แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ( ป.1-ป.3)
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
1

โรงเรียน
บวรวิทยา ๒

2

เซนต์จอห์น บัปติสต์

3

วัดชุมพลนิกายาราม

4

วังน้อยวิทยาภูมิ

5

วัดเกาะเลิง

6

จิระศาสตร์วิทยา

7

เตรียมนานาชาติอยุธยา

8

ราษฎร์บ่ารุงศิลป์

9

เซนต์แมรี

10

วัดจ่าปา

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอภิรญา พัดวิลัย
เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดอานนท์
เด็กชายไกรทัศน์ กาบบัวน้อย
เด็กหญิงพลอยปภัส บุญตัน
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ เถาว์ชาลี
เด็กหญิงวรัทยา แซ่เตีย
เด็กหญิงประเสริฐ์ บุตรราษฎร์
เด็กหญิงนฤมลการณ์ สาระชาติ
เด็กหญิงศศิชา ยมดิษฐ์
เด็กหญิงเปรมยุดา ดวงพัตรา
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ยิ้มละม้าย
เด็กชายป้องเกียรติ เงินนุช
เด็กหญิงวรกมล ไวยนิยี
เด็กหญิงปุณยวีร์ ตันพวิบลู ย์
เด็กหญิงณฐะญา ศิรินอก
เด็กหญิงชยาภรณ์ ศรีประเสริฐ
เด็กชายชัยชนะ ทับทิม
เด็กหญิงธิดารัตน์ กมลฉ่า

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวศิริพร เอียมสะอาด
นางสาววิราพร เหลาลาภะ
นายดนัย ศุภพรโอฬาร
นางสาววรรณิศา ขุนปักษี
นายประสิทธิ์ รักษา
นางสาวเกตุสุดา บุญสร้าง
นางอรัญญา กะจ่างศิลป์
นางสาวสุพรรณิการ์ แช่มธูป

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ( ป.1-ป.3)
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
11

โรงเรียน
เอกอโยธยา

12

เทศบาลสรรพสามิตบ่ารุง

13

อนุบาลสุพรรณบุรี

14

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

15

สหวิทย์

16

วัดสนามทองมิตรภาพที 180

17

วรดิตถ์วิทยาประสูทน์

18

ปราสาททองวิทยา

19

วัดดาวคะนอง

ชื่อ-สกุล
เด็กชายจิรกิตต์ ประสพนิล
เด็กหญิงสุกัญญา ผิวผ่อง
เด็กหญิงเหมือนเพชร มีโชคดี
เด็กหญิงธัญญ์วัสสา วรกิจเจริญชัย
เด็กหญิงพลอยพรรณ สุขสวัสดิ์
เด็กหญิงชยุดา คชพิมพ์
เด็กหญิงภูษณิศา สายพัฒนะ
เด็กหญิงพิชญนันท์ ไชยบุญญรัศมิ์
เด็กหญิงณัฐรดา เมธีวรกิจ
เด็กชายณัฐพล เตชเพชร์
เด็กชายรัฐศาสตร์ ไววิญญา
เด็กหญิงลี แซ่ซ้ง
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา หมืนจิตร์
เด็กหญิงพรรษกร ฉัตรภูมินท์
เด็กชายสุธี พรรณไวย์
เด็กหญิงฑิฆมั พร รอดด่ารงค์
เด็กหญิงภัทรธิดา แสงทอง
เด็กหญิงพิชญา แก้วกนก

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวกลินสุคนธ์ ผ่องแผ้ว
นางวรางคณา กสิพันธ์
นางสาวดวงรัตน์ บุญวัน
นายอภินนั ท์ สินเสริมเมือง
นายพัลลภ อนุสนธิ์พรเพิม
นางสาวพุฒตาล สังขพิมพ์
นางสาวเยาวลักษณ์ นาคยศ
นายศักดา บ่าเพ็ญบุญ
นางสาวทักษพร ชนานาฎ

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ( ป.4-ป.6)
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โรงเรียน
บวรวิทยา ๒

