
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าร่วมแข่งขัน 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง 

การประกวดวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565 

ผู้เข้าแข่งขัน ฯ ที่มีรายชื่อตามประกาศโปรดสแกน QR code เพ่ือรับทราบรายละเอียด 
และกำหนดการการแข่งขัน ฯ ผ่านกลุ่ม Line Openchat แยกตามประเภทการแข่งขัน 

          

 

หมายเหตุ:  
1. Password สำหรับเข้าร่วมกลุม่ Line Openchat คือ 1234 กรุณาเข้าร่วมกลุม่เพื่อรับทราบรายละเอียดกิจกรรมภายใน

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2565 
2. เมื่อเข้ากลุ่ม Line แล้ว ให้ตั้งช่ือการเข้าใช้งานเป็นรหสัตามรายชื่อในเอกสารแนบ แล้วตามด้วยชื่อจรงิ เช่น CT00_วิทยา 
3. สามารถส่งหลักฐานใบสมัครพร้อมตราประทับโรงเรียนได้ที่ parit_jaroen@nsm.or.th  

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเตมิได้ท่ี 02-5779999 ต่อ 1745 (ปริตต์) หรือติดต่อมาที่ parit_jaroen@nsm.or.th 

1. การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
CT01 เด็กชาย ธนากร ปู่อ๊อ โรงเรียนวัดรวก  
CT02 เด็กหญิง ดาลียา บัวเกตุ โรงเรียนวัดรวก  
CT03 เด็กหญิง ภัทรภร อสัมภินนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  
CT04 เด็กหญิง จิตชญาสรณ์ เจียมจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  
CT05 เด็กหญิง อุรัสยา พ่วงเจริญ โรงเรียนวัดอมรินทราราม  
CT06 เด็กหญิง ปารมียา เจริญลักษณ์ โรงเรียนดรุณพัฒน์  
CT07 เด็กชาย พรรษรพี เจริญลักษณ์ โรงเรียนดรุณพัฒน์  
CT08 เด็กหญิง จารุภา ก้อนแก้ว โรงเรียนวีรสุนทร  
CT09 เด็กหญิง ปรารถนา แผลติตะ โรงเรียนวีรสุนทร  
CT10 เด็กหญิง ธนภร บุญสุทัศน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี  

วาดภาพการ์ตูน  
ระดับประถมศึกษา 

วาดภาพจินตนาการ  
ระดับประถมศึกษา 

วาดภาพจิตนาการ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วาดภาพจินตนาการ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
CT11 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ พรตเจริญ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  
CT12 เด็กหญิง ญาณิศา บุญรัตน์ โรงเรียนวัดอมรินทราราม  
CT13 เด็กหญิง ปัณชยากรศ์ รุขชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  
CT14 เด็กหญิง วรรณมนต์ คงถาวร โรงเรียนพญาไท  
CT15 เด็กหญิง ภูริชญา ไตรธรรม โรงเรียนพญาไท  
CT16 เด็กหญิง พิชญา วงศ์คำ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ  
CT17 เด็กหญิง กานต์พิชชา ลือศักดิ์กชกร โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  
CT18 เด็กหญิง โมชิญา  สรวลแย้ม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
CT19 เด็กหญิง ปิติชานันท์ รุญรักษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
CT20 เด็กชาย วีรเชษฐ์ - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย  
CT21 เด็กชาย สิปปวิชญ์ แซ่เรือง โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย  
CT22 เด็กหญิง ทิวาพร สีสุวัน โรงเรียนวัดโสมนัส  
CT23 เด็กหญิง นันท์สินี กาญจนโรจน์ โรงเรียนบูรณะศึกษา  
CT24 เด็กหญิง ญาณิศา กระถินทอง โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
CT25 เด็กหญิง กมลชนก เอี่ยมนิรมิต โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
CT26 เด็กชาย สิงหา เกษสุวรรณ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา  
CT27 เด็กชาย ธาวิน ไตรพรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา  
CT28 เด็กหญิง เหว่ย เอิน ตัน โรงเรียนแย้มสอาด  
CT29 เด็กหญิง ปราณปรีญา วงเวียน โรงเรียนแย้มสอาด  
CT30 เด็กหญิง โศภิตา กำเหนิดแขก โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  
CT31 เด็กหญิง พิชชากร แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  
CT32 เด็กชาย กันตพิชญ์ ฉลองบุญ โรงเรียนพหลโยธิน  
CT33 เด็กหญิง ณิชาภา พายัพศิริพร โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  
CT34 เด็กชาย ธนากร วงศ์โท๊ะ โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  
CT35 เด็กชาย ภูวเนศวร์ ตั้งประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
CT36 เด็กชาย รังสิ ฉัตรศิริสุข โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
CT37 เด็กชาย วันชัย ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านวังกะ (อนุบาลสังขละบุรี)  
CT38 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ประยงค์แย้ม โรงเรียนโสมาภาพัฒนา  
CT39 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ โนร ี โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  
CT40 เด็กหญิง กชกร พืชพงศ์ โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  
CT41 เด็กหญิง เติมเต็ม คงจังหวัด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)  
CT42 เด็กหญิง ตั้งใจ คงจังหวัด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)  
CT43 เด็กหญิง ธันยาภัทร์ วิศวพิพัฒน์ โรงเรียนเผดิมศึกษา  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
CT44 เด็กหญิง อัยย์รดา สถิรชวาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
CT45 เด็กชาย พิชาภพ เพ่ิมชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
CT46 เด็กหญิง ภาวดี มโนพาประเสริฐ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
CT47 เด็กหญิง นันทนัช ฮวดอุปัต โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
CT48 เด็กชาย สมบูรณ์ เสถียรวรรธน์ โรงเรียนภารตวิทยาลัย  
CT49 เด็กชาย ราเมศ ทิพเนตร โรงเรียนภารตวิทยาลัย  
CT50 เด็กหญิง ณัฐญา ปัญญาราษฎร์ โรงเรียนเผดิมศึกษา  
CT51 เด็กหญิง ฮาซานะห์ แสงสว่าง โรงเรียนคลองบางโพธิ์  
CT52 เด็กหญิง พิชชานันท์ มะหะหมัด โรงเรียนคลองบางโพธิ์  
CT53 เด็กหญิง ริญชิดา สิงห์ทอง โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

