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ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 

การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวตัิ และพระราชกรณียกิจ 

ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖2 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2562  

ณ ห้องโสตทศันศกึษา ๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวัดจนัทบุร ี

 

 

ชื่อโรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
 

 
โรงเรียนสอยดาววิทยา 

สอยดาววิทยา ทีมท่ี ๑ นายพีรพล หมันเทศมัน นักเรียน 
นางสาวปริม  วินุราช นักเรียน 
นายนัฐพล  หาญส าโรง ครูผู้ควบคุมทีม 

สอยดาววิทยา ทีมท่ี 2 นายศิรสิทธิ์  ปานเปี่ยม นักเรียน 
นางสาวอาภากร  ธูปขุนทด นักเรียน 
นางสาวครองทรัพย์ ดิลกโสภณ ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
โรงเรียน                            
ศรีรัตน์ราษฎร์นเุคราะห์ 
 

ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทีมท่ี ๑ นางสาวปุณฑริกา  พรหมพิทักษ์ นักเรียน 
นายวรเชษฐ์  เนตรวุฒ ิ นักเรียน 
นางสาวชนิสา เกษมโอภาส ครูผู้ควบคุมทีม 

ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทีมท่ี ๒ นางสาววัลลภา ใจเย็น นักเรียน 
นางสาวสุรัตนา ศรีรประเสริฐ นักเรียน 
นายวีระพงษ์  สิทธิกรณ์ ครูผู้ควบคุมทีม 

 

 
โรงเรียนตราษตระการคุณ 

ตราษตระการคุณ ทีมท่ี ๑ นางสาวกานต์สินี สังฆะมงคลกิจ นักเรียน 
นายสราวุฒิ ข าวงษ์ นักเรียน 
นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ์ ครูผู้ควบคุมทีม 

ตราษตระการคุณ ทีมท่ี ๒ นายธนกร อินทเกษร นักเรียน 
นายธนกฤต จิตรสถาพร นักเรียน 
นายจิราวัฒน์ เชียวชะอุ่ม ครูผู้ควบคุมทีม 



๒ 

 

 

 
 
 

ชื่อโรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
 

 
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

มาบตาพุดพันพิทยาคาร ทีมที่ ๑ นางสาวปาลิตา พืชพันธุ์ นักเรียน 
นางสาวสุภาพร แก้วกอง นักเรียน 
นางสาวนิภาพร ค ามุงคุณ ครูผู้ควบคุมทีม 

มาบตาพุดพันพิทยาคาร ทีมที่ ๒ นางสาวรัชนีกร เกิดตลาดแก้ว นักเรียน 
นางสาวพัณณิตา เครือพูงา นักเรียน 
นางสาว นิภาพร ค ามุงคุณ ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
 

โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
 
 

ชลราษฎรอ ารุง ทีมที่ ๑ นายณฐภัทร  มั่งฟัก นักเรียน 
นายธีธัช  ตันสุริวงค ์ นักเรียน 
นางสาววรวลัญช ์ฤกษ์ประสาทพร ครูผู้ควบคุมทีม 

ชลราษฎรอ ารุง ทีมที่ ๒ นายวสุ จันทร์ปลูก นักเรียน 
นายศุภวิชญ์  จันทร์กระจ่าง นักเรียน 
นางสาววรวลัญช ์ ฤกษ์ประสาทพร ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
 

โรงเรียนศรีราชา 
 
 

ศรีราชา ทีมท่ี ๑ นายเจตนิพัทธ์ ค าเสียง นักเรียน 
นางสาวปณิตา ประทุมเหง้า นักเรียน 
นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแก ครูผู้ควบคุมทีม 

ศรีราชา ทีมท่ี ๒ นางสาวพิณพร นาจพินิจ นักเรียน 
นางสาวสุวรรณดี เจียมศิริ นักเรียน 
นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์ ครูผู้ควบคุมทีม 

 

 
โรงเรียนสนามชัยเขต 

สนามชัยเขต ทีมท่ี ๑ นางสาวอรจิรา พระลักษ์ นักเรียน 
นางสาวธนัชชา ถาวร นักเรียน 
นางสาวชลิดา จันทุม ครูผู้ควบคุมทีม 