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงวธิดา ทวีธรรม
เด็กหญิงปิยาภรณ์ จันทร์พิมาย
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
เด็กหญิงมุฑิตา คุ้มภัย
เด็กหญิงสุพิชญา ธปัญญา
เซนต์จอห์น บัปติสต์
เด็กหญิงวรัญญา ฤกษ์นาวี
เด็กหญิงปนัดดา เมืองฉิม
เทศบาลท่าเรือประชานุกูล
เด็กหญิงจิตตานันท์ ขันประมาณ
เด็กชายอภิชิต ก่าพลรัตน์
ประชาศึกษา
เด็กหญิงกนกอร เพ็ชราวัลย์
วัดชุมพลนิกายาราม
เด็กชายศักดา สภาพยาม
วังน้อยวิทยาภูมิ
เด็กหญิงมนัสนันท์ กลินธูป
วัดเกาะเลิง
เด็กหญิงฐิติกาญ สารทอง
เด็กหญิงสุธารส ดารารัตน์
จิระศาสตร์วิทยา
เด็กชายเตชทัต บัวบุศย์
เด็กหญิงสรินดา ไกรพันธุ์
ราษฎร์บ่ารุงศิลป์
เด็กหญิงเอริชา อัทธิไพศาล
เด็กหญิงกิตติยา จงนพกลาง
เซนต์แมรี
เด็กหญิงธันยกาญลน์ ศิริวิเศษ

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวสุภาพร บุญเจริญ
นางสาวศิริพร เอียมสะอาด
นางสาวธมนวรรณ ประเสริฐผล
ณัฐกานต์ แสงสุข
นางสาววิราพร เหลาลาภะ
นายดนัย ศุภพรโอฬาร
นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติ
นางภูษิตา แก่นแก้วรัตน์
นายอธิปพงศ์ กระจ่างศิลป์
นางสาวสุพรรณิการ์ แซ่มธูป

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ( ป.4-ป.6)
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

โรงเรียน

12

เทศบาลสรรพสามิตบ่ารุง

13

วัดจ่าปา

14

ยอแซฟอยุธยา

15

เอกอโยธยา

16

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

17

สหวิทย์

18

มหาสวัสดิ์(ราษฎบ่ารุง)

19

ท่าอิฐศึกษา

20

รอตเสวกวิทยา

ชื่อ-สกุล
เด็กชายภูมิพัฒน์ เอียมศรี
เด็กหญิงซาแมนต้า ลี เออร์วิน
เด็กหญิงจันทกานต์ ปัญญาโฉม
เด็กหญิงนันทิยา หนูหล่า
เด็กหญิงอิศราภรณ์ จ่ารูญบุญ
เด็กหญิงเบญญาภา แสงสว่าง
เด็กชายณัฐดนัย สมบรรดา
เด็กหญิงปาณิสรา ธงวิชัย
เด็กหญิงชนกภัทร ศรีชาติ
เด็กหญิงศุภิสรา เมธีวรกิจ
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลายสาสินธุ์
เด็กหญิงกาญธิตา บุตรสอน
เด็กหญิงกมลรัตน์ ศิริบตุ ร
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เจริญสุข
เด็กหญิงจีฮาน นิมเจริญ
เด็กหญิงนวิปรียา ฉิมชาติ
เด็กหญิงวรรณฤดี บุญมา

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายอาคม สุขสมนิตย์

นายอิมรอน นาชะวี
นางสาวกลินสุคนธ์ ผ่องแผ้ว
นายอภินนั ท์ สินเสริมเมือง
นายพัลลภ อนุสนธิ์พรเพิม
นายวิชัย ตระกูลอ่านวยผล
นางสาววีริญญ์ วันแอเลาะ
นายนาธร สุวนิตย์

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ ( ป.4-ป.6)
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

โรงเรียน

21

วัดสนามทองมิตรภาพที 180

22

ประสาทวิทย์

23

ประสาทวิทย์

24

วรดิตถ์วิทยาประสูทน์

25

ปราสาททองวิทยา

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงรัชนก ก้อนนาค
เด็กหญิงนัฐพร ตรีรส
เด็กหญิงณิศา ตรีผล
เด็กหญิงธิถาพร บุญสืบ
เด็กหญิงศรัญยา ไตรอุโภค
เด็กหญิงจันทิมา ฤกษ์เสรี
เด็กหญิงอรทัย อาชาวัฒนกุล
เด็กหญิงสุชาดา แซ่ว่าง
เด็กหญิงนันทิยา ศึกษาศิลป์
เด็กหญิงฎสุดา พูลสวัสดิ์
เด็กหญิงณัฐฐา พรรณเรณู