CT54 เด็กชาย ชลิตพล นามวงศ์ โรงเรียนวัดสุวรรณ  
CT55 เด็กหญิง วรมน ทวิชศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  
CT56 เด็กหญิง สุพรรษา  รุ่งสว่าง โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร)  
 

2. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

IMF01 เด็กหญิง ปุญนภา รุจิศักดิ์ โรงเรียนวัดอมรินทราราม  
IMF02 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร์ วรรธนะศักดิ์ โรงเรียนวัดรวก  
IMF03 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ณัฐประสิทธิกุล โรงเรียนวัดรวก  
IMF04 เด็กหญิง นิธิมา มาหาธนประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  
IMF05 เด็กหญิง จุฑามณี ปานดำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  
IMF06 เด็กชาย กษภัทร วรรัตน์โภคิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
IMF07 เด็กชาย การัณย์ รัตนสุวรรณชัย โรงเรียนนานาชาติเบซิสกรุงเทพ  
IMF08 เด็กหญิง พัชรธร ลิมโปดม โรงเรียนนานาชาติเอกมัย  
IMF09 เด็กหญิง เกษชญา ปัญญาวรคุณชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
IMF10 เด็กหญิง จารวี ก้อนแก้ว โรงเรียนวีรสุนทร  
IMF11 เด็กหญิง ลภัสรดา กนกพรวศิน โรงเรียนวีรสุนทร  
IMF12 เด็กหญิง ณฤด ีแก้วใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  
IMF13 เด็กชาย ภากร ประธานทิพย์ โรงเรียนวัดอมรินทราราม  
IMF14 เด็กหญิง ปวริศา สุขเจริญ โรงเรียนพญาไท  
IMF15 เด็กหญิง วศินี จิตร์ถาวรมณี โรงเรียนพญาไท  
IMF16 เด็กชาย รชต ละเต็บซัน โรงเรียนเซนต์เทเรซา  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMF17 เด็กชาย ภากร ลิมโปดม โรงเรียนนานาชาติเอกมัย  
IMF18 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีจาด โรงเรียนกลาโหมอุทิศ  
IMF19 เด็กหญิง ณัฐวรา เสนวิรัช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
IMF20 เด็กหญิง เนสิตา สวัสดินาค โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
IMF21 เด็กหญิง ชมพู่ - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย  
IMF22 เด็กหญิง ธาราทิพย์ - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย  
IMF23 เด็กหญิง นันทภัค วันทา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา  
IMF24 เด็กชาย อนาเขต เฉิดรัศมี โรงเรียนวัดโสมนัส  
IMF25 เด็กหญิง นันท์สินี กาญจนโรจน์ โรงเรียนบูรณะศึกษา  
IMF26 เด็กหญิง นันท์สินี กาญจนโรจน์ โรงเรียนวัดอมรินทราราม  
IMF27 เด็กหญิง นภิสา คิดหาทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
IMF28 เด็กชาย มนัสวิน เปรมรัตนชัย โรงเรียนไทยคริสเตียน สะพานเหลือง  
IMF29 เด็กหญิง สกาย อโรฮา มิลเลอร์ โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย  
IMF30 เด็กชาย นิธาน ลาภพูล โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)  
IMF31 เด็กชาย วชิรวิทย์ ตาประสาน โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)  
IMF32 เด็กชาย ธนพัฒน์   ดิแลนด์ สคูเลียน โรงเรียนแย้มสอาด  
IMF33 เด็กหญิง เอมิฌา ขจรกลิ่นมาลา โรงเรียนแย้มสอาด  
IMF34 เด็กหญิง ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  
IMF35 เด็กชาย ร่มธรรม ชื่นจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  
IMF36 เด็กชาย กันตพิชญ์ ฉลองบุญ โรงเรียนพหลโยธิน  
IMF37 เด็กหญิง อาระยา จูเฉย โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  
IMF38 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ฤทธิ์จตุพรชัย โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
IMF39 เด็กหญิง กัญจน์ณัฏฐ์ ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
IMF40 เด็กชาย วนันธร เปรมสุขดี โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล)  
IMF41 เด็กหญิง ศิรภัสสร มากผล โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล)  
IMF42 เด็กหญิง เอ๋ ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านวังกะ (อนุบาลสังขละบุรี)  
IMF43 เด็กหญิง นรีกานต์ ลำ้เลิศ โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  
IMF44 เด็กชาย พลศักดิ์ รอดนาโพธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
IMF45 เด็กชาย ณกรณ์ มั่นชูพงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
IMF46 เด็กชาย อัครพัชร์ ไชยปัญญา โรงเรียนโสมาภาพัฒนา  
IMF47 เด็กหญิง สุพิชญา จุ้ยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์  
IMF48 เด็กชาย ชยุต แดงประเสิรฐกุล โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  
IMF49 เด็กชาย รัชชานนท์ ยินดีจันทร์ โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMF50 เด็กหญิง ศตพร ประวัง โรงเรียนเผดิมศึกษา  
IMF51 เด็กชาย ศรัณย์ณัฐ อังศพัทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
IMF52 เด็กชาย คชสีห์ คชสวัสดิ ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
IMF53 เด็กหญิง พลอยชมพู โสมาเกตุ โรงเรียนภารตวิทยาลัย  
IMF54 เด็กหญิง ธรรมทรัพย์ ทิพย์วารี โรงเรียนภารตวิทยาลัย  
IMF55 เด็กหญิง ตรีรินทร์ ธาราธำรงค์เกียยรติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
IMF56 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พัฒน์ชู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
IMF57 เด็กหญิง จัสมิน มะหะหมัด โรงเรียนคลองบางโพธิ์  
IMF58 เด็กหญิง ฟาตีมะห์ มะหะหมัด โรงเรียนคลองบางโพธิ์  
IMF59 เด็กชาย จักรพร แจ่มเจริญ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม  
IMF60 เด็กหญิง สุภทัรสร พุทธมงคล โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม  
IMF61 เด็กหญิง ตุลยชิยา ปัญจธนศักดิ์ โรงเรียนเผดิมศึกษา  
IMF62 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ สุขลาภวณิชย์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