สนามชัยเขต ทีมท่ี ๒ นางสาวระพีพรรณ ทองฤทธิ์ นักเรียน 
นายปิยพงศ์ ดาวนันท์ นักเรียน 
นายทินภัทร ธัญญเจริญ ครูผู้ควบคุมทีม 

 

โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม 
 

นายอ าพล   ขินแก้ว นักเรียน 
นายนรเศรษฐ์  นันทะสิงค์ นักเรียน 
นายพงษ์ศักดิ์  แก่นทองหลาง ครูผู้ควบคุมทีม 

ว่าที่ร้อยตรีสกนธ์  พุทธเจริญ ครูผู้ควบคุมทีม 



๓ 

 

 

 
 

ชื่อโรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
 
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
 

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทีมที่ ๑ นายกิตติพัฒน์ รักษ์เจริญ นักเรียน 
นายณัฐภัทร ภัทรบูชา นักเรียน 
ว่าที่ร้อยตรีอนุชา เค้าแก้ว ครูผู้ควบคุมทีม 

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทีมที่ ๒ นายจตุพร คุณเจริญ นักเรียน 
นายพงศกร ปลอดทอง นักเรียน 
ว่าที่ร้อยตรีอนุชา เค้าแก้ว ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 

บางแก้วประชาสรรค์ ทีมที่ ๑ นายปฏิภาณ  ตรีทิพสวัสดิ์ นักเรียน 
นางสาวณัฐนันท์  กอฝัน นักเรียน 
นางสมถวิล  จันทร์งาม ครูผู้ควบคุมทีม 

บางแก้วประชาสรรค์  ทีมที่ ๒ นางสาวภาสินี  แซ่ฮ้อ นักเรียน 
นางสาวจินดารัตน์  เจริญสูงเนิน นักเรียน 
นายธนวัฒน์  ทรงเขตร ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
 

ระยองวิทยาคม ทีมที่ ๑ นางสาวปิยากร   อรัญนารถ นักเรียน 
นางสาวสุวรรณรัตน์  บุญกลั่น นักเรียน 
นางสาวนิศาลัย สงวนจิต ครูผู้ควบคุมทีม 

ระยองวิทยาคม ทีมที่ ๒ นางสาวพิชญา  ศิริสิงห์ นักเรียน 
นางสาวดลกมล  วงษ์บ าหรุ นักเรียน 
นายสหัตพงศ์  พิทอนวร ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
โรงเรียนวัดทรงธรรม 
 

วัดทรงธรรม ทีมที่ ๑ นายเพชรนที  วิทยานันท์ นักเรียน 
นายเขตโสภณ  วงศกนิษฐ นักเรียน 
นางสาวมุกดา  อินต๊ะจัง ครูผู้ควบคุมทีม 

วัดทรงธรรม ทีมที่ ๒ นายภูเบศ นนทนาคร นักเรียน 
นางสาวนุชวรา เทียมทอง นักเรียน 
นางสาวมาลัย โหม่งพุฒ ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
โรงเรียนท่าใหม่                          
"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 
 
 

ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 
ทีมท่ี ๑ 

นางสาววาสนา    ชุมปลา นักเรียน 
นางสาวณัฐนิชา    ล้วนเกษม นักเรียน 
นางสาวจิรวรรณ ก าไรเพ็ชร ครูผู้ควบคุมทีม 

ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 
ทีมท่ี ๒ 

นายสิรวิชญ์  บุญค าหาร นักเรียน 
นางสาวสนธยา สิงห์มหาศักดิ์ นักเรียน 
นางสาวบุษยมาศ  สิทธิพันธ์ ครูผู้ควบคุมทีม 



๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
 
 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 

พุทธิรังสีพิบูล ทีมที่ ๑ นางสาวสุชาดา ศิริเวศ นักเรียน 
นางสาวสุนิสา เอมศิริ นักเรียน 
นายธวัชชัย เดือนขาว ครูผู้ควบคุมทีม 

พุทธิรังสีพิบูล ทีมที่ ๒ 
 

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีราชัย นักเรียน 
นางสาวอุ้ม จูหล า นักเรียน 
นายธวัชชัย เดือนขาว ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
โรงเรียนบ้านค่าย 
 

บ้านค่าย ทีมที่ ๑ นายวงศธร  ขยายแสง นักเรียน 
นางสาวลักษิกา  สุดใจ นักเรียน 
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ท าบุญ ครูผู้ควบคุมทีม 

