร จันทรสวาง
ด.ช.วิทยา มโนสา
ด.ช. ณัฐนันท วงษวิโจน
Jirasart rocket
ด.ช. กิตติศักดิ์ กลิ่นอุทัย
ด.ช.วิโรจน เฉลยจันทร
ด.ช.ภานุวัฒน เภาแกว
สามัคคีเปน 1

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายปวริศร โบกุล

นายปวริศร โบกุล

นายสมพร ชอบทําดี

นายสมพร ชอบทําดี

นางสาวอมรรัตน ศรีกวนชา

นางสาวอมรรัตน ศรีกวนชา

นายอมฤทธิ์ ยาวศิริ

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลํา32
ดับที่

ยนจพิทยา"
หนองแคโรงเรี
"สหกิ

ชื่อทีม

33

หนองแค "สหกิจพิทยา"

พลังน้ําใจหนองแค

34

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสาธิตมัธยม
มรภ.อย.

35

นนทบุรีวิทยาลัย

นนทบุรีวิทยาลัย 01

36

นนทบุรีวิทยาลัย

นนทบุรีวิทยาลัย 02

37

ปทุมวิไล

PW.Rocket

38

สระบุรีวิทยาคม

S.B.W 3

ชื่อ-สกุล
ด.ช.อนุวัฒน บุญชวย
ด.ช.ทินกร นอยนาโชติ
ด.ช.อภิชิต ศรีมันตะ
ด.ช. เจริญทรัพย บุญมี
ด.ช.ปติภัทร เทพสิงห
ด.ช.ชุติสรา ตรีณาวงษ
ด.ญ.ณภัทร ลักษณะโยธิน
ด.ช. ณพวุฒิ ปแสง
ด.ช. สิทธิเดช ไตรเดช
ด.ช. เจตติศักดิ์ เพ็ชรอูด
ด.ช. องอาจ แกวเปยม
ด.ช. อมฤต ทัดบัวขํา
ด.ช. ภูชิต เสนาภักดิ์
ด.ญ. พรทิพา มาศศรี
ด.ญ. พรรัมภา ทัพวงศ
ด.ญ.รุงฟา คนไทย
ด.ญ. ธันยธรณ ตันนิกร
ด.ญ. ปาลิตา อาปตาคม ณ นคร
ด.ญ. สุดารัตน จันทรสอง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูค์ วบคุ
นายอมฤทธิ
ยาวศิมริ

นายอมฤทธิ์ ยาวศิริ

นางสาวกนกพร ศรีทองแดง

นายอธิป ทองลน

นางสาวอติกานต บัวไข

นายพนม เรียนงาม

นายพชร เข็มพงษ

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

39

สระบุรีวิทยาคม

S.B.W 3

40

ปราจิณราษฎรอํารุง

Super rocket 1

41

สงวนหญิง

WRKSYSP

42

ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

โรงเรียนภาชี "สุนทร
วิทยานุกูล" A

43

ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

โรงเรียนภาชี "สุนทร
วิทยานุกูล" B

44

โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม

asp1

45

โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม

ชื่อ-สกุล
ด.ญ. วิภาดา ขลิบเงิน
ด.ญ.วันวิสา อิ่มพล
ด.ญ. วิชญาดา ชูเชื้อ
ด.ช. พิสิษฐ ดอกบัว
ด.ช. สหรัฐ จรุงกูล
ด.ช. สิริศักดิ์ จันทรเขียน
ด.ช.อธิปญญ เทพทอง
ด.ช.ชุติชัย กิจสุวรรณรัตน
ด.ช. ณัฐชา ชางผาสุข
ด.ช.นพสันต คีรีรัตน
ด.ช.ธีรวรัตน ศรีรักษ
ด.ช. ณภัทร แยมบุษยา
ด.ช. สิวกร ไตรพรหม
ด.ช. กองภพ จัทรประโคน
ด.ช.อภิสิทธิ์ คงเจริญถิ่น
ด.ช.อิทธิกฤต ทุมพา
ด.ช.อานนท ผานาค
ด.ช.ธนญ ผงสันเทียะ
ด.ช.พงศธร อินทวิเชียร

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางวราภรณ ไชยโย

นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก

นายเจษฎา เนตรสวางวิชา

นายจักรกฤษ กราบกราน

นางสาวละเอียด อมตเวทิน

นายไพศาล เสริมศรี

นายไพศาล เสริมศรี

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
45

โรงเรียน
โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม

ชื่อทีม
asp3

46

โรงเรียนบวรวิทยา ๒

บวรวิทยา ๑

47

โรงเรียนบวรวิทยา ๒

บวรวิทยา ๒

48

พระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ)