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวพุฒตาล สังขพิมพ์
นางสาวนฤมล สุพัฒฑา
นางสาวนฤมล สุพัฒฑา
นางสาวเยาวลักษณ์ นาคยศ
นายศักดา บ่าเพ็ญบุญ

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

โรงเรียน

1

บ้านแพรกประชาสรรค์

2

วัดบางขวาก

3

สุวรณพลับพลาพิทยาคม

4

วัดบ้านสร้าง

5

หนองแค "สรกิจพิทยา"

6

บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

7

วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)

8

เชนต์จอห์น บัปติสต์

9

เทศบาลท่าเรือประชานุกูล

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสนาเงิน
เด็กหญิงณัฐชยา สุดใจ
นายนนทกร ชาตะพันธ์
นายเดโชพล น้อมทับทิม
เด็กหญิงนริศรา อ่องผุดผาด
เด็กชายศุภัช จันทร์นวล
เด็กชายวิวัฒน ร่มโพธิ์ชี
เด็กชายพัฒนพล อารามพงษ์
เด็กชายสหภาพ ข่าเกิด
เด็กหญิงชิดชนก มณีนาค
เด็กหญิงทิพย์วารี สุทธแสง
เด็กหญิงดัรรุน รืนพิทักษ์
เด็กหญิงรัตน์ธิตา วงษ์เด่น
เด็กหญิงพรีมรดา พูลส่าราญ
เด็กหญิงปุณญิศา เฟื่องฟู
เด็กหญิงอภิสรา มูลโมกข์
นายนนท์ณภัส เวชพันธ์
เด็กหญิงสุณีพร เนียมสุข

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม

นางสาวดวงกมล ยืนยง
นางสาวศิริพร เอียมสะอาด
นางสาวธมนวรรณ ประเสริฐผล

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โรงเรียน
สตรีอ่างทอง

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันทอง
เด็กหญิงศตนันท์ ฟูตระกูล
จิระศาสตร์วิทยา
เด็กหญิงวราพร เจริญพร
เด็กหญิงอรุณวรรณ แซ่วื้อ
วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธรกุลอุปถัมภ์)
นายสุธี ทอแสงสุวรรณ
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ สุระพินลิ
เตรียมนานาชาติอยุธยา
เด็กชายปานตะวัน บุญโสภาพ
เด็กชายอรรณพ สัทธศรี
อยุธยาวิทยาลัย
เด็กหญิงพรชนิตว์ ฤทัยเปีย่ มสุข
ราชวินติ นนทบุรี
เด็กหญิงพัชรนันท์ ชามัท
เด็กหญิงภัทรวรรณ สุดแก้ว
สิงห์บรุ ี
เด็กหญิงวรรณษา พรหมสุรินทร์
เด็กชายอรรถพล สุวิบาย
ราษฎร์บ่ารุงศิลป์
เด็กหญิงวรรณภรณ์ อินทศร
เด็กหญิงนติถา วรงค์ธนิตถ์
เซนต์แมรี
เด็กหญิงอัญชสา กรีถาวร
อมลาลักษณ์ วงศ์สุกราม
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
เด็กหญิงพิชญา ศรีคร้าม

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางวรรณา สาระกูล
นายจิรายุส สร้อยวงศ์
นางสาวศศิวิมล สนิทบุญ
นายวศิน คล้ายบรรเลง
นางสาวจิรพรรณ เฟื่องขจร
นายไพศาล สุขเอียม
อมรรัตน์ ไกรอุภัย
นางสาวสุพรรณิการ์ แช่มธูป
นางสาวภัสสร สุดสมัย

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงวรรณีรัตน์ รุจิวุฒิ
เทศบาลสรรพสามิตบ่ารุง
เด็กหญิงพัชรรินทร์ ปิน่ ใจ
เด็กหญิงสุจินณา ยอดทอง
ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
เด็กชายอดิเทพ ปาสะและ
เด็กชายวชิรวัตติ์ อนันตชาติ
ยอแซฟอยุธยา
เด็กชายปรีดีพงศ์ พึงญาติ
เด็กหญิงปณิดา พึงมี
บางไทรวิทยา
เด็กชายภูธเนศ จิตรทัย
เด็กชายกฤตเมธ เพ็ชร์รัตน์
สระบุรีวิทยาคม
เด็กชายชาธิป นงคมณีกุล
เด็กหญิงธนัญญา พรมภักดี
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เด็กหญิงรสรินทร์ นาคย้อย
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา สีมาก
วิทยาศาสตร์จฬุ าภรณ์วิทยาลัย ลพบุรี
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ ประทิพตาราม
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา สุขสวัสดิ์
ปราจินราษฎรอ่ารุง
เด็กหญิงจิดาภา สมเชื้อ
เด็กหญิงธัญวรัตม์ แป้นแก้ว
สหวิทย์
เด็กหญิงกัญณัฎฐ์ ปุณยพัฒน์

