
 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์แข่งขัน 
การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564 
 

1.การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

รหัส ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
CT01 เด็กชาย ปองภพ เลิศสถาพรสุข อนุบาลวัดนางนอง  
CT02 เด็กหญิง อรจิรา บุตรวงษ์ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
CT03 เด็กหญิง ภัทราพร เชื้อจีน อรรถมิตร  
CT04  เด็กหญิง ปัญชลิกา สุวรรณพันธ์ โชคชัยรังสิต  
CT05 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ กิ่งรุ้งเพชร์ สารสาสน์วิเทศมีนบุรี  
CT06 เด็กชาย อุกฤษฏ์ สุภาพ ชลประทานวิทยา  
CT07 เด็กหญิง ปิติชานันท์ รุญรักษา ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
CT08 เด็กหญิง ณัชธรณ์ธันย์ เยื้องกลาง ธัญวิทย์  
CT09 เด็กชาย ธาวิน ไตรพรกิจ สารสาสน์วิเทศศึกษา  
CT10 เด็กหญิง ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุกกุญช์ กรพิทักษ์ศึกษา  
CT11 เด็กชาย แสงชัย โพธิลา วัดรวก  
CT12 เด็กหญิง นิศาชล อาจละออ วัดชัยสิทธาราม  
CT13 เด็กหญิง ภูริชญา ไตรธรรม พญาไท  
CT14 เด็กชาย ธีทัต ตักตวงสมบัติ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  
CT15 เด็กหญิง นริศรา เรือนแก้ว อนุบาลสระบุรี  
CT16 เด็กหญิง พิมพิชชา สิทธาภา อนุบาลสระบุรี  
CT17 เด็กชาย ภูดิส มูณีย์ นภสร  
CT18 เด็กชาย ชาย อนุบาลทองผาภูมิ  
CT19 เด็กชาย ธนากร ปู่อ๊อ วัดรวก  
CT20 เด็กหญิง วศินี จิตร์ถาวรมณี พญาไท  
CT21 เด็กหญิง พิชชากร แสงน้อย อนุบาลสามเสนฯ  



 

2. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

CT22 เด็กหญิง ปภาดา เพชรกูล อนุบาลสามเสนฯ  
CT23 เด็กชาย ไวทิน นาเชียงใต้ พระวิสุทธิวงศ์  
CT24 เด็กชาย เกษมสิทธิ์์ กันแก้ว พระวิสุทธิวงศ์  
CT25 เด็กหญิง อัษฎาพร อารีสิริสุข โชคชัยรังสิต  
CT26 เด็กชาย ปัณณ์ ชุมพิชญ์ -  
CT27 เด็กหญิง ณภัชชา อาจจินดา ชุมชนวัดใหญ่โพหัก  

รหัส ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
PT01 เด็กหญิง ธนพร ถิรสวัสดิ์ อนุบาลวัดนางนอง  
PT02 เด็กชาย หฤษฎ์ ฤทธิยุง ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
PT03 เด็กหญิง ภูรี แสงกำเลิศ นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์  
PT04 เด็กหญิง ณัฏฐิรา รื่นเริง อนุบาลสมุทรสาคร  
PT05 เด็กหญิง ภัทรวรรณ วัฒนาฟุ้งเจริญ อนุบาลสมุทรสาคร  
PT06 เด็กหญิง ณัฐวรา เสนวิรัช ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
PT07 เด็กชาย อณิษฐ์ ระตะอาภร ปัญญาศักดิ์  
PT08 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร์ วรรธนะศักดิ์ วัดรวก  
PT09 เด็กหญิง อรณิชา ไพฑูรย์ พญาไท  
PT10 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา เฮ้าลาแสงคำ พญาไท  
PT11 เด็กหญิง พอใจ เทียรทอง อนุบาลสระบุรี  
PT12 เด็กชาย สมัชญ์ สนิทวงษ์ อนุบาลสระบุรี  
PT13 เด็กชาย กันตภณ ประสานสุข สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)  
PT14 เด็กชาย นภนต์ เลิศพาชิน อนุบาลบ้านพลอยภูมิ  
PT15 เด็กชาย นัทธิมัญญ์ จันทร์ศุภฤกษ์ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ  
PT16 เด็กชาย แสน อนุบาลทองผาภูมิ  
PT17 เด็กชาย วิทัต อนุบาลทองผาภูมิ  
PT18 เด็กหญิง น้ำเพชร ดีพลาย วัดรวก  
PT19 เด็กหญิง ชนกนันท์ เฉยชอบ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม  
PT20 เด็กหญิง ชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ อนุบาลสามเสนฯ  
PT21 เด็กหญิง ปริยากร ใจแสน วิภารัตน์  
PT22 เด็กหญิง ณิชาภัทร โชคบุญญาวาส วิภารัตน์  
PT23 - -  



