ลำดับที่ ทีมที่

วันวิชำกำรสำธิตรำชภัฏพระนคร ประจำปี กำรศึกษำ 2561
"Active Learning กำรเรี ยนรู้ส่ อู นำคต"
ลงทะเบียนกำรแข่ งขันตอบปั ญหำวิชำกำร
26 กรกฎำคม 256
ชื่อโรงเรี ยน
รำยชื่อนักเรียน
ด.ญ.ณนภา ตันติสตั ตโม
จารุวรรณ
ด.ช.ธารา บูรณะบัญญัติ

1

1

2

2

จารุวรรณ

3

1

ถนอมพิศวิทยา

4

2

ถนอมพิศวิทยา

5

1

บีคอนเฮาส์แย้ มสอาดรังสิต

6

2

บีคอนเฮาส์แย้ มสอาดรังสิต

7

1

ประสานมิตร

8

1

ปราโมชวิทยารามอินทรา

9

2

ปราโมชวิทยารามอินทรา

10

1

โรงเรี ยนโชคชัย

11

2

โรงเรี ยนโชคชัย

12

1

โรงเรียนบ้ านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)

13

2

โรงเรียนบ้ านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)

ด.ญ.พัชรวลัย วรรธนะเมธาวงศ์
ด.ญ.ภคพร เชื่อมชิต
เด็กหญิงเขมจิรา หงษ์ สพุ รรณ
เด็กหญิงปุณิกา จนิษฐ์ กลุ
เด็กชายปภังกร พัฒนจันทร์
เด็กชายวสนานนท์ วงศ์สรุ ินทร์
เด็กชายสิรภพ ประภากุล
เด็กชายปั ณณทัต สุมาลัย
เด็กหญิงภูมิใจ เรื องสินทรัพย์
เด็กชายกฤชณัท แพงจันทร์
เด็กหญิงญาดา ศศิพงษ์อนันต์
เด็กหญิงปั สนา สวาสดิ์เพ็ชร
ด.ญ. สาริศา นิ่มไศละ
ด.ญ. ปั ณฑิตา ศักดายุทธ
ด.ญ. จิรัชญา เกตุแก้ ว
ด.ญ. สรัญญา ศิริทรัพย์
เด็กชายกิตติณพ เลาหเลิศศักดา
ด็กชายภีรกานต์ สารีนนั ท์
เด็กชายธนภัทร โพธิ์ดี
เด็กหญิงพริมา เมฆาการุณ
ดญ.ลักษิกา ศรีอฬุ าร
ดญ.ชิตญา ทองแสง
เด็กชายภูริส จันทร์ ดี
เด็กหญิงปนัดดา ขันตีเรื อง

ลงทะเบียน

ลำดับที่ ทีมที่

ชื่อโรงเรี ยน

14

1

โรงเรี ยนบ้ านพลอย

15

1

โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา

16

2

โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา

17

1

โรงเรี ยนพระหฤทัยดอนเมือง

18

2

โรงเรี ยนพระหฤทัยดอนเมือง

19

1

โรงเรี ยนพิชญศึกษา

20

1

โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา

21

2

โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา

22

1

โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)

23

2

โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)

24

1

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)

26

2

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)

27

1

โรงเรี ยนวิทยานนท์

28

2

โรงเรี ยนวิทยานนท์

29

1

โรงเรี ยนสันติสขุ วิทยา

รำยชื่อนักเรียน
เด็กหญิงต้ นข้ าว วิสตุ กุล
เด็กขายปภังกร ฤกษ์สนั ทัด
ด.ญ.กุลสิ รา จรดล
ด.ช.ปิ ยงั กูร จูฑะสุวรรณศิริ
ด.ญ.พรลภัส ศรีไพศาลนนท์
ด.ช.ศตเนติ เกิดสุภาพ
เด็กชายธนพนธ์ รามางกูร
เด็กหญิงจินดารัตน์ ธีระศรี สมบัติ
เด็กหญิงธนาวีรนุช เงินคา
เด็กหญิงญาริณดา เทียมเพชร
ด.ญ. ณาฒาชาง์ ลีฟวิง่ ส
ด.ญ. จิ๊กมี่ กีเซลส์เล พงษ์วนั กิตติคณ
ุ
เด็กชายภูเบศ วิวฒ
ั น์สตั ยา
เด็กหญิงนุตประวีณ์ จาปาทอง
เด็กหญิงณัฐชยา เวียงทอง
เด็กชายภูเมธ แสงจันทร์ เดชากร
เด็กชายภาณุวชิ ญ์ เอื ้อสอนสะอาด
เด็กชายปิ ยะกร ทองมีแสง
เด็กหญิงบุณฑริก แสนบุตร
เด็กหญิงสุวชิ าดา ทวิสวุ รรณ
เด็กหญิงกานต์ธิดา ใบทับทิม
เด็กหญิงกันย์ธีรดี ผลประเสริ ฐ
เด็กหญิงจอมขวัญ พ่อค้ า
เด็กหญิงพรญาณี พัฒเพ็ชร์
ด.ญ.ปรายฟ้า จันทร์ พจน์
ด.ญ.พันพรรษศา บุญภา
ด.ญ.ปุณณดา วิชยั
ด.ญ.ธิตยิ า ลุนบุดดา
เด็กชายอาชวิน อุ่นโอสถ
เด็กหญิงปุณิกา วิทรู พงศ์

