แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.1-ป.3)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31013
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงณัฐชา เมธาวัชรินทร
อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
เด็กหญิงวารีรัตน หอมกระจุย
เด็กหญิงภัทรา แซวาง
วัดสระแกว (รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ)
เด็กหญิงกุลธิดา ทัศนโสภณ
เด็กหญิงพนิดา งามขํา
อนุบาลสุพรรณบุรี
เด็กหญิงสุธัมมา กรัดเพ็ชร
เด็กชายทิรวรา ผลเกิด
วัดชุมพลนิกายาราม
เด็กหญิงยุวดี สําเภอพาณิชย
เด็กหญิงพอใจ เทียรทอง
อนุบาลสระบุรี
เด็กหญิงปุณณรชชาภา แกวปญญา
เด็กหญิงเบญจมาภรณ คําสุระ
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
เด็กหญิงอโนชา สุขสมจิตร
เด็กชายธรบูรณ วงศา
วัดสุคนธาราม
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180

เด็กหญิงณัฐพิชชา คงสมปราชญ
เด็กหญิงจันทกานต จํานงวัตร

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายสวิทย เข็มเพ็ชร
นายถนอม บุญบํารุง
นางวรางคณา พงศปยะพันธ
นางสาววิราพร เหลาลาภะ
นางสาวภัทรธรณ ศรีแกว
นางสาวสายพิน ศรีทอง
นายกรร คลายสังข
นางสาวพุฒตาล สังขพิมพ

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.1-ป.3)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31013
ลําดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กชายภวัต ตั้งใจรักษา
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงวริศรา เจริญกุล
เด็กชายธราชัย พุมเจริญวัฒนา
เอกอโยธยา
เด็กชายจรพัชร คตกฤษ
เด็กหญิงอรทัย อาชาวัฒนกุล
เด็กหญิงดาว แซมา
วรดิตถวิทยาประสูทน
เด็กหญิงนันทิยา ศึกษาศิลป
เด็กชายนันธพงศ ฝายกลาง
พระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ)
เด็กชายธนวัฒน สุทธิศักดิ์
เด็กหญิงวลันดา ขันธรักษ
ประชาสามัคคี
เด็กหญิงมัซนี มะลิซอน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เด็กหญิงศุภิสรา ลาดลัน
พระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงวิชญาดา เลียมทองคํา
เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดอานนท
เซนตจอหน บัปติสต
เด็กหญิงภัทรศยา ตะเคียนราม
เด็กหญิงชณิสรา บุญสง
เซนตแมรี
เด็กหญิงกิตติยา ลงนพกลาง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
อภินันท สินเสริมเมือง
นายคมสัน แพงไตย
นางสาวเยาวลักษณ นาคยศ
นางสาวสุภาพร บุญเจริญ
นางวัลลภา ศรสวรรค
นพรัตน นิลปาน
นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด
นางสาวสุพรรณนิกา แชมธูป

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.1-ป.3)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31013
ลําดับที่

โรงเรียน

17

สหวิทย

18

วัดบานสราง

19

อนุบาลสุธีธร

20

เทศบาลทาเรือประชานุกูล

21

บวรวิทยา ๒

22

วังนอยวิทยาภูมิ

23
24

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงสลิลทิพย พลายสาสินธุ
เด็กหญิงศุภิสรา เมธีวรกิจ
เด็กหญิงแพรวา พุดศรีทอง
เด็กหญิงจุฑามณี มะลิลา
เด็กหญิงพศิกาญจน ยางสูง
เด็กชายปณณทัต อิ่มเขียน
เด็กชายสพลดนัย ทิพยบุตร
เด็กชายทยุติภูมิ เฉลิมวัฒน
เด็กหญิงอภิชญา พัดวิลัย
เด็กชายภาณุวิชญ ศรีสวัสดิ์
เด็กหญิงประเสริฐ บุตรราษฏ
เด็กหญิงเดือนสยาม ศุภพรโอฬาร

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายพัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม
นางสาววัรญญา จันทรวิบูลย
นายโสภณ กมลเวช
นางสาวธมนวรรณ ประเสริฐผล
นางสาวณัฐวดี อุปพา
ครูดนัย ศุภพรโอฬาร