บ้านค่าย ทีมที่ ๒ นายสิทธิพงษ์  ประทุมณี นักเรียน 
นางสาวณัฐชยา  สอาดรัตน์ นักเรียน 
นางสาวอัญชลี  ปีอาทิตย์ ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม  
 
 

นายายอามพิทยาคม ทีมที่ ๑ นางสาวณิลนี  หงษ์สระแก้ว นักเรียน 
นางสาวทิวาพร  เติมศิริศักดิ์ นักเรียน 
นายอ านาจ  นารถมณี ครูผู้ควบคุมทีม 

นายายอามพิทยาคม ทีมที่ ๒ นางสาวบุญสิตา  เป้าเพ็ชร นักเรียน 
นางสาวชญาดา   ทานอุดม นักเรียน 
นางสาวพิวา  หิ้งทอง ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  
 
 
 

สตรีมารดาพิทักษ์ ทีมท่ี ๑ นางสาวธนธรณ์   เซ่งสัน นักเรียน 
นางสาวณัฐฐิญา   ธัญพืช นักเรียน 
นางพงศ์สิริ  พ่วงพลับ ครูผู้ควบคุมทีม 

สตรีมารดาพิทักษ์ ทีมท่ี 2 นางสาวกฤตยา  เพียรอุดมกิจเลิศ นักเรียน 
นางสาวภรณ์ทิพย์  อ้นทอง นักเรียน 
นายธีรชานนท์  เฉียบแหลม ครูผู้ควบคุมทีม 



๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
 

 
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 

แก่งหางแมวพิทยาคาร ทีมที่ ๑ นางสาวกุลรัตน์ หิ้งทอง นักเรียน 
นางสาวสุพรรณษา รื่นรมย์ นักเรียน 
นายวิทวัส  บุญตา ครูผู้ควบคุมทีม 

แก่งหางแมวพิทยาคาร ทีมที่ ๒ นางสาวจรินทิพย์. ครบสุวรรณ นักเรียน 
นางสาวจารุวรรณ. พลอยสมุทร์ นักเรียน 
นายอดิศักดิ ์บัวเผื่อน ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
 
โรงเรียนสิงห์สมุทร 

สิงห์สมุทร ทีมที่ ๑ นายพีรวิชญ์   เพิ่มพูล นักเรียน 
นายศรศักดิ์    แสงสุวรรณ นักเรียน 
นายเฉลิมพล   พลอยศรี ครูผู้ควบคุมทีม 

สิงห์สมุทร ทีมท่ี ๒ นายบุญยกร   ข ากระแสร์ นักเรียน 
นายพชร   บุญประกอบ นักเรียน 
นายศักดิ์ดา    สุจารีย์ ครูผู้ควบคุมทีม 

 
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 

ขลุงรัชดาภิเษก นางสาวรังสิมา อ่อนนอก นักเรียน 
นางสาวหัทยา เหมาะพิริยะ นักเรียน 
นายกิตติศักดิ์ วิรัชกุล ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 
 

แหลมสิงห์วิทยาคม ทีมที่ ๑ นายจิตกร  ยุทธวิชัย นักเรียน 
นางสาวบัณฑิตา  เบี้ยแก้ว นักเรียน 
นายสมเกียรติ  ธรรมเจริญ ครูผู้ควบคุมทีม 

แหลมสิงห์วิทยาคม ทีมที่ ๒ นางสาวสุภัสสรา  บริหารพงศ์ นักเรียน 
นางสาวอมลณัฐ  เพชรรักษา นักเรียน 
นายสมเกียรติ  ธรรมเจริญ ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
โรงเรียนคลองพลูวิทยา 
 
 

คลองพลูวิทยา ทีมท่ี ๑ นางสาวธนัชพร  เฉื่อยวิบูลย์ นักเรียน 
นางสาวฑิตฐิตา  พุทธชาติ นักเรียน 
นางสาวชลธิชา  วิสิทธิวงศ ์ ครูผู้ควบคุมทีม 

คลองพลูวิทยา ทีมท่ี ๒ นางสาวสิริวิมล  นาคสาย นักเรียน 
นางสาวฐิตารัตน์  สิทธิสิรินันท์ นักเรียน 
ครูสุกัญญา  พานทอง ครูผู้ควบคุมทีม 



๖ 

 

 

 
 