ลงทะเบียน

ลำดับที่ ทีมที่

ชื่อโรงเรี ยน

30

2

โรงเรี ยนสันติสขุ วิทยา

31

1

โรงเรียนโสมาภา (ถนนนวมินทร์)

32

2

โรงเรียนโสมาภา (ถนนนวมินทร์)

33

1

โรงเรี ยนโสมาภานุสสรณ์

34

2

โรงเรี ยนโสมาภานุสสรณ์

35
36

1
2

โรงเรี ยนอุดมศึกษา
โรงเรี ยนอุดมศึกษา

รำยชื่อนักเรียน
เด็กหญิงสุวรรณมณี อรุณศรี โสภณ
เด็กหญิงอพัชชา รัตตะชัย
ด.ญ.มินฮี คัง
ด.ญ.พลอยพิชชา แพงสวัสดิ์
ด.ญ. ธนัญญา รัตนหิรัญสุข
ด.ญ.มณัฐธกานต์ กุมผัน
ด.ช.ธนภูมิ ไทรสุข
ด.ช.ธีรโชติ คุขนุ ทด
ด.ช.เปรม ทศานนท์ภากร
ด.ญ.นรินทิรา ชูศรีอ่อน
เด็กหญิงวรศิริ กออิทรศักดิ์
เด็กหญิงสิรวิชญ์ เลิศเกียรติวงศ์
เด็กชายบูรพา แซ่หวอง
เด็กชายกษิดศิ ธิโสภา
เด็กหญิงบัณฑิตา ประทุมวัน

37

ฤทธิไกรศึกษา

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้ วกิ่ง
เด็กหญิงสิริภสั ญา สมิทธ์สมบูรณ์

38

ฤทธิไกรศึกษา

เด็กหญิงภคมน ธารงพาณิชย์
เด็กชายสิรภพ บัวอ่อน

40

1

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เด็กหญิงณัฐธิลญ
ั ฉนา เหล็กจาน
เด็กชายกฤต โพธิ์ศรี

41

2

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เด็กหญิงจิรภิญญา วรรณสอน
เด็กหญิงปรภาว์ รัตนวิชา

42

1

สายอักษร

เด็กชายพชรพล เพชรไตรภพ
เด็กชายสิตานัน ศิลปดนตรี

43

2

สายอักษร

เด็กชายภูรินท์ เด่นกวิน
เด็กชายปรัตถภณ เศียรสมาน

44

1

สุขฤทัย

45

1

โสมาภาพัฒนา

เด็กหญิงอชิรญา เรืองเมธานพรัตน์
เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา ทิวากรกฎ
เด็กหญิงพจนกร สุบรรณ
เด็กชายจิรภัทร นามวงศ์

46

2

โสมาภาพัฒนา

เด็กหญิงอชิรญา นาคสมบูรณ์

ลงทะเบียน

ลำดับที่ ทีมที่
47

1

ชื่อโรงเรี ยน
อรรถมิตร
อรรถมิตร

48

2

49

1

กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอานวยวิทยา

50

1

จินดานุกูล

51

2

จินดานุกูล

52

1

ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)

53

2

ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)

54
55
56

1
2
1

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
โรงเรียนศรีจิตรา

รำยชื่อนักเรียน
เด็กหญิงภภรกุล พฤติธรรมกูล
เด็กหญิงธนพร พิพฒ
ั น์วฒ
ุ ิวงศ์
เด็กหญิงจิดาภา นันทศรี
เด็กหญิงนลิน ขยิ่ม
เด็กหญิงพรรวินทร์ กิจไพบูลย์ทวี
เด็กหญิงหทัยชนก ชมพูพิชญกุล
เด็กหญิงมนัสนันท์

ศะสิรัตน์

เด็กหญิงรัตติกาล บุญเรือง
เด็กหญิงปาริฉัตร์ พึ่งศาสตร์
เด็กหญิงจารุวรรณ ทิมประเทือง
ด.ช.วงศกร คงแสงงาม
ด.ญ.กฤษติกา ทองพีระ
ด.ช.อนุวรรต ตินานพ
ด.ญ.พัชรินทร์ พจนารถ
ด.ช.นวพรรษ ตั้งเคียงศิริสิน
ด.ญ.ราชพฤกษ์ ศรีวัลลภ
ด.ญ.ร้อยรัตน์ รัตนวงศ์นรา
ด.ญ.สุพิชา หวังยงกุลวัฒนา
เด็กหญิงณัฐนิชา ตันติชูตระกูล
เด็กหญิงนิพาดา สุกกรี

ลงทะเบียน