IMF63 เด็กชาย พลศักดิ์ รอดนาโพธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
IMF64 เด็กหญิง กัลยภรณ์ มีประพันธ์ โรงเรียนวัดสุวรรณ  
IMF65 เด็กชาย นาวิน นิลนามะ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร  
IMF66 เด็กชาย ธนาสาน สบายใจ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร  
 

3. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

IMM01 เด็กหญิง ณ กมล เเก้วภูศรี โรงเรียนสตรีวิทยา  
IMM02 เด็กหญิง พร้อมบุณย์ ประกอบกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

IMM03 เด็กชาย ธราธิป แสงวิเชียร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  
IMM04 เด็กหญิง วิชญาพร อ่วมภมร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  
IMM05 เด็กหญิง รัตนาพร ไวจำปา โรงเรียนเซนต์เทเรซา  
IMM06 เด็กหญิง อภิสริญ ธีระชิต โรงเรียนเซนต์เทเรซา  
IMM07 เด็กหญิง โศภชา  ชนานันท์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  
IMM08 เด็กหญิง ทิฆัมพร เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนวีรสุนทร  
IMM09 เด็กหญิง ชนกานติ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ โรงเรียนวีรสุนทร  
IMM10 เด็กหญิง บุญลักษณ์ อากาศโสภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง  
IMM11 เด็กหญิง จิรพินภ์ จำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