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.4-ป.6)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31020
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงปทมพร วงศจริยานนท
อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
เด็กหญิงนุรสมี ยามาอาโง
เด็กชายหวง แซยาง
วัดสระแกว (รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ)
เด็กชายปวีณ พรศรีสวาง
เด็กหญิงนาระดา สุวรรณประทีป
อนุบาลสุพรรณบุรี
เด็กหญิงเขมิสราณ วงศทับแกว
เด็กหญิงอัชฌาพร คําหลอด
วัดชุมพลนิกายาราม
เด็กหญิงพิตะวัน คงกะพันธ
เด็กหญิงบัณฑิตา ชมสุวรรณ
อนุบาลสระบุรี
เด็กหญิงสุกัญญา พันธุบุณรัตน
เด็กชายอตินนท รักษงาม
วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ)
เด็กชายธีรนันท ภูมิโคกรักษ
เด็กชายพีรภัทร เจริญพร
วัดนางชี
เด็กหญิงณภัทร ผาสุศาสตร
เด็กหญิงลลิตา ศาลางาม
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
เด็กชายภาณุพงศ ลมูลเกตุ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายสวิทย เข็มเพ็ชร
นายถนอม บุญบํารุง
นายอนิวรรต แกวรัตน
นางสาววิราพร เหลาลาภะ
นายประวิทย บุญตน
นางสาวพจนา อดทน
นางสาวนภัค ขันชมวง
นางสาวสายพิน ศรีทอง

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.4-ป.6)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31020
ลําดับที่

โรงเรียน

9

วัดสุคนธาราม

10

วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180

11

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

12

เอกอโยธยา

13

วรดิตถวิทยาประสูทน

14

จิระศาสตรวิทยา

15

เทศบาลสรรพสามิตบํารุง

16

ยอแซฟอยุธยา

ชื่อ-สกุล
เด็กชายกิตติเชษฐ รัตนคุณศาสตร
เด็กชายชัยวัฒน รมโพธิ์ชี
เด็กหญิงรินรดา มหานิยม
เด็กชายธนากร คงอารมณ
เด็กชายพชร ชิตาพนารักษ
เด็กหญิงสุภัสสรา นาควรรณกิจ
เด็กหญิงปริยากร นกกระโทก
เด็กหญิงชุติพร จันชัย
เด็กหญิงนิตยา เวยแม
เด็กชายธิชากร แซวาง
เด็กหญิงวิไลรัตน แซทาว
เด็กหญิงพิรญาณ มณีคุณาภรณ
เด็กหญิงสุชารส ดารารัตน
เด็กหญิงไปรมาภรณ การะโภชน
เด็กหญิงอภิญญา สุทธลักษณ
เด็กหญิงเบญญา แสงสวาง
เด็กหญิงอิศราภรณ จํารูญบุญ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายกรร คลายสังข
นางสาวพุฒตาล สังขพิมพ
อภินันท สินเสริมเมือง
นายคมสัน แพรไตร
นางสาวเยาวลักษณ นาคยศ
นางจริยา ไชยรัตน
นายอาคม สุขสมนิตย
นายอิมรอน นาชะวี

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.4-ป.6)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31020
ลําดับที่
17
18
19
20
21
22
23
24

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กชายสหภาพ วรรณประภา
พระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ)
เด็กหญิงปรียาภรณ จันทรพิมาย
เด็กชายธรดล ขันธรรม
วัดพระญาติการาม
เด็กหญิงปาริชาติ ฤทธิ์เดช
เด็กหญิงวรัญญา ขันธรักษ
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เด็กหญิงขวัญพริษฐ ศรีวิจิตรวรกุล
พระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงลักษิกา ใจดี
เด็กหญิงสุพิชญา ธปญญา
เซนตจอหน บัปติสต
เด็กหญิงวริศรา อภิเดช
เด็กหญิงณิชาภัทร ดอกสันเทียะ
เซนตแมรี
เด็กหญิงอัญชสา กวีคาจร
เด็กหญิงณิชาพัชร หมื่นสุกแสง
สหวิทย
เด็กหญิงธัญชนก อุรินคํา
เด็กหญิงญาติกา สวัสดี
วัดบานสราง
เด็กหญิงศีรณา อันทรา
ประชาสามัคคี

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวสุภาพร บุญเจริญ
นางขวัญรพี เครือใย
นางวัลลภา ศรสวรรค
นพรัตน นิลปาน
นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด
นางสาวสุพรรณนิกา แชมธูป
นายพัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม
นางสาววรัญญา จันทรวิบูลย