พระอินทร 1

49

50

ชื่อ-สกุล
ด.ช.อวยชัย เซี่ยงอึ้ง
ด.ช.อนันตสิทธิ์ ชางใหญ
ด.ช.เอกพงษ แสงกลา
ด.ช.วงศธร ทองเต็มถุง
ด.ช.กฤษดา หงษืแกว
ด.ช.ศุภวิชญ สุขสมชิต
ด.ช.ชัยณรงค สุขมณี
ด.ช.รัชตพงษ วิสาขะ
ด.ช. รัชนาท จันทรสุข
ด.ช. ณัฐพล อินทรทอง
ด.ช. ทักษิณ โชคอํานวย

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายไพศาล เสริมศรี

นายบุญมี บุตรนามรักษ

นายบุญมี บุตรนามรักษ

นางสาวพรรณรัตน ศรีเมือง

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

1

ตากฟาวิชาประสิทธิ์

ต.ว.1

2

ตากฟาวิชาประสิทธิ์

ต.ว.1

3

วรราชานัดดามาตุวิทยา

หลวงพี่ขัน

4

วรราชานัดดามาตุวิทยา

3 ดอก

5

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
ปทุมธานี

T.U.N.P. 3

6 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี

7

ชัยบาดาลวิทยา

T.U.N.P. 3

ชื่อ-สกุล
นายณัฏวุฒิ คันธมาลา
นายธีรยุทธ อพพล
นายรุงทวี เงาผอง
นายรพี เรือนพงษ
นายพงษดนัย ปานดวง
นายทวี คลายานนท
นายณัฐพล นายโคตร
นายอนันกสิทธิ์ ปานฉอย
นายนธี นันธเลิศ
น.ส. ธัญฑภัค ฟองทอง
น.ส.สาวิตรี นิยม
น.ส. วิลาวัลย แสงอาวุธ
น.ส.ปรียาภรณ เกษมสุขอธิวัฒน
นายฐิติคุณ พริ้งเกษมชัย
นายธนวัฒน อูทอง
นายธนเทพ สิทธิยา
นายจิรวัฒน ฉายอรุณ
นายสิทธิกร สระทองพิมพ
นายเจเด็ด สุมทรัพย

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวพรนภา สีผึ้ง

นางสาวศิริรัตน วงษจันทร

นายทรงยศ ศิริบุตร

นายทรงยศ ศิริบุตร

นางสาวบุณฑริกา ทองหลอ

นางสาวบุณฑริกา ทองหลอ

นายสุเทพ นาคศรีสุข

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
7

โรงเรียน
ชัยบาดาลวิทยา

ชื่อทีม
ชัยบาดาลวิทยา ก

8

ชัยบาดาลวิทยา

ชัยบาดาลวิทยา ข

9

บานนา "นายกพิทยากร"

น.พ.ก. 1

10

บานนา "นายกพิทยากร"

น.พ.ก. 1

11

ปากพลีวิทยาคาร

ลูกเจาพอสนามบิน A

12

ปากพลีวิทยาคาร

ลูกเจาพอสนามบิน B

13

หนองหญาไซวิทยา

NY1

ชื่อ-สกุล
นายธนพล พวงแพ

นายอภิสิทธิ์ พรหมสุข
น.ส. จุฑามาศ เถาะรอด
น.ส. ชลดา พระจันทร
น.ส. ปฏิมาภรณ ติวสุวรรณบวร
นายธีรพล หนูขํา
นายสถิตเทพ ภูรักษ
นายวัชรพล อุนนุช
นายอนุวัฒน มะลิลา
น.ส.นภาพร สีเสมา
น.ส. ทิพยสุดา กล่ําทอง
นายพิจิตร นวมเปรม
นายอิทธิพล มุงมงคล
น.ส.พัชราภรณ เหมือนพงษ
นายรัตพงษ เจริญสุข
นายภูมินันท อุทัยวรรณ
นายทรงชัย สืบจากจุล
นายณัฐวุฒิ ศรีสังข
นายชาญวิทย แตงทอง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายสุเทพ นาคศรีสุข