IMM12 เด็กหญิง พรรณวรฑ ฉิมวัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  
IMM13 เด็กหญิง จิราพา ณ ลำปาง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  
IMM14 เด็กหญิง พิชญา ชัยชัชวาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  
IMM15 เด็กชาย ภานุ พงษ์สุพันธ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  
IMM16 เด็กชาย สมัชญ์ สนิทวงษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
IMM17 เด็กหญิง พอใจ เทียนทอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
IMM18 เด็กชาย จักรพรรดิ โกวิทวิศวกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต  
IMM19 เด็กชาย ณัฐชนน สาทรี โรงเรียนโรงเรียนปากเกร็ด  
IMM20 เด็กชาย ฉัตรชนก ชุมนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
IMM21 เด็กหญิง กูลนัดดา  ยามาอูจิ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  
IMM22 เด็กหญิง ณัฐวดี  ตุวินันทน์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  
IMM23 เด็กหญิง บุษรินทร์ มูซอ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  
IMM24 เด็กหญิง ภัทรธิดา ราชสำเภา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  
IMM25 เด็กหญิง กิง่กาญจน์ สุขแสงทอง โรงเรียนสิริรัตนาธร  
IMM26 เด็กชาย วัชริศพล ปิ่นแจ้ง โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  
IMM27 เด็กหญิง อุสนา แย้มยิ้ม โรงเรียนสิริรัตนาธร  
IMM28 เด็กหญิง สัณห์สินี ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
IMM29 เด็กหญิง กฤติญา พุทธชัยกุล โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
IMM30 เด็กหญิง นุชสิรี อินเทียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  
IMM31 เด็กหญิง อังคณา รุ่งเรือง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  
IMM32 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย นาสืบ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
IMM33 เด็กหญิง ชญานุช โชคธนไพศาล โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
IMM34 เด็กหญิง สิรินดา องอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่าย

มัธยม) 
 

IMM35 เด็กหญิง วชิราภา ธรรมสัตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต  
IMM36 เด็กหญิง ประวีณา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
IMM37 เด็กหญิง มณฑ์ปวีร์ สราวุธวินยั โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
IMM38 เด็กหญิง สุภางค์พัฒน์ พัชรสุนทร

ภักด ี
โรงเรียนสายธรรมจันทร์  

IMM39 เด็กหญิง อารีรัตน์ พุฒวันดี โรงเรียนสายธรรมจันทร์  
IMM40 เด็กหญิง พีรดา ปัญญานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
IMM41 เด็กชาย นพัตธร กิตติสัทโธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMM42 เด็กหญิง อันนา ชูสิทธิ์ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมฯ  
IMM43 เด็กชาย ปรัญชัย แซ่ลิ้ม โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมฯ  
IMM44 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ผ่องใสฤทธิรงค์ โรงเรียนบูรณะศึกษา  
IMM45 เด็กหญิง พัทนินทร์ ศิริลักษณ์ โรงเรียนบูรณะศึกษา  
IMM46 เด็กหญิง ลภัสรดา ภู่คำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
IMM47 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ดลใจ โรงเรียนศรีพฤฒา  
IMM48 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ กันจากภัยรีย์ โรงเรียนศรีพฤฒา  
IMM49 เด็กหญิง แก้วเก้า ยะนิล โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  
IMM50 เด็กหญิง ภุคจิรา ขวัญเพชร โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม[เตรียมอุดมศึกษาน้อม

เกล้า ปทุมธานี] 
 

IMM51 เด็กหญิง รอยมี่ ลิ้นทอง โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม[เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า ปทุมธานี] 

 

IMM52 เด็กชาย ภูริภัทร์ พรมเภา โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)  
IMM53 เด็กหญิง วนิดา ขจรวัฒนศิริกุล โรงเรียนวัดเกาะวังไทร  
IMM54 เด็กหญิง นฤมล คำระมาด โรงเรียนวัดเกาะวังไทร  
IMM55 เด็กหญิง กัลยกร สีขันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา  
IMM56 เด็กหญิง ฐิตารีย์ วงศ์จิตตาโภค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา  
IMM57 เด็กหญิง ภัททิยา ดาราภูมิ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
IMM58 เด็กหญิง ณัฐวิภา พันโบ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
IMM59 เด็กชาย ธเนศ เครือทอง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)  
IMM60 เด็กชาย พิทาย บานแย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
IMM61 เด็กหญิง สิรินาฎ ผลอุดม โรงเรียนบ้านบางกะปิ  
IMM62 เด็กหญิง นงนภัส   ประสมทรัพย์ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
IMM63 เด็กหญิง กัญฐิกา แสงณรงค์ โรงเรียนบางลี่วิทยา  
IMM64 เด็กหญิง ปัญฑิกานต์ วรรณราช โรงเรียนบางลี่วิทยา  
IMM65 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ แสงนริน โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  
IMM66 นางสาว ภัทรวดี ศรีเที่ยงตรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
IMM67 เด็กหญิง สรัลพร เอื้อสลุง โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
IMM68 เด็กหญิง อนัญญา เปรมประสงค์ โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  
IMM69 เด็กหญิง เมธปรียา ปานศรีแก้ว โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
IMM70 เด็กหญิง เก้ากันยา สวันตรัจล์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  
IMM71 เด็กหญิง ปทิตตา บุญเกิด โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล  
IMM72 เด็กหญิง พิชามญช์ ธนารวดี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMM73 นางสาว บัณฑิตา ป้อมกฤษณ์ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา  
IMM74 เด็กหญิง อาคิรา มาศแจ้ง โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  
IMM75 เด็กหญิง วินนี่ เจริญชัยชนะ โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  
IMM76 เด็กหญิง อัญญ์พิรญาณ์ อธิทองธน