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ( ป.4-ป.6)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31020
ลําดับที่

โรงเรียน

25

อนุบาลสุธีธร

26

เทศบาลทาเรือประชานุกูล

27

บวรวิทยา ๒

28

รอตเสวกวิทยา

29
30

ชื่อ-สกุล
เด็กชายพุฒธิกร นวมารค
เด็กหญิงณัฐิภา อิ่มเขียว
เด็กชายณัฐวัตร ชูสกุล
เด็กหญิงวิยะดา ไมดัด
เด็กหญิงวธิดา ทวีธรรม
เด็กชายนัฐกานต ตันนิมิตรกุล
เด็กหญิงศศิประภา ไพรเขียว

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายโสภณ กมลเวช
นางสาวธมนวรรณ ประเสริฐผล
นางสาวณัฐวดี อุปพา
นายนาธร สุวนิตย

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31015
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงณัฐนันท ขันทอง
สตรีอางทอง
เด็กหญิงวริศรา กุเร็น
นางสาวสุดา แซซง
วัดสระแกว (รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ)
นายไพฑูรย แซวาง
สามเณรพงษพสิษฐ ศรีหริ่ง
มังกรกมลาวาสวิทยาลัย
สามเณรเศรษฐพล รากคํา
สามเณรลัทธศักดิ์ นุมทอง
มังกรกมลาวาสวิทยาลัย
สามเณรศุภกร จันทวิสา
เด็กหญิงวรรณพร วงคเลิศ
ชลประทานอนุเคราะห
เด็กหญิงณิชากร หนูเทศ
เด็กหญิงพรธีรา บัวปน
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
เด็กชายคฑาวุฒิ ภูนาค
เด็กหญิงทิพยวารี บุญชูยิ้มแยม
โพธิ์ทอง "จินดามณี"
เด็กชายมงคลชัย รอดฤาษี
เด็กหญิงณัฐนัทน ธีรบวรกุล
เอกอโยธยา
เด็กหญิงเกศินี กิติ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสุรีย บํารุงญาติ
นายจิรายุส สรอมวงค
พระธวัชชัย เสี่ยเหลียง
พระธวัชชัย เสี่ยเหลียง
นางสาวหทัยรัตน เหมาะศรี
นางสาวสายพิน ศรีทอง
นางสาวธดา จันทรหอม
นายสุวัฒน แดงประยูร
นางสาวศศิภา เบาชารี

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31015
ลําดับที่

โรงเรียน

9

เทศบาลสรรพสามิตบํารุง

10

วรดิตถวิทยาประสูทน

11

ยอแซฟอยุธยา

12

ชลประทานวิทยา

13

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

14

ทาเรือ "นิตยานุกูล"

15

วัดพระญาติการาม

16

เซนตจอหน บัปติสต

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงพลอยสวย จันภิรมย
เด็กชายภานุเดช คงรื่นเริง
เด็กหญิงสุภารัตน เกษตรสุขถาวร
เด็กหญิงอง แซมา
เด็กหญิงเปา แซมา
เด็กหญิงวันวิษา ตาเมือง
เด็กหญิงวาสนา แจงบุรี
เด็กหญิงสุชานรี บางชมภู
เด็กหญิงกนกพร แลงทิม
เด็กหญิงวานรินทร ปานคง
เด็กหญิงณัฐณิชา ไกรทอง
เด็กหญิงอลิชา สมัยครีพ
เด็กชายลักทธพล รักแจง
เด็กชายณัฐพล คํามุข
เด็กหญิงปุณญิศา เฟองฟู
เด็กหญิงศิริลักษณ เกตุการณ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายอาคม สุขสมนิตย
นางสาวเยาวลักษณ นาคยศ
นายคีตา จันทรเกษม
นางภาวิณี แวดวงทอง
นางสาวปรัชญาภรณ วาสุชาติ
นางสาวนฤมล สรวยกรุน
นางขวัญรพี เครือใย
นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31015
ลําดับที่

โรงเรียน

17

จิระศาสตรวิทยา

18

หนองแค "สรกิจพิทยา"

