
 

ประกาศรายชื่อผูเขารวมการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจำป 2565 

วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

หมายเลขใบสมัคร ผูเขาแขงขัน ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด ผูควบคุมทีม 

20001 
นางสาวฐิติกานต ทองชวย 

นางสาวสุชัญญา วังคะออม 

ม.6 

ม.6 
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร แพร 

นางสาวพรณิชา พรหมเสนา 

(081-4235993) 
20002 

นางสาวชลธิชา ศรีวิลัย 

นางสาวรวิพร เฉิน 

ม.6 

ม.6 

20003 
ชามาดร ดำริธรรมเจรญิ 

ธัญดา อุปนัน 

ม.4 

ม.4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

รวมรัตน รงศทอง 

(093-2948527) 

20004 
นางสาวเอ็มลีน ตันตะฝน 

นางสาวนุดา ขันทะบุตร 

ม.6 

ม.6 
โรงเรียนสองพิทยาคม แพร 

นางจุริยาพร สิทธิวงค 

(091-0795859) 
20005 

นางสาวลักษิกา ชาญพฤติ 

นางสาวหนึ่งฤทัย โกมินทร 

ม.6 

ม.6 

20006 
นางสาวชัญญาภัค สีใหม 

นางสาวเบญจวรรณ ชัยวงศ 

ม.4 

ม.6 
โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา แพร 

นายสมศักดิ ์เทียนขาว 

(096-7512205) 

นางสาวขนิษฐดา กาวีละ 

(083-0881655) 
20007 

นางสาวกมลกร มาหลึก 

นายณัฐชยา กรรณิการ 

ม.5 

ม.5 



หมายเลขใบสมัคร ผูเขาแขงขัน ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด ผูควบคุมทีม 

20008 
นายณัฐพงษ ฤกษเสือ 

นางสาวอภิญญา ทับธานี 

ม.6 

ม.6 
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ แพร 

นางพัชรี บัวพัน 

(081-4856152) 
20009 

นางสาวกนกวรรณ บุญเจริญ 

นายพงศภัค บุญร ี

ม.6 

ม.6 

20010 
นายอิทธิพัทธ สวางเมฆฤทธิ ์

นายจิรวรรธ แซอ้ึง 

ม.6 

ม.6 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน นาน 

นางอลิศชา สุริยะวงค 

(091-8538358) 
20011 

นายนิธาน เชื้อสุวรรณ 

นายชนาธิป ศรีเริญ 

ม.6 

ม.6 

20012 
นายคณตุม เชื้อวงศ 

นางสาวเบญจรัตน บุญนอก 

ม.6 

ม.6 
โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ แพร 

นางกุลยาภรณ กาญจนะ 

(085-7228902) 
20013 

นายพงศศิริ แกวธรรมานุกูล 

นางสาวหนึ่งฤทัย คงเพ็ง 

ม.5 

ม.5 

20014 
นางสาวปวีณา ตาวงทิ 

นางสาวมนัสนันท วงคคำวรรณ 

ม.5 

ม.5 
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา แพร 

นายเมธาพัฒน กิตติ์ธนาเสถียร 

(084-1477740) 
20015 

นางสาวชลธิชา ปญญาชัย 

นางสาวอารีรัตน จิตตอารีย 

ม.5 

ม.5 

20016 
นายชัยศรัณย ราชยศ 

นายยุทธพิชัย อิ่นแกว 

ม.5 

ม.5 
โรงเรียนทาขามวิทยาคม แพร 

นางสาวบุษยมาส หมื่นคุม 

(087-1847390) 

นางสาวธีรจุฑา วาสะรัมย 
 



หมายเลขใบสมัคร ผูเขาแขงขัน ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด ผูควบคุมทีม 

20017 
นายณัฏฐกิตติ์ ยานะวิน 

นางสาวแพรทอง หาญเจริญกานต 

ม.6 

ม.6 
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ แพร 

นางเพียงจิต ชำนาญ 

(089-0786887) 

นายศวิาการ นิลกำแพง 20018 
นางสาวสลิลทิพย แกวแสง 

นางสาวรุงรตัน ตะไมล 

ม.6 

ม.6 

20019 
นายปณณทัต กวางทอง 

นายเพชรไกรลาส เหรา 

ม.6 

ม.6 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร แพร 

นางวันวิสาข กาว ี

(081-11200956) 
20020 

นายวสุ เหลากอ 

นายวิทวัสรังสี ปนตะรงัส ี

ม.6 

ม.6 

20021 
นายกิตติชัย อุดทังไข 

นายคนธรรพ คำรังสี 

ม.6 

ม.5 
โรงเรียนสตรศีรีนาน แพร 

นายยอดชาย  คำชาย 

(092-5856679) 

นายวรพงษ กาแกว 

(081-7652797) 
20022 

นายเขมราฐ ขาววงศ 

นางสาวกฤตญา ประเพณ ี

ม.6 

ม.5 

20023 
นางสาวมัชฌิมา ยักษใหญ 

นางสาวบารมี มหัทธีรนางกูร 

ม.6 

ม.6 
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง 

นางจริยา โชติคณากุล 

(081-1629169) 
20024 

นางสาวกิติยา อินทะนนท 

นางสาวเบญญา บุญธรรม 

ม.6 

ม.6 

หมายเหต:ุ โรงเรียนท่ีสงใบสมัครมาแลวแตไมมรีายชื่อสามารถมาลงทะเบียนไดทีห่นาหอง 104 อาคารเทพ พงษพานิช  



กำหนดการและสถานท่ี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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 

13:30 – 15:00 น. แขงขันรอบตัดสิน 

15:30 น. พิธีมอบรางวัล 

                            