 

 

3. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

PT24 เด็กชาย อนาวิน เเสงจันทร์ นภสร  
PT25 เด็กหญิง ณภัชชา อาจจินดา ชุมชนวัดใหญ่โพหัก  
PT26 เด็กหญิง ฐีร์รการต์ ตักตวงสมบัติ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  
PT27 เด็กชาย ธีทัต ตักตวงสมบัติ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  
PT28 เด็กชาย กฤติน สุภรัตนมงคล สุคนธีรวิทย์  
PT29 เด็กหญิง เบญญาภา รอดบรรจบ พระวิสุทธิวงศ์  
PT30 เด็กหญิง ณรินทร์ภัทร์ สายแสง พระวิสุทธิวงศ์  
PT31 เด็กชาย ปัณณ์ ชุมพิชญ์ -  
PT32 เด็กหญิง ดากานดา จำปาเหง้า อนุบาลสามเสนฯ  

รหัส ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

MT01 เด็กหญิง เอนิตา สุวรรณภา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
MT02 เด็กหญิง หรรยา แสงกำเลิศ นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์  
MT03 เด็กหญิง พรปวีณภัทร หงยะประนันท์ วัดนวลนรดิศ  
MT04 เด็กชาย ปริพัฒน์ ต้นสีนนท์ หอวัง  
MT05 เด็กชาย พสุนนท์ รอดตะคุ สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
MT06 เด็กหญิง ธัญญ์นภัส อริยศศิชานนท์ สารสาสน์วิเทศคลองหลวง  
MT07 เด็กหญิง เมยา แก้วรากมุข ปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)  
MT08 เด็กหญิง พิชญา พันธุมาศ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  
MT09 เด็กหญิง ศรัญญา ปานช้าง บางปะหัน  
MT10 เด็กหญิง มานิตา ไทรทอง บางปะหัน  
MT11 เด็กหญิง จิรพินภ์ จำปา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ์)  
MT12 เด็กหญิง เมลดา สกลนุกรกิจ ศรีบุณยานนท์  
MT13 เด็กหญิง ณภัทร เฮงวิวัฒนชัย รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  
MT14 เด็กชาย ธันวา คูทวีทรัพย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  
MT15 เด็กหญิง วรัญญา จันทร์อ่อน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  
MT16 เด็กหญิง สุตาภัทร ตู้จินดา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
MT17 เด็กหญิง สิริวิมล พิณเสนาะ จอมสุรางค์อุปถัมภ์  
MT18 นาย โกวิท บ้านต้นมะพร้าว  
MT19 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ อ่ิมอุดม สาธิตพัฒนา  
MT20 เด็กหญิง ศิลปินทร์ ศิลป์ชัย สาธิตพัฒนา  



 

4. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

MT21 เด็กหญิง ธัญนิศญาน์ ปะโนรัมย์ มัธยมวัดบึงทองหลาง  
MT22 เด็กชาย ณัฐภัทร จันทพันธ์ มัธยมวัดบึงทองหลาง  
MT23 เด็กหญิง ชนัญญา แซ่อ้ึง เทพศิรินทร์ พุแค  
MT24 เด็กหญิง สรินรดา โค้วอุดมประเสริฐ สงวนหญิง  
MT25 เด็กหญิง อภิญญา พินิจการ ศรีพฤฒา  
MT26 เด็กหญิง เปมิกา สิงห์วิเชียร ศรีพฤฒา  
MT27 นางสาว พรรณพนัช ด้วงเอ่ียม วัดบางขวาก  
MT28 เด็กชาย เมธัส เพชรตระกูลเจริญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
MT29 เด็กชาย สิทธิพล ออนศรี ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม  
MT30 เด็กหญิง สาธิตา อิ่มบุญตา สันติราษฎร์วิทยาลัย  
MT31 เด็กหญิง รินรดา เคนบุปผา สันติราษฎร์วิทยาลัย  
MT32 เด็กหญิง วีรดา ลีลาวรวงศ์  มัธยมปัญญารัตน์  
MT33 เด็กหญิง เมนติญาณ์ สุคนธ์พันธุ์ มัธยมปัญญารัตน์  
MT34 เด็กหญิง ขนิษฐา นามธรรม พรตพิทยพยัต  
MT35 เด็กหญิง ชญาภา ยิ้มแย้ม พรตพิทยพยัต  
MT36 เด็กหญิง สุพิชการย์ ธรรมชัยพจน์ สุคนธีรวิทย์  
MT37 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สันทัด มัธยมวัดหนองแขม  
MT38 เด็กชาย จีระฤทธิ์ อำไพรัตน์ มัธยมวัดหนองแขม  
MT39 เด็กหญิง กัญญาภัทร ขันคำ พระวิสุทธิวงศ์  
MT40 เด็กหญิง ภัสราภรณ์ ทองสี พระวิสุทธิวงศ์  

รหัส ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

MP01 นางสาว ณภัทร บูรณพิพัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
MP02 นางสาว พัทธนันท์ พัฒนกิจการุณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  
MP03 นางสาว ปุญญพัฒน์ คำดวง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  
MP04 นางสาว สิรินทร์ แสงอร่ามรุ่งโรจน ์ พระหฤทัยคอนแวนต์  
MP05 นางสาว เปมิกา คุณิตาอิศม์เดช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี  
MP06 นางสาว สุธีมนต์ แย้มคล้าย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี  
MP07 นางสาว นริศรา อ่องผุดผาด สุวรรณพลับพลาพิทยาคม  
MP08 นาย ภูวดล ชาติสุรเดช สุวรรณารามวิทยาคม  
MP09 นางสาว ลภัสรดา เจริญสุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
MP10 นางสาว ธนภรณ์ ถัมภ์บรรฑุ บางสะพานวิทยา  



 

MP11 นางสาว เจตนิพิฐ ไทยพยัคฆ์ สตรีวิทยา ๒  
MP12 นางสาว ณญาดา ละวาทิน วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)  
MP13 นางสาว ศิวปรียา ทองพร้อม หัวหิน  
MP14 นางสาว สชานาถ เนื้อนุ่ม สิงห์บุรี  
MP15 นาย ภูริณัฐ คงธนกรกุล สามเสนวิทยาลัย  
MP16 นางสาว ปัณพร อินทนนท์ สตรีวิทยา  
MP17 นางสาว ภัทราพร คำนัน พัฒนานิคม  
MP18 นางสาว ณัชชา ปัจฉิมยาม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
MP19 นางสาว กลมวรรณ มงคลปัญญาวุธ บางปะหัน  
MP20 นางสาว ธัญจิรา แก้วสุก บางปะหัน  
MP21 นางสาว ธมลวรรณ ดาวดึงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
MP22 นางสาว ปณิดา เลื่อนศิริ สตรีวิทยา ๒  
MP23 นางสาว อัจฉริยา พวงเนียม วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)  
MP24 นางสาว ทิพย์มาศ บุญเงิน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  
MP25 นาย อภิชิต เกิดทรง วัดบวรนิเวศ  
MP26 นาย รามิล กองจำปี วัดบวรนิเวศ  
MP27 นาย ธนวัฒน์ เขียนวิมล บรรหารแจ่มใสวิทยา 3  
MP28 นางสาว ภัทรลดา มั่งค่ัง พิบูลวิทยาลัย  
MP29 นางสาว นภัสสร จุลลำเจียก เทศบาลชุมชนป้อมเพชร  
MP30 นางสาว พัชราภา หาญเหี้ยม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  
MP31 นางสาว ภูริชญา ภู่ขาว อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  
MP32 นาย จิโรจน์ ทาเสียง สาครพิทยาคม  
MP33 นางสาว ณิชดา บุณโยดม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
MP34 นางสาว ฐิตา เรือนปิงวัง จอมสุรางค์อุปถัมภ์  
MP35 นางสาว นวินดา ศรีเผือก บรรหารแจ่มใสวิทยา 3  
MP36 นางสาว ดวงกมล ชื่นเอี่ยม บรรหารแจ่มใสวิทยา 4  
MP37 นางสาว บุษรา เทพแสน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม  
MP38 นางสาว ปรีชญาน์ บัวแก้ว สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน  
MP39 นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนก้านตง พระวิสุทธิวงศ์  
MP40 นางสาว นนทิยา แก้วโสมกุล บางเลนวิทยา  
MP41 นาย ทักษิณ อินสว่าง บรรหารแจ่มใสวิทยา 6  
MP42 นาย วุฒิภัทร นิธิศสาธิก สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
MP43 นางสาว ณัฐธิดา โกรา สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  