19

บางไทรวิทยา

20

กรรณสูตศึกษาลัย

21

จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี

22

ทาชางวิทยาคม

23

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

24

สิงหบุรี

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงนัทธมน วิชาพร
เด็กหญิงพิชชญา สวัสดิ์นที
เด็กหญิงอติกานต โพธิ์สวัสดิ์
เด็กหญิงบัณฑิตา จึงรัศมีนานิช
เด็กหญิงน้ําฝน พรมจรรย
เด็กชายวิวรรธน มหาพรม
เด็กหญิงนพัตรศจี ธรรมประโชติ
เด็กหญิงสุภจิรา เทียมแสน
เด็กหญิงนารายา อุปทะ
เด็กหญิงมณีกาญจน เทียมใหม
เด็กชายคัมภีรภาพ พุฒิเพ็ญ
เด็กชายณภัทร ผองโอภาส
เด็กหญิงปาลิดา ยอดสรอย
เด็กหญิงภัทราวรรณ สุดแกว

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวรุงทิวา วาริยา
นางสาวจิราพัชร แข็งบุญ
นางณัฐกดตา จันทรัตน
นางวชิราภรณ วรัตถสุวรรณ
นายอนุชิต ชัยเรียบ
นางพรรณา ศิริวรธรรม
นายพิเชษฐ อยูสด
นางสาววรางคนางค กลิ่นหอม

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31016
ลําดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงนติภา วรงคธนิตถ
เซนตแมรี
เด็กหญิงสุดารัตน นากาเถระ
เด็กหญิงวัชราพร แลสันกลาง
มวกเหล็กวิทยา
เด็กหญิงธนัสชา ทอนทอง
เด็กหญิงขวัญพญา วีณะสนธิ
วัดบานสราง
เด็กหญิงวริศรา ประวัณเณร
นายณัญวุฒิ ดวงสา
อางทองปทมโรจนวิทยา
นายธนวัฒ ทองชันรุก
เด็กชายสรยุทธ สุขอันเลิศ
สระบุรีวิทยาคม
เด็กหญิงอมรรัตน ศรีอภิญญาโยธิน
เด็กหญิงณัฐญา มาแสง
เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"
เด็กชายพีรวิชญ กลอยคํา
เด็กหญิงปานิศา จันทา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก
เด็กหญิงสุภาพร สุภิสิงห
ราษฎรบํารุงศิลป
เด็กหญิงวรรณภรณ อินทศร

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวสุพรรณนิภา แชมธูป
นางวาทินี แสนทวี
นางสาวกวินธิดา เดชเจริญ
นางสาวสุชาดา อักษรกริช
นายพชร เข็มพงษ
นางสาวปวินดา ทรงมิตร
นางสาววิตรี ถีระแกว
นางอมรรัตน ไกรอุทัย

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31016
ลําดับที่

โรงเรียน

33

บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต

34

ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

35

ดอนพุดวิทยา

36

สงวนหญิง

37

ปราจิณราษฎรอํารุง

38

สามโกวิทยาคม

39

วัดบางขวาก

40

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ชื่อ-สกุล
เด็กชายรัชพงศ เครือวงศศิริ
เด็กหญิงณิชพัณณ อิสระวิศาลพล
เด็กชายธนา สุมานิต
เด็กหญิงภานุชนาฎ ภาดี
เด็กหญิงอรัญญา โตฤทธิ์
เด็กหญิงกัญญารัตน แพงไตย
เด็กหญิงนลินทิพย ทวมพงษ
เด็กหญิงขวัญหทัย ศรีนวล
เด็กหญิงกานตธิดา บุญเติม
เด็กหญิงชญานิษฐ หมะสัน
เด็กหญิงอริสรา ขายกระโทก
เด็กชายนนทกร ชาตะพันธ
เด็กชายศุภชัย พิกุลขาว
เด็กชายศรัญย ดอกบัว
เด็กหญิงมานิตา สุวรรณประดิษฐ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวณัฐชยา ชุมพลอโนมคุณ
นางสาวแพรทิพย ภาควัตร
นางสาวสิรินัดดา รวมพร
นางสาวพลอยชมพู มีบุญ
นางสราญรมย ยิ่งสุข
นายกรณิศ พวงลูกอิน
นายสุเทพ เกตุนวม
นายณรงคศักดิ์ โพธิ์นิยม

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31016
ลําดับที่

โรงเรียน

41

บวรวิทยา ๒

42

มัธยมผดุงวิทยา

43

เทศบาลทาเรือประชานุกูล

44

บานนา "นายกพิทยากร"