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นายอาคม สุขสมนิตย์
นางวาสนา โนนบ่ารุง
นายคีตา จันทร์เกษม
นางสาวอ่านวย ป้อมเพชร
นางสาวสุทธาทิพย์ ขุนเพชร
นางธาราทิพย์ ยางมัน
นายอนุชิต ชัยเรียบ
นางสราญรมย์ ยิงสุข
นายพัลลภ อนุสนธิ์พรเพิม

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงมิงขวัญ กันตรี
กรรณสูตศึกษาลัย
เด็กหญิงชานิสา แจ้งประจักษ์
เด็กหญิงธนัชพร อยู่เย็น
สุธีวิทยา
เด็กชายพิพัฒน์ วิมุกตะลพ
โพธิ์ทอง "จินดามณี"
เด็กหญิงปนัดดา โยธี
เด็กหญิงพุทธพร มะกล่า
ท่าช้างวิทยาคม
เด็กหญิงวาริษา นันท์จันทึก
บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลอยศรีไพร
เด็กหญิงรักษิตา นักท่านา
ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
เด็กหญิงคริสมาส อุชชิน
เด็กหญิงสุภารัตน์ เกษตรสุขถาวร
เด็กหญิงนิตยา เวยแม
วรดิตถ์วิทยาประสูทน์
เด็กหญิงวิไลรัตน์ แซ่ท้าว
เด็กหญิงศิริวิมล เนียมแก้ว
สามโคก
เด็กหญิงชมทิศา พิมพ์เพ็ง
เด็กชายภูมิพัฒน์ ขันธศักดิ์
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
เด็กหญิงพรพิณี แก้วสิมมา
เด็กหญิงปิยะฉัตร เกิดปฐม
เทพศิรินทร์ พุแค

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ
นางสาวจินตธิดา มูลสภา
นางสาวรดา จันทร์หอม
นายชิตพล เครือแก้ว
นางสาวสุชานาฏ มหาชน
นางสาวศิริพร ไชยเลิศ
นายศตวรรษ อดุลยรัตนพันธุ์
นางสาวเยาวลักษณ์ นาคยศ
นางสาวอาริษา บุญประจักษ์
นางสุพัชรา เดชเสถียร
นางสาวจิดาภา วชิรศักดิ์

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นางสาวอสนภรณ์ ทองสุข
ดอนพุดวิทยา
นางสาวณัสรินทร์ ปัญญาผล
นางสาวพรวิภา จันทร์อ่อน
บ้านแพรกประชาสรรค์
นางสาวอาทิตยา ศรีเมือง
นายสุทัศน์ ธัญญเจริญ
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
นางสาวปทิตยา ยนต์พิมาย
หนองแค "สรกิจพิทยา"
นางสาวฉัตรทริกา แสนนาง
นางสาวณัฐชนก แก้วค่า
สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
นางสาวธีราอร เกตบัวขาว
นางสาวดายานา รืนพิทักษ์
บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"
นางสาวสุดารัตน์ นิยมจันทร์
นางสาวณัฐตะวัน อินชืน
อุดมศีลวิทยา
นายวุฒิชัย ย่างค่ารามถึกก้อง
วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)
นางสาวสุรีย์พร แซ่ม้า
นางสาวบุญญาพร บุญเตียม
อยุธยาวิทยาลัย
นางสาวสกุลนรี อิศรางกูร
ราชวินติ นนทบุรี
นางสาวสุภาวดี ไชยโชติ

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม

นางสาวมุกดา ทรงไตรย์
นายจิรามุส สรัลยวงศ์
นายวศิน คล้ายบรรเลง
นางสาวจิรพรรณ เฟื่องขจร