นายสุเทพ นาคศรีสุข

นางเกศกนก นันตา

นางเกศกนก นันตา

นายอดิศักดิ์ นันตา

นายอดิศักดิ์ นันตา

นายนิพัฒน ชะเอม

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลํา13
ดับที่

โรงเรีายไซวิ
น ทยา
หนองหญ

ชื่อทีม

14

หนองหญาไซวิทยา

NY2

15

ปาโมกขวิทยาภูมิ

ปาโมกขมาแวว 1

16

ปาโมกขวิทยาภูมิ

ปาโมกขมาแวว 1

17

อางทองปทมโรจนวิทยาคม

สูความเวิ้งวางอันไกลโพน

18

อางทองปทมโรจนวิทยาคม

Moonstruck

19

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

พร1

ชื่อ-สกุล
น.ส.ศศิประภา ชะเอม
นายศิรัต วงศสุวรรณ
นายศุภกิจ อูอรุณ
นายอนุชา ดอกสาหราย
นายปริญญา เจริญใจ
นายธนากร พึ่งกรรณ
นายภัทรธร ณิลงโส
นายจิรภัทร ไพรเลิศ
นายองคษา ผองเคหา
นายณัฐพล ล้ําเลิศ
นายกฤษฏิพัฒน โลพิทักษอุดม
นายคุณานนท ธีระนิธิ
นายสหัสวรรษ คลายเปรม
น.ส.กนกพร นะราวงษ
น.ส.ชนากานต บุตรตรา
น.ส. ทิพยวรรณ แวนแกว
นายศวัสกร นอยเสาธง
นายพิเชษฐ ปานพิพัฒน
นายกลวัชร พันธไม

ลายมือชื่อ

อาจารย
ม
นายนิ
พัฒผนูควบคุ
ชะเอม

นายพชรพรรณ ศรีจันทรงาม

นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต

นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต

นายสุเนตร สุขทวี

นายสุเนตร สุขทวี

นางสาวชมนาด ปานแกว

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

ชื่อทีม

20

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

พร2

21

ชลประทานวิทยา

Smile rocket

22

ชลประทานวิทยา

สมทรง

23

จอมสุรางคอุปถัมภ

พุงปรี๊ด

24

จอมสุรางคอุปถัมภ

พุงจูด

25

หนองแค "สรกิจพิทยา"

NKS. Fighting

26

หนองแค "สรกิจพิทยา"

ชื่อ-สกุล
นายปฐมพร บัวขม
นายวัชรพงษ กวยาวงศ
นายอนันต แกวกระจาย
นายณัฐดนัย กลิ่นชื้น
นายปุณบพิช แวดวงทอง
นายจัฏกพลส โสมภิรมย
นายภาคภูมิ ยิ่งผล
นายฐานันต ทองไทย
นายภคนันต เสวตวงษ
น.ส.วริศรา เสริมพงษ
น.ส.สุพัตรา ไกรสมจิตร
น.ส.วรลักษณ ภาคอัต
น.ส.อรพรรณ ตวงสุวรรณ
น.ส. กานตสินี ธตานนทชัย
น.ส.กรกนก ปญญานุมาภรณ
นายธนากรณ ลําพิจิตร
นายฐิติพล มาทา
นายคุณานนท ตระกูลน้ําผึ้ง
นายธรรมนูญ งามสนอง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวกนกภัทร พึ่งนอย

นายอภิลักษณ วงษสารา

นายอภิลักษณ วงษสารา

นายอนิรุทธ คงสมฤกษ

นายอนิรุทธ คงสมฤกษ

นายปญญา จันทรแจม

นายปญญา จันทรแจม

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
26

โรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

ชื่อทีม
สรกิจ ดรีมทีม

27

ทาชางวิทยาคม

วิทยาศาสตรใสๆ1

28

ทาชางวิทยาคม

วิทยาศาสตรใสๆ2

29

นนทบุรีวิทยาลัย

NBW01

30

นนทบุรีวิทยาลัย

NBW02

31

ปทุมวิไล

ขอสู

32

สระบุรีวิทยาคม

S.B.W. 1

ชื่อ-สกุล
นายสมบูรณ เถือนแกว
นายจตุมงคล โยธวาธิต
นายธนพล พวงบุบผา
นายเกียรติ แสงมา
นายไขพิพัฒน ไวยากรณ
นายธนายุทร บุญเลิศ
นายศรายุทธ ศรีทองพิทักษ
นายภูมิภัทร ทองมา
นายธณณินทร อุนอารีย
นายธิติพัทธ สรอยสูงเนิน
นายชูแสง ฉัตรบุบผา
นางสาวธิดาพร เพิ่มทรัพย
นางสาวสุชาดา ประวัติวงศ
นางสาวมณีรัตน
นายจิรวัฒน พงษสุระ
นายชัยวัฒน เอนออน
นายธิติพันธ ธรรมวุทา
นายวชิรวิทย ยมหลา
นายศุภฤกษ คงสมปรีดิ์