45

พระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ)

46

วัดพระขาว (ประชานุเคราะห)

47

สามโคก

48

ราชสถิตยวิทยา

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงรามาวดี บัวบาน
เด็กหญิงธนิฏฐา สุยหลา
เด็กหญิงวิภารัตน รวมสมัคร
เด็กหญิงศิรประภา สุขสุรัส
เด็กชายภูมินทร หลักทอง
เด็กหญิงวิภา จันทรหอม
เด็กหญิงภัทรวดี ศักดิ์ทอง
เด็กหญิงพรภิณี แกวสิมมา
เด็กหญิงสุภัสสร วัดขาว
เด็กชายชยพล ลักษณะโยธิน
เด็กหญิงอุไรวรรณ บุญครอบ
เด็กหญิงวิภาดา ยาศรีปญญาฤทธิ์
เด็กหญิงปยะวรรณ ดีโทน
เด็กหญิงขวัญฤดี รักษนทีทอง
เด็กหญิงน้ําฝน แซเฮอ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวณัฐวดี อุปพา
นางสาวกันนิกา ชูเชิด
นางสาวธมนวรรณ ประเสริฐผล
นางอุทุมพร แกวใส
นางสุพัชรา เดชาเสถียร
นางสาวกัญญาวีร จิตรักษ
นายกฤษตณชัย แชมชอย
นางสาวสมฤทัย หกพิพัฒน

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31017
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
ทิพกร พันธุสมบูรณ
พระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ)
ขจรศักดิ์ ภูติยา
นายภาคีนัย ปลื้มญาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
นางสาววาสนา เล็กเพ็ง
นางสาวปริณา แซโซง
วัดสระแกว (รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ)
นางสาวชีวนุช เลาเดชวรโชติ
นายสิทธิพงษ ทาอาจ
โพธิ์ทอง "จินดามณี"
นางสาววัดวิษา พงษพยัฒ
สามเณรนภัสกร อินทรเทพ
มังกรกมลาวาสวิทยาลัย
สามเณรเศรษฐพล รากคํา
นางสาวกรกนก ศรีมุข
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
นางสาวโชติมนต เพ็งเจริญ
นายณัฐชนนท แสงแดง
เอกอโยธยา
นางสาวปาริฉัตร ชนะภัย
นายชญานนท สมบัติศิริ
ชลประทานวิทยา
นางสาวพัชริญา ตายเนาวดง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสุพัชรา เดชาเสถียร
นายวันชนะ ขันตอ
นายจิรายุส สรอยวงศ
นางสาววันศิริ สมบุญ
นายชิตพล เครือแกว
พระธวัชชัย เสี่ยเหลียง
นายวุฒิชัย ขํานึง
นายสมโภช บุญเลิศ
นางภาวิณี แวดวงทอง

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31017
ลําดับที่

โรงเรียน

9

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

10

วรดิตถวิทยาประสูทน

11

ทาเรือ "นิตยานุกูล"

12

หนองแค "สรกิจพิทยา"

13

บางไทรวิทยา

14

กรรณสูตศึกษาลัย

15

ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา

16

ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

ชื่อ-สกุล
นางสาวอาภารัตน ทับทิมทอง
นายชนกันต แซเฮอ
นางสาวอาพร เชอมือ
นางสาวสรินทรา แซหวัง
นายสกลวัฒน ณัฐพรลาภิสรา
นางสาวประภัสสร จําปาพงษ
นางสาวภัทรียา จันทรปต
นางสาวโสภิดา นุมอยู
นางสาววิมลรัตน นามมันทะ
นางสาวกรณัฐ ศิลปประดิษฐ
นายธนพล โพธิ์สุวรรณ
นางสาวสุปรียา นามนา
นายสราวิน แปนเงิน
นางสาวฐิดายุ อดิสุวรรณ

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร
นางสาวเยาวลักษณ นาคยศ
นางสาวนฤมล สรวยกรุน
นางสาวสุดา ถวิลรัตน
นางณัฐกฤต จันทรรัตน
นางกันยารัตน ดุษณี
นางวาสนา โนนหัวรอ
นายภวเทพ สําราญสุข

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31017
ลําดับที่

โรงเรียน

17

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

18

ทาชางวิทยาคม

19

สิงหบุรี

ชื่อ-สกุล
นางสาวมีนตรา จั่นเพรช
นางสาวกาญจนาภา เพรชบํารุง
นางสาวกรทอง แยมยินดี
นางสาวอันธิกา บุรีรักษ
นางสาวอภิชญา นาฏลดารมภ
นางสาวธนัญชนก คลายเณร

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นายอนุชิต ชัยเรียบ
นางพรรณา ศิริวรธรรม
นายไพศาล สุขเอี่ยม

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31018
ลําดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
นางสาวสาลินี การภักดี
ชัยนาทพิทยาคม
นางสาวสิญทนา การภักดี
นางสาวธนพร ศิริพรหมสมบัติ
สหวิทย
นายพิชญะ พันธุศรี
นายอานนท แกวหนองตอ
นนทบุรีวิทยาลัย
นายโชคชัย หาญละคร
นางสาวจิราพร แผลงศร
มวกเหล็กวิทยา
นางสาวสายธิติมา สนธิกุล
นายภัทรดนัย เสริมดี
อางทองปทมโรจนวิทยาคม
นายจิรภัทร อินทรเอี่ยม
นายนนทกร บัวลอย
เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"
นายพัสสน แสงฉาย
นายปรมินทร โสมนัส
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นางสาววันวิสา ฉิมภาดี
นายภัทราวุธ อุดาแกว
บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต
นายอติวิชญ เชิดชูสีมา

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางสาวมาฆพันธุ อํานาคิล
นายพัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม
นางปทมา อนุพุก
นางวาทินี แสนทวี
นางสาวสุชาดา อักษรกริช
นางสาวปวินดา ทรงมิตร
นางสาวิตรี ดีระแกว
นางสาวณัฐชยา ชุมพลอโนมคุณ

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31018
ลําดับที่

โรงเรียน

28

ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

29

ดอนพุดวิทยา

30

สงวนหญิง

31

ปราจิณราษฎรอํารุง

32

สามโกวิทยาคม

33

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

34

บานนา "นายกพิทยากร"

35

สามโคก

ชื่อ-สกุล
นางสาวภานุมาศ สุขสมัย
นางสาวธนาภรณ ภักดี
นายชนกานต เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวพนิตพร ถมปด
นางสาวณัฐชา คงสุวรรณ
นายธเนศ วองนุกูลสวัสดิ์
นางสาวชัญญา จารุเนตร
นางสาววิสสุดา ฉิมพาลี
นางสาวณิชา อนุรักษอาชากุล
นางสาวศวิตา เบ็ญจนิรัตน
นางสาวศุภรดา ไชยบัวแกว
นางสาวดวงตา พรสวัสดิ์
นางสาวสาริยา สิงโต
นางสาวธีรวรา คุณพิทักษวัฒนา

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
สตวรรษ อดุลยรัตนพันธุ
นางสาวสิรินัดดา รวมพร
นางสาวพลอยชมพู มีบุญ
นางสราญรมย ยิ่งสุข
นางลลิตา สารสุวรรณ
นายณรงคศักดิ์ โพธิ์นิยม นางวาสนา พันธุ
มะเกียรติ นางสาวศิริรัตน ดวงนคร

นางสาววันทนี ทาทอง
นางสาวพรรญภา ศรียา

ลายมือชื่อ

แบบลงทะเบียน
การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หอง 31018
ลําดับที่

โรงเรียน

36

วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ

37

ราชสถิตยวิทยา

38
39
40

ชื่อ-สกุล
นางสาวระพีพรรณ สําลี
นางสาวสุนิสา นวลพิจิตร
นายรณชัย พระเมือง
นายวัฒนพงษ ขันทอง
นางสาวสุมิตรา แซยาง

ลายมือชื่อ

อาจารยผูควบคุม
นางเยาวรัตน หมะสัน
นางสาวสมฤทัย หกพิพัฒน

ลายมือชื่อ

การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับ
ระดับประถม 1-3
ระดับประถม 4-6
มัธยมตน
มัธยมปลาย
รวม

จํานวน
44
55
92
71
262

ระดับ
ระดับประถม 1-3
ระดับประถม 4-6
มัธยมตน
มัธยมปลาย
รวม

จํานวน
44
55
46
46
35
36
262

ลําดับเลขที่
1-22
1-28
1-24
25-48
1-19
20-37

หอง
31013
31020
31015
31016
31017
31018