โรจน์ 
โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา  

IMM77 เด็กชาย ธิติพล แย้มนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
IMM78 เด็กหญิง สุภัทรวดี  เทศทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
IMM79 เด็กหญิง วันที่ดี วางอภัย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  
IMM80 เด็กชาย ธันยพัฒน์ อาภรณ์เอ่ียม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  
IMM81 เด็กชาย นิติพัฒน์ ขจีรัตน์วัฒนา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  
IMM82 เด็กหญิง พิชชานันท์ ศรีเพ็ชร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
IMM83 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เจริญเกียรติภักดี โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
IMM84 เด็กหญิง พีรญาภรณ์ ฐิติวัฒน์ธนัตพร โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
IMM85 เด็กหญิง วริสรา อังกินันท์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
IMM86 นางสาว โยษิตา แก้วเกตุ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
IMM87 เด็กชาย พศิน สกุลจิตจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

IMM88 เด็กหญิง รวิสรา เย็นวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
IMM89 เด็กหญิง ทิดาภา ทองมี โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
IMM90 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
IMM91 เด็กชาย ประฏิกาล นาคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
IMM92 เด็กหญิง แพรชมพู แซ่ตั้ง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  
IMM93 เด็กหญิง ณิชานันท์ องอาจ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
IMM94 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส นาคะมะนัง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  
IMM95 เด็กหญิง จุฑาธิป ดำริกล้า โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  
IMM96 เด็กหญิง ณัฐนิชา ปราสาตัง โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม  
IMM97 เด็กชาย สืบสกุล พงศ์เจษฎากร โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม  
IMM98 เด็กหญิง ดาลียา  โกศิลทร์ โรงเรียนอิสลามสวนสันติ  
IMM99 นาย เด็กชายศิริพงษ์ ค้าข้าว โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 
 

IMM100 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขสาสนี โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)  
IMM101 เด็กหญิง นภัสชกร ซื่อสัตย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
IMM102 เด็กหญิง สุวภัทร อรุณรัศมี โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMM103 เด็กหญิง ณัฐพีชร์ แซ่ยับ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
IMM104 เด็กชาย วชิรวิทย์ คงดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
IMM105 เด็กหญิง วรรษมล ธนภัทรพงศ์ โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑)  
IMM106 เด็กหญิง ณัฐวดี ดิสสร โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑)  
IMM107 เด็กหญิง กนกวรรณ ปะทักขินัง โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  
IMM108 เด็กชาย พรหมชวัช พรณัฐจงหิรัญ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  
IMM109 เด็กหญิง จ้าวจันทร์  สายยศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
IMM110 เด็กหญิง ณัฐณิชา  นุชทองม่วง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
 

4. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

IMH01 นาย กานท์กวิน หอมทอง โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
IMH02 นางสาว รัญชิดา อ่วมอารีย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  
IMH03 นางสาว กมลพรรณ ศิริเวช โรงเรียนอัสสัมชัญ  
IMH04 นาย ธนวัฒน์ บุญทา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  
IMH05 นางสาว สตรีรัตน์ โสปัญหาริ โรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี  
IMH06 นาย ประสิทธิ์ สิงชิว โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  
IMH07 นางสาว ญาณิศา สาริการินทร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา 
 

IMH08 นางสาว สวิตตา ยันตรปกรณ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  
IMH09 นาย วัชรพงษ์  ดารัตน์ โรงเรียนวัดรางบัว  
IMH10 นางสาว คณิตตาร์ กาญจนาฐิติ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
IMH11 นางสาว บุษรา เทพแสน โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  
IMH12 นางสาว บุษรา เทพแสน โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  
IMH13 นางสาว วรรณทรัพย์ โตงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
IMH14 นางสาว นารา วรคามิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
IMH15 นางสาว ภริทตา พรใจวงค ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  
IMH16 เด็กชาย จิรกิตต์ งามสอาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณ

ภูม ิ
 

IMH17 นางสาว ธนกร กลิ่มจิตร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  
IMH18 นางสาว ณภัทรา เลิศธิตินันท์กุล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  
IMH19 นางสาว อชิรญา ศรีสุขดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
IMH20 นางสาว ณัฏฐณิชา ตันจอ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMH21 นางสาว พิมธิดา หล้าสุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

นนทบุรี 
 

IMH22 นางสาว ชลลดา อายูบซาซาด โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
IMH23 นางสาว ยุพเรศ เหมือนเพชร โรงเรียนสาครพิทยาคม  
IMH24 นางสาว นัดดา ภิรมย์เจียว โรงเรียนธนาคารออมสิน  
IMH25 นาย ณัฐธนัท เทียนไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร  
IMH26 นางสาว ตีรณา กาญจนเกตุ โรงเรียนสิริรัตนาธร  
IMH27 นางสาว ปรินทร์ ชาสังข์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
 

IMH28 นาย อภิเดช เชิงชั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
IMH29 นางสาว เกศกัญญา กลิ่นพุทธรักษา โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  
IMH30 นางสาว เบญญทิพย์ คงคาหลวง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  
IMH31 นางสาว เจนจิรา ปลีบุตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45  
IMH32 นางสาว อรจิรา พงศ์พุ่มตาล โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
IMH33 นางสาว รวิกัญญ์ โอศิริพันธุ์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
IMH34 นางสาว กนลรัตน์ แซ่เล้า โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย  
IMH35 นาย กฤตยชญ์ จิระประสิทธิ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
IMH36 นาย ศรราม สูงใหญ่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
IMH37 นาย ปัณณทัต ลิมป์อนันตชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  
IMH38 นาย สืบสกุล สังข์ขาว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  
IMH39 นางสาว ธนัตถ์นันท์ กัลยากรณัฐ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
IMH40 นางสาว พุธิตา คงสวัสดิ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
IMH41 นาย วัชรพงษ์  ดารัตน์ โรงเรียนวัดรางบัว  
IMH42 นางสาว แพรวา แสงแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
IMH43 นางสาว กานต์รวี ชัยศิริพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ  
IMH44 นางสาว ธมลวรรณ ดาวดึงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

นนทบุรี 
 

IMH45 นางสาว ตฤณมัย ผินกลับ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา 

 

IMH46 นางสาว เอนิตา สุวรรณภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
IMH47 นางสาว ลักษมณ ตระกูลกำเหนิด

เหมาะ 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  

IMH48 นางสาว สุภาพร  ฟับประโคน โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมฯ  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMH49 นางสาว แก้วกนกกาญจน์ แซ่ตั๊น โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมฯ  
IMH50 นางสาว กันยาวีร์ กิจเจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  
IMH51 นางสาว นภัสสร จุลลำเจียก โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร  
IMH52 นางสาว อินทิมา สังฆทิพย์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร  
IMH53  พรพรรณ สุขเจริญ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  
IMH54 นางสาว ภาวิณี ผลนาค โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม[เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า ปทุมธานี] 
 

IMH55 นางสาว ฮิคารุ ซูคาดะ โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย  
IMH56 นางสาว ศศิธร ดวงมาตพล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
IMH57 นางสาว กนกนุช กล้าหาญ โรงเรียนศรีพฤฒา  
IMH58 นางสาว ธนพร วิริยกสิกร โรงเรียนศรีพฤฒา  
IMH59 นางสาว สิตางค์ จารุกำเนิดกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง 
 

IMH60 นางสาว ศิริพร แดงประสิทธิพร โรงเรียนสายธรรมจันทร์  
IMH61 นางสาว ปัทมา แก้วสน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  
IMH62 นางสาว ศรุดา ปัญจพรชัย  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง 
 

IMH63 นางสาว วีรยา อินทมาตย์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
IMH64 นาย รัฐศาสตร์ พิมพ์ศรี โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม[เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า ปทุมธานี] 
 

IMH65 นางสาว สราสินี วิจารณ ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา  
IMH66 นางสาว พลอยปภัส พรเฉลิมธนาศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา  
IMH67 นางสาว นาถทิวา กระสีเสม โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
IMH68 นางสาว พรทิพา นุกูลแก้ว โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
IMH69 นาย ปรัตภกร แก้วระยับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
IMH70 นางสาว หทัย ปาละก้อน โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  
IMH71 นางสาว สุพรรษา พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  
IMH72 นางสาว รัชนีกร  นิลสวสัดิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  
IMH73 นางสาว สุพัชชา ทองขำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  
IMH74 นางสาว นันท์นลิน เงินเทศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
IMH75 นางสาว ถภัสสร แสงยนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ  
IMH76 นางสาว นันท์นภัส นันทาภรณ์ศักดิ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
IMH77 นางสาว จิดาภา วงษ์สนิท โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMH78 นาย ศิริศักดิ์ ดาปาน โรงเรียนบางลี่วิทยา  
IMH79 นางสาว กุลธิดา ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
IMH80 นางสาว สวรส จิตต์ววิัฒน ์ โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ  
IMH81 นางสาว คริสมาสต์ แสงคำ โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ  
IMH82 นางสาว ณัฐกฤตา  มีเคลือ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  
IMH83 นาย กิตติพัทธ์ ดอกไม้ โรงเรียนเทพศิรินทร์  
IMH84 เด็กหญิง ณัฐณิชา จ่าแก้ว โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  
IMH85 เด็กชาย คริสเตียน ฟอร์เท่ โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  
IMH86 นางสาว เขมจิรา สกุลกิจไพศาล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ 
 

