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ประกาศรายช่ือทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา 

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 

 

หัวข้อ Future Lifestye Food Innovation 

ที ่ ชื่อกลุม่ โรงเรียน / จังหวัด รายชื่อสมาชกิในทีม ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 
เราจะแกล้งเป็น
เชฟในร้าน
เดียวกัน 

โรงเรียนดรณุสิกขาลัย  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวนภัทร จินดาวิจักษณ ์
2. นางสาวพิชชานภา นุ่นโต 
3. นางสาวอันนา เอกทักษิณ 
4. นางสาวชาลิสา พรสุขจันทรา 
5. นางสาวปารวี ศานติกลุลักษณ ์

นายรัฐ มโนธมั 

2 little pupa 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณร์าชวิทยาลยั บุรีรมัย์  
จังหวัดบุรีรมัย์  

1. นางสาวกรปภา ธิปประโคน 
2. นางสาวมนัสนันท์ จันทรส์นิทศรี 
3. นายเจษฎาวุฒิ ปะเพระตา 
4. นางสาวขวัญจิรา บุญโยดม 
5. นางสาวพาขวัญ นุ่นหลักค า  

นางวัชราภรณ์ แสนนา 

3 
Thai tay tay   
(ไทย เท๊ เท่) 

โรงเรียนธดิาแม่พระ  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

1. นางสาวรวิสรา เกิดสมบัต ิ
2. นางสาวเบญจวรรณ อุดมวิทยาไกร 
3. นางสาวนุชนารถ อธิชัยรัศมีกุล 
4. นางสาวจุฑามาศ เกดิผล 
5. นาวสาวศิรประภา งามสุทธ์ิ  

นางสาววัลยล์ียา ชูศักดิ ์

4 
ผงทุเรียน
สารพัดนึก 

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสติ จังหวัด
ปทุมธานี 

1. นายสิปฐินนช์ิ เครือศร ี
2. นายไวยวิทย์ เจรญิอนันต์กิจ 
3. นายเลิศพิพัฒน์ กาญจนเรืองโรจน์ 
4. นายพัทธดนย์ ตันติเอมอร 
5. นายสฐภนช์ เครือศร ี

นายสุภกร บุญยืน 

5 Hi Fight 
โรงเรียนศึกษานารี  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวภัทรานิษฐ์ นครไทย 
2. นางสาวนรมน ชาญโกศล 
3. นางสาวขวัญชนก โควานิชเจรญิ 
4. นางสาวจิรัชยา สนธิกร 
5. นางสาวกฤติยา ชุมขวัญ  

นายมานะ อินทรสว่าง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 
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หัวข้อ Future Lifestye Food Innovation 

ที ่ ชื่อกลุม่ โรงเรียน / จังหวัด รายชื่อสมาชกิในทีม ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

6 ศีล๕  (ศีล-หา้)  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั  
จังหวัดเชียงใหม ่

1. นายอลงกรณ์ บุญบ ารุงทรัพย ์
2. นางสาวเขมิสรา ปีเจริญ 
3. นางสาวชุติกาญจน์ ต  าแก้ว  
4. นางสาวนภสร จันทร์ตา 
5. นางสาวปาณิสรา ชื นจิตต ์

นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล 

7 Blink 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์   
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุร ี

1. นางสาวกรชนก เพิ มสิน 
2. นางสาวปุณยาพร สุดวิเวก 
3. นางสาวอิสริยา สายตรง 
4. นางสาวโยษิตา ช่วงชัย 
5. นางสาวพรไพลิน ประยรูพงษ์  

นายมนัส สิทธิโชคธรรม 

8 Pentagon 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา  
จังหวัดยะลา 

1. นางสาวโรฮานี  ยีสะอิ 
2. นางสาวอารดา อาแย 
3. นางสาวอัสมา สามะ 
4. นางสาวซิลมีย์ กือซ ู
5. นางสาวฟิรดาวส์ ปโูรง 

นายมูฮมัหมดัริฎวาน สมานรุัตน ์

9 คานน้อยคอยรัก 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวี
ยร์  
จังหวัดนนทบุร ี

1. นางสาวชนันทร ศรีมาลานนท์ 
2. นางสาวกรวรรณ ทยาคณุอังกูร 
3. นายณฤทธิ์พันธ์ เดชปัญญาวมิล 
4. นางสาวณัฐนิชกานต์ ดอย 
5. นางสาวตุลญดา เเกล้วกล้า  

นางสาวอเทตยา เหลี ยงตระกลู 

10 
powder puff 
girls 

โรงเรียนบูรณะร าลึก  
จังหวัดตรัง 

1. นางสาวสิริพรรณิกา เต็งรัง 
2. นางสาวฟ้าใส ฮุยเคยีน 
3. นางสาวดามิยา เสียมไหม 
4. นาสาวณัฐนรี บญุชิต 
5. นางสาวณัฐวรา จันทรผ์่อง 

นางสาวศิราภร ตรีรัตนพันธ์ 

11 Meat de Bean 
โรงเรียนศึกษานารี  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวศศกรณ์ แซล่ ี
2. นางสาวปาริดา โชติปญัญา 
3. นางสาวเพียงตะวัน ปราสาททองโอสถ 
4. นางสาวอาทิตยา ไชยเยต 
5. นางสาวนัทธมน ทองผุด 

นายมานะ  อินทรสว่าง 
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หัวข้อ Future Lifestye Food Innