
 

ประกาศรายชื่อผูเขารวมการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจำป 2565 

วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

 

 

หมายเลขใบสมัคร ผูเขาแขงขัน ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด ผูควบคุมทีม 

10001 
เด็กหญิงกมลชนก คงยนื 

เด็กหญิงวชิรญาณ ทองประไพ 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร แพร 

นางสาวณัฐพร แสนอินทร 

(088-4131535) 
10002 

เด็กหญิงณัชชา เสรีรักษ 

เด็กหญิงศิรประภา ศรีฝน 

ม.3 

ม.3 

10003 
เด็กหญิงเกตุชนก เกตุสำโรง 

เด็กหญิงณัฐธิภา ธรรมลังกา 

ม.2 

ม.2 โรงเรียนกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 

(พัฒนาประชาอุปถัมภ) 
แพร 

นางสาวสุดารัตน สุวรรณโคตร 

(093-1327378) 
10004 

เด็กชายธนวัฒน ชาวเวียง 

เด็กหญิงวรรณวิษา ใจกัญญา 

ม.3 

ม.3 

10005 
เด็กชายกฤษณพงศ โลกคำลือ 

เด็กชายคณพศ กาญจนสินิทธ 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนสตรีศรีนาน นาน 

นางจิตรา ออนชำนิ 

(089-9550108) 
10006 

เด็กชายศุภวิชญ ไชยสล ี

เด็กหญิงญาณิศา จันทรดี 

ม.3 

ม.3 



หมายเลขใบสมัคร ผูเขาแขงขัน ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด ผูควบคุมทีม 

10007 
เด็กชายพงศพัด อินทะพุธ 

นางสาวอิงอร ใจเข่ือน 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนสองพิทยาคม แพร 

นางสาวเนารัตน วงศทา 

(095-4499030) 
10008 

เด็กชายชัชพล ชาวหลวง 

เด็กชายปญญา ขันเงิน 

ม.3 

ม.3 

10009 
นางสาวปรียาภัทร มังกรกนกวัฒน 

เด็กหญิงกนกพร แซจู 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา แพร 

นางรุงนภา สมร 

(088-9129656) 

นางสาวขนิษฐดา กาวีละ 

(083-0881655) 
10010 

เด็กชายธนายุต ฉลอม 

เด็กชายธีรภัทร แซมืน 

ม.3 

ม.3 

10011 
เด็กหญิงธาราทิพย ถุงแกว 

เด็กหญิงญาตาวี โพธิตาปนะ 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ แพร 

นางลำดวน ปานปาก 

(065-2965422) 
10012 

เด็กชายชินาธิป วิลัยมาตร 

เด็กหญิงณภัทร กอทอง 

ม.3 

ม.3 

10013 
เด็กหญิงมิ่งกมล วัยวัฒนะ 

เด็กหญิงวีรินทร เอกอนันตกุล 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน นาน 

นายเฉลิมชาติ เทพอาจ 

(095-6767298) 
10014 

เด็กหญิงณัฐภา กิจเจริญวิศาล 

นายปณณวิชย พิเคราะห 

ม.3 

ม.3 

10015 
เด็กชายรัตนพัทธ บุดดีวงษ 

เด็กหญิงสุพัชธณญิกา ลองทอง 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา แพร 

นางสาวศริิรัตน กิติคู 

(094-6022166) 
10016 

เด็กหญิงปภาวรินท ใจนอย 

เด็กหญิงสุพิชชา โกอินตะ 

ม.3 

ม.3 



หมายเลขใบสมัคร ผูเขาแขงขัน ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด ผูควบคุมทีม 

10017 
นางสาวพิชญธิดา สุเทปน 

เด็กหญิงศิรินทรญาภรณ แสนคำ 

ม.3 

ม.2 
โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ แพร 

นางมัสยา เกษรวนิชวัฒนา 

(064-7945556) 

นางนัยนา กาวิน 

(061-5924163) 
10018 

นางสาวสุทธิดา ขจีรัมย 

เด็กหญิงสุณิศา กระสาย 

ม.3 

ม.2 

10019 
เด็กชายบูรณพิภพ เรืองฤทธิ์ 

เด็กชายจักรภัทร สุวรรณ 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนทาขามวิทยาคม แพร 

นางยุพิน ตาลำ 

(087-1748802) 

นางสาวธีรจุฑา วาสะรัมย 

10020 
เด็กหญิงดลยา สุไว 

เด็กหญิงชลธิชา รักษาศร 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ แพร 

นางสาวนิศารัตน ใจบุญ 

(089-0786887) 

นางเพียงจิต ชำนาญ 10021 
เด็กชายจิรายุ ปาปวน 

เด็กหญิงโชติกา ศรีเกษ 

ม.3 

ม.3 

10022 
เด็กชายจิณณพัต กัลยา 

เด็กชายธนากร ผดุงวงศ 

ม.3 

ม.3 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร แพร 

นางวันวิสาข กาว ี

(081-1120956) 
10023 

เด็กหญิงชาลิสา สุรวงศ 

เด็กหญิงธัญชนก บอเงิน 

ม.3 

ม.3 

10024 
เด็กชายกฤต แตงกูล 

เด็กชายอาทิตย ผิวเหลืองสวัสดิ ์

ม.2 

ม.2 
โรงเรียนลำปางกัลยาณี แพร 

นายพงษธลักษณ สิบแกว 

(085-7145889) 
10025 

เด็กหญิงศรัญญา นันตะภาพ 

เด็กหญิงนฤชล ฐานะปญญาดี 

ม.2 

ม.3 

หมายเหต:ุ โรงเรียนท่ีสงใบสมัครมาแลวแตไมมรีายชื่อสามารถมาลงทะเบียนไดที่หนาหอง 104 อาคารเทพ พงษพานิช 



กำหนดการและสถานท่ี (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

8:00 – 8:20 น. ลงทะเบียน หนาหอง 104 อาคารเทพ พงษพานิช 

8:30 – 9:30 น. แขงขันรอบคัดเลือก 

หอง 104 อาคารเทพ พงษพานิช 
10:30 – 10:50 น. ประกาศรายชื่อและลงทะเบียนโรงเรยีนที่ผานเขารอบตัดสิน 

11:00 – 12:30 น. แขงขันรอบตัดสิน 

15:30 น. พิธีมอบรางวัล 

 