IMH87 นางสาว ธัญชนก บัวบาน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

 

IMH88 นางสาว ณิชาภา  สิงห์ขาว โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา  
IMH89 นางสาว ภัคนิภา ทองวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
IMH90 นางสาว ภาภัส น้อยชื่น โรงเรียนเซนต์เทเรซา  
IMH91 นางสาว นภสร โสมุล โรงเรียนเซนต์เทเรซา  
IMH92 นางสาว บุญรอด เปลี่ยนแปลก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  
IMH93 นางสาว อาทิตติยา เลขะจิตร โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  
IMH94 นางสาว ณัฏฐิกาพร แย้มกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
IMH95 นาย สิทธิโชค แคประโคน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  
IMH96 นาย ท่าน ผลชีวิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  
IMH97 นางสาว ตรีสรา อาดัม โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา  
IMH98    
IMH99    
IMH100 นางสาว สิทธิณ ีกองพิธี โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
IMH101 นาย พีรพัฒน์ สวรรณา โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
IMH102 นางสาว พิมพ์นิภา สมณา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  
IMH103 นางสาว อัญชนา บุญประเสริฐ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  
IMH104 นางสาว ศิริกาญจน์ ฟักศรีเมือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
 

IMH105 นางสาว ภรณ์สิริ ภูจัตต ุ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  
IMH106 นาย ภูผา สีใส โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม  
IMH107 นางสาว รักเกล้า ปิ่นแก้ว โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม  



รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
IMH108 นางสาว ญาณิศา วัฒนธรรมธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
IMH109 นางสาว กรกัญญา ประสิทธิ์ผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี.  
 

IMH110 นางสาว อลีนา แซ่ห โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  
IMH111 นางสาว ดากานดา เกื้อหนุน  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
IMH112 นางสาว นภัสสร  จิตรกร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
IMH113    
IMH114 นางสาว สาริศา จองสุข โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

IMH115 นางสาว ธัญสิริ ศรีด ี โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
IMH116 นางสาว ทิพย์วารี สุทธแสง โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑)  
IMH117 นางสาว เกตน์สิรี พันสี โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑)  
IMH118 เด็กหญิง สุภารัตน์ ทองศรี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  
IMH119 นาย ศุภัช จันทร์นวล โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  
IMH120 นางสาว ณัฏฐณิชา กรมนา โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  
IMH121 นาย ณรงค์ชัย ชอบอาสา โรงเรียนเมืองนครนายก  
IMH122 นางสาว รัชนก หน่อสุริวงศ์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  
IMH123 นาย ธีรเบศร์ บุดดาห์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
IMH124 นาย พุฒิพงศ์ สังขส์ุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)  
IMH125 นางสาว ศรัญรัตน์ ธาระมัติ โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)  
IMH126 นาย อานุรักษ์  ขอโคกกรวด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
 

 

 

 

 



 

กำหนดการแข่งขันการประกวดวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2565 

กำหนดการทดสอบระบบออนไลน์ วันอาทิตย์ท่ี 17 กรกฎาคม 2565 

เวลา กำหนดการ หมายเหตุ 

 

ผู้เข้าแข่งขัน ฯ เข้าสู่ระบบก่อนอย่างน้อย 15 นาที 
- ตั้งชื่อตามรหัสผู้เข้าแข่งขัน เช่น CT00_วิทยา เป็นต้น 
- ปิดกล้องและไมค์ขณะรอในระบบ 
- เช็คสัญญานอินเทอร์เน็ตและเสียง 

Link Microsoft Teams 

09.00 น. – 09.45 น. 
รายงานตัวประเภทวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

- เข้าสู่ระบบก่อนอย่างน้อย 
15 นาที 
- ต้องรายงานตัวด้วยตัวเอง 
หรือคุณครู หรือผู้ปกครอง
รายงานตัวแทนได้ กรณีอยู่ที่
โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้าน 
- สถานที่รายงานตัวและ
สถานที่แข่งขัน ต้อง เป็น
สถานที่เดียวกัน 

09.45 น. – 10.30 น. 
รายงานตัวประเภทวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

10.30 น. – 11.15 น. 
รายงานตัวประเภทวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

11.15 น. – 12.00 น. 
รายงานตัวประเภทวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