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

โรงเรียน

11

หนองฉางวิทยา

12

สตรีอ่างทอง

13

สิงห์บรุ ี

14

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

15

ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

16

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

17

เอกอโยธยา

18

บางไทรวิทยา

19

สระบุรีวิทยาคม

ชื่อ-สกุล
นายลุรเสกข์ ไผ่บง
นางสาวประภาสิริ อยู่สุข
นางสาวณัฐพร ศรีสว่าง
นางสาวณัฐชา แมนเซอร์
นางสาวอนัญญา คงทอง
นางสาวจุฬาลักษณ์ วิกาหะ
นางสาวฐิติกา การสมมิตร์
นางสาวสุปรียา นามนา
นางสาวนภาวรรณ ทรัพย์กรณ์
นางสาวปวีณา มณีวงษ์
นายธิติ คุ้มบุญ
นางสาวธนภรณ์ อุนยโกวิท
นางสาวปริฉัตร ชนะภัย
นางสาวน้า่ ฝน พณจรรย์
นางสาวนลธิชา เนืองประถม
นางสาวอมรรัตน์ ศรีอภิญญาโยธิน
นายสรยุทธ สุขอันเลิศ

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวระมิงค์พร ทองค่าฟู
นางสาวประภาศรี เอียมสม
นายไพศาล สุขเอียม
นางธีรรัตน์ ไตรเดช
นางวาสนา โนนบ่ารง
นางธิติมา พลอยงาม
นางสาวกลินสุคนธ์ ผ่องแผ้ว
นางสาวอ่านวย ป้อมเพชร
นางสาวสุทธาทิพย์ ขุนเพชร

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นายจิรภัทร อินทร์เอียม
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นายธนวัฒน์ ทองชันรุก
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นายศุภกร ทองแท้
ลพบุรี
นางสาวมีนตรา จันเพชร
นางสาวอัจจิมา สิงห์นอ้ ย
ปราจิณราษฎรอ่ารุง
นางสาวชญากานฑ์ หล้าทองค่า
นางสาวชลธิชา พฤกธารา
สหวิทย์
นางสาวกุลนิษฐ์ สองพล
นางสาวศิริธัญญ์ จริงประโคน
กรรณสูตศึกษาลัย
นางสาวรวิกานต์ บุณยวิสาข์
นายกิดาการ สุขประเสริฐ
ท่าอิฐศึกษา
นายศุภทัต มานะเพียร
สุธีวิทยา
นายพีรวัต เจริญประดับศิลษ์
นางสาวโชติกา ต่างเนาว์คง
โพธิ์ทอง "จินดามณี"
นางสาวณิชากร ร่วมญาติ
นางสาวธารีรัตน์ ชมจันทร์
ท่าช้างวิทยา
นางสาวกมลชนก พิชัยกรศิลป์

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวสุชาดา อักษรกริช
อนุชิต ชัยเรียบ
นางสราญรมย์ ยิงสุข
นายพัลลภ อนุสมธิ์พรเพิม
นางกันยารัตน์ ดุษณี
นางสาวสซากีนะ๊ ซาและ
นางสาวจินตธิดา มูลสภา
นางสาววันศิริ สมบุญ
นายชิตพล เครือแก้ว
นางพรรณา ศิริวรธรรม

ลำยมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
กำรประกวดภำพวำดจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
29
30
31
32
33
34
35

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นางสาวณิชพัณณ์ อิสระวิศาลพล
บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
นางสาวสิรีธร ตั้งเฮงอนันต์
นางสาวปรียารัตน์ ยอดเณร
ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
นางสาวอง แซ่ม้า
วรดิตถ์วิทยาประสูทน์
นางสาวอาพร เชอมือ
นางสาวนิลรัตน์ อิมเจริญ
สามโคก
นางสาวกัญญารักษ์ เหมือนทอง
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นายเกียงศักดิ์ ผิวอ่อนดี
นางสาวประกายกาญจน์ ปิงเมือง
นนทบุรีวิทยาลัย
นางสาวสมฤทัย ขวัญอ่วม
นายพีระพัฒน์ เทียมสวรรค์
เทพศิรินทร์ พุแค
นางสาวณัฐสุดา ถมเถือน

ลำยมือชื่อ

อำจำรย์ผู้ควบคุม
นางสาวศิริพร ไชยเลิศ
นางสาวอัญญารัตน์ ยิงยง
นางสาวเยาวลักษณ์ นาคยศ
นางสาวเย็นฤดี สาเกตุ
นางสุพัชรา เดชเสถียร
นางสาวอติกานต์ บัวไข
นางสาวจิดาภา วชิรศักดิ์

ลำยมือชื่อ