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายปญญา จันทรแจม

นายธวัชชัย พวงบุบผา

นายธวัชชัย พวงบุบผา

นายอดิศร เพ็ชรจรูญ

นายอดิศร เพ็ชรจรูญ

นายสิปปนนท วงชัยเพ็ง

นายพิจิตตน ยมหลา

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลํา32
ดับที่

33

โรงเรี
น
สระบุ
รีวิทยยาคม

สระบุรีวิทยาคม

ชื่อทีม

S.B.W. 2

34

ปราจิณราษฎรอํารุง

Super rocket 2

35

วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมถ

Wings

36

วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมถ

High speed

37

สามโคก

PPT Rocket

38

สามโคก

SK Science

ชื่อ-สกุล
นายปฏิพล งามมา
นายภูวดล สุวสุนทรีย
นายฐิติกร สมานพันธ
นายกนกกร สมสกุล
นายธนกร กุมพล
น.ส.ณัฐนรี เสาวังคา
น.ส.ธัญวรัตน ศรีวงษา
นายธิชานนท พรมใจ
น.ส.แสงระวี หงษา
น.ส.หนึ่งฤทัย บุณออน
น.ส.สายชล สิดี
น.ส.อัมพา จันทาพูน
นายจิรเมธ เบิบาน
นายพีรพล ชุมพลรักษ
น.ส. รุงทิวา ตุนตน
น.ส.อัญธิภา คําอวน
น.ส.ชลดา เสริฐศรี

ลายมือชื่อ

อาจารย
ผูควบคุ
นายพิ
จิตตน
ยมหลมา

นางสุนันทา ยมหลา

นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก

นางสาวหยาดอัมรินทร ศิริขันธ

นางสาวหยาดอัมรินทร ศิริขันธ

นายญัตติพงศ ไชตะมาตร

นายญัตติพงศ ไชตะมาตร

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่

โรงเรียน

39 พระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ)

ชื่อทีม
พระอินทร 2

40

โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม

asp2

41

โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม

asp4

42

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

PP Rocket

43

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

PP Rocket

44

โรงเรียนสามโกวิทยาคม

Paradise

45

โรงเรียนสามโกวิทยาคม

ชื่อ-สกุล
นายสุทธิพงษ เงินหวยพระ
นายทักษดนัย แสงสุขสวาง
นายนฬาพัทธ กุลศรี
นายธนทัต นันทะโกศรี
นายศุภกิจ ประสิทธิ์สุข
นายศรีสุพรรณ สันปาแกว
นายศุภกิจ แสงทอง
นายเจษฎา ทองระอา
นายฐปนัท ขอสวาง
นายสหัสวรรษ กลาเผชิญโชค
นายธิติวุฒิ ฉิมพัด
นายสุทธิวัฒน เสียภัย
นายนันทวัฒน มีแสวง
นายธรรมนูญ จําปาหอม
นายมารุต คําพิลา
นายณัฐพล บุญมาทัน
นายอดิศร ดวงทอง
นางสาวนภาภรณ อยูสุขดี
นายพีรณัฐ พึ่งเจริญ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวพรรณรัตน ศรีเมือง

นายไพศาล เสริมศรี

นายไพศาล เสริมศรี

นายสมชาย ทัพเนตร

นายสมชาย ทัพเนตร

นางสาวนัดดาภรณ รุงรักษ

นางสาวนัดดาภรณ รุงรักษ

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
45

โรงเรียน
โรงเรียนสามโกวิทยาคม

ชื่อทีม
Inferno

46

โงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

SKN606

47

48

49

50

ชื่อ-สกุล
นายพนธวิชญ พลมาลา
นายธวัชชัย คําภา
นายณัชพล ไชยวาณิชย
นางสาวอุษณีย อรุณนวพงศ
นางสาวอาภาวรรณ วราดิเรก

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวนัดดาภรณ รุงรักษ

ลายมือชื่อ

นางสาวศิริรัตน ดวงนคร นางวาสนา พันธุมะเกียรติ