12.00 น. สิ้นสุดการรายงานตัว  

หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
    2. ผู้เข้าแข่งขัน ฯ ที่รายงานตัวเสร็จสามารถออกจากระบบได้ 
    3. ผู้เข้าแข่งขัน ฯ ที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารายงานตัว กรุณาแจ้งรหัส ชื่อ-สกุล โรงเรียน ได้ที่     
                 parit_jaroen@nsm.or.th หรือ 061-9277809 (กฤษณะ) 
 

ขั้นตอนการรายงานตัว 
1. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อตามลำดับ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อให้เปิดไมค์เปิดกล้อง เพ่ือเช็คเสียงและมุมกล้อง 
2. รูปแบบการตั้งกล้อง (*ต้องมีป้ายสามเหลี่ยมแสดงรหัสผู้เข้าแข่งขันฯ ดังตัวอย่าง) 

        กรณผีู้เข้าแข่งขัน ฯ เข้าแข่งขันคนเดียว         กรณีผู้เข้าแข่งขัน 2 คน (สามารถใช้ Account เดียวเข้าระบบได้) 

2.1  

 

 

 

 

mailto:parit_jaroen@nsm.or.th


ขั้นตอนการส่งผลงานหลังวาดรูปเสร็จ 

1. ด้านหลังภาพวาดชื่อหัวข้อในการแข่งขัน / ชื่อสถานศึกษา / ชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน / ระดับชั้น / ชื่อภาพ 
และคำบรรยายภาพตามรูปแบบที่กำหนด  

2. ให้ถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าแข่งขัน ฯ ทันทีหลังแข่งขันเสร็จ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสตามด้วยชื่อ เช่น 
CT00_วิทยา1, CT00_วิทยา2 ส่งมาที ่https://1drv.ms/u/s!ApwYmHO3HPsKiYdj6sPxrpM0VnrIwg?e=p5CT2B 
 

 

  

 

 

3. จัดส่งภาพวาดตัวจริงทางไปรษณีย์แบบบริการส่งด่วน (EMS) โดยห้ามพับภาพวาด (ภายใน 24 ชั่วโมง) 
ส่งมาที่  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

อาคารคาราวานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
           (วงเล็บมุมขวาบนซองแข่งขันวาดภาพ.............................................................................. 
                                                 ระดับ............................................................... ......................... 

กำหนดการแข่งขัน ฯ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 
เวลา กำหนดการ หมายเหตุ 

08.30 น. เปิดระบบแข่งขัน ฯ ผ่าน Microsoft Teams 
- เข้าสู่ระบบก่อนอย่างน้อย 
15 นาที 

08.30 น. – 08.45 น. 
ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดย นางสาวรักชนก บุต
ตะโยธี 

 

08.45 น. – 09.00 น. 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน และกล่าวเปิด
งาน โดย คุณสุวิทย์ เปานาเรียง 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

09.00 น. – 12.00 น. 
(3 ชั่วโมง) 

ประกาศหัวข้อภาพวาดและเริ่มการแข่งขัน 
การประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา 

 

12.00 น. – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.45 น. – 13.00 น. เปิดระบบแข่งขัน ฯ ผ่าน Microsoft Teams  

13.00 น. – 16.00 น. 
(3 ชั่วโมง) 

ประกาศหัวข้อภาพวาดและเริ่มการแข่งขัน 
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา 

 

16.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน ฯ วันที่ 1  

ภาพถ่ายหน้าตรงถือภาพวาด ภาพถ่ายของภาพวาด 

การ์ตูน/จินตนาการทางด้านวิทยาศาสตร ์
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย 

https://1drv.ms/u/s!ApwYmHO3HPsKiYdj6sPxrpM0VnrIwg?e=p5CT2B


 

กำหนดการแข่งขัน ฯ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 

เวลา กำหนดการ หมายเหตุ 

08.30 น. เปิดระบบแข่งขัน ฯ ผ่าน Microsoft Teams 
- เข้าสู่ระบบก่อนอย่างน้อย 
15 นาที 

08.30 น. – 08.45 น. 
ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดย นางสาวรักชนก บุต
ตะโยธี 

 

08.45 น. – 09.00 น. 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน และกล่าวเปิด
งาน โดย คุณสุวิทย์ เปานาเรียง 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน          
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

09.00 น. – 12.00 น. 
(3 ชั่วโมง) 

ประกาศหัวข้อภาพวาดและเริ่มการแข่งขัน 
การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

12.00 น. – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.45 น. – 13.00 น. เปิดระบบแข่งขัน ฯ ผ่าน Microsoft Teams  

13.00 น. – 16.00 น. 
(3 ชั่วโมง) 

ประกาศหัวข้อภาพวาดและเริ่มการแข่งขัน 
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

16.00 น. กล่าวปิดการแข่งขัน โดย นางสาวรักชนก บุตตะโยธี  

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