 

 

*** หมายเหตุ : ทีมงานจะจัดส่งข้อมูลห้องการแข่งขันให้ทาง E-mail ที่ใช้ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ Scisoc.or.th  

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ E-mail : Veerawich.t@nsm.or.th 

MP44 นางสาว จีรนัน เอี่ยมท่า สามโคก  
MP45 นางสาว กนกพร ทวีเจริพันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  
MP46 นาย สราวุฒิ นือขุนทด วัดนวลนรดิศ  
MP47 นางสาว เขมมิกา นิยมเยาว์ วัดนวลนรดิศ  
MP48 นางสาว ณัฐติกา โพธิกุล เทพศิรินทร์ พุแค  
MP49 นางสาว เขมจิรา ประภาตนันท์ เทพศิรินทร์ พุแค  
MP50 นางสาว พรศิริ โพธิ์อ้น สิงห์บุรี  
MP51 นางสาว พรพิสุทธ์ สงวนหมู่ สามเสนวิทยาลัย  
MP52 นาย สุธี พีมะผล ศรีพฤฒา  
MP53 นางสาว สุนิสา เถาว์ชาล ี ศรีพฤฒา  
MP54 นางสาว นัทธมน ถาวร ราชินีบูรณะ  
MP55 นางสาว วรรณทรัพย์ โตงาม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
MP56 นางสาว วรัญญา จุ้ยกระยาง ชัยนาทพิทยาคม  
MP57 นางสาว ธนวรรณ ม่วงพูล ชัยนาทพิทยาคม  
MP58 - -  
MP59 นาย พัฒนะ เฉลยรูป สันติราษฎร์วิทยาลัย  
MP60 นางสาว สวิตตา ยันตรปกรณ์ สันติราษฎร์วิทยาลัย  
MP61 นางสาว ชาลิสา ทองเรืองสุกใส มัธยมวัดหนองแขม  
MP62 นาย ปัณณวิชญ์ วรภาสไพบูลย์ มหิดลวิทยานุสรณ์  
MP63 นางสาว ธนภรณ์ โพธิ์ประทีป มัธยมปัญญารัตน์  
MP64 นางสาว พาขวัญ จันทะลือ มัธยมปัญญารัตน์  
MP65 นาย อภิเชษฐ์ ชอบสอาด อยุธยานุสรณ์  
MP66 นางสาว อชิรญาณ์ พูนเพ่ิมสิริกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  
MP67 นางสาว จันทร์ทิรา น้อยพันธุ์ มัธยมวัดหนองแขม  
MP68 นางสาว หทัย ปาละก้อน พระวิสุทธิวงศ์  
MP69 นาย รพีภัทร คชบาง พณิชยการจำนงค์  
MP70 นางสาว เรือนแก้ว จี๋คีรี พณิชยการจำนงค์  
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