ชื่อโรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
 

 
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 

อ่าวใหญ่พิทยาคาร ทีมที่ ๑ นางสาวอาทิตยา  กลุอ้ึง นักเรียน 
นางสาวชลธิชา  ทองแสง นักเรียน 
นางสาวบัณฑิกา  วงค์กุลพิลาศ ครูผู้ควบคุมทีม 

อ่าวใหญ่พิทยาคาร ทีมท่ี ๒ นายนิธิ  เทียนชัย นักเรียน 
นางสาวนฤดี  เอิบสภาพ นักเรียน 
นายอดิศร  จุลสินธุ์ ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 
 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ทีมท่ี ๑ นางสาวอนุตรา เกื้อปัญญา นักเรียน 
นางสาวสุธิดา สนธะลี นักเรียน 
นายธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ ครูผู้ควบคุมทีม 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ทีมท่ี ๒ นางสาวพรนภา พุทธรักษา นักเรียน 
นางสาวสุดารัตน์ เกษหอม นักเรียน 
นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล ครูผู้ควบคุมทีม 

 

 
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  

วิสุทธิกษัตรี ทีมท่ี ๑ นางสาวกมลทิพย์  บุญศิริ นักเรียน 
นางสาวญาดาภา ปราบมาลัย นักเรียน 
นางสาววริทยา สง่างาม ครูผู้ควบคุมทีม 

วิสุทธิกษัตรี ทีมท่ี ๒ นางสาวจุฑามาศ  จัยวัฒน์ นักเรียน 
นางสาวพัชณิดา  เปรมเดช นักเรียน 
นางสาววริทยา  สง่างาม ครูผู้ควบคุมทีม 

 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า 

ระยองวิทยาคมปากน้ า นางสาวมัชณิตา เหล่าฤทธิไกร นักเรียน 
นางสาวฑิฆัมพร แจ้งเอ่ียม นักเรียน 
นางสาวสิรีธร จันทร์ลอย ครูผู้ควบคุมทีม 

 
โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยาคม 
 

โป่งน้ าร้อนวิทยาคม นางสาววรพร  พรกระจ่าง นักเรียน 
นางสาวศิริกานต์  มิตรวิเชียร นักเรียน 
นางสาวณัฐพร  วัตถุ ครูผู้ควบคุมทีม 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ           
สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ 

นวมินทราชินูทิศ                         
สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ ทีมที่ 1 

นายทศพร  พิมพ์สาลี นักเรียน 
นายวรเมธ  วรแสน นักเรียน 
นางสาววิไลวรรณ  หม้อจาบ ครูผู้ควบคุมทีม 

นวมินทราชินูทิศ                
สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ ทีมที่ 2 

นายมรุพงศ์  หนูช้างเผือ นักเรียน 
นายปริยากร  วัฒนศฤงฆาร นักเรียน 
นายวีรกิตติ์  ชัยวินิต ครูผู้ควบคุมทีม 



๗ 

 

 

*หมายเหตุ* ทางคณะผู้จัดขออนุญาตปรับชื่อทีมของบางโรงเรียน เพ่ือความเป็นระบบในการจัดท าคะแนน  
                  ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
สื่งท่ีต้องเตรียมในการเข้าแข่งขัน 

๑. บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวนักเรียน 

๒. ดินสอ ๒B ยางลบ ปากกาสีน้ าเงิน และปากกาลบค าผิด 

**ลงทะเบียน และรายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น.** 

หากมีข้อสงสัย/สอบถาม  ครูปัญจพล   บุญมณีชัยกุล โทร. 08-1286-3671 

     ครูธีระพงษ์ สืบโสดา  โทร. ๐๘-๗๑๓๔-๔๓๓๑ 
 

ชื่อโรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
 

 
โรงเรียนศรียานุสรณ ์

ศรียานุสรณ์ ทีมที่ ๑ นางสาวพัชรพร ผ่องผล นักเรียน 
นางสาวณิชามาศ โคตะมา นักเรียน 
นางสาวไพเราะ คณะพูล ครูผู้ควบคุมทีม 

ศรียานุสรณ์ ทีมท่ี ๒ นางสาวษมาพร ฉิมแก้ว นักเรียน 
นางสาววิไลรักษ์ ประทุมมาต นักเรียน 
นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล ครูผู้ควบคุมทีม 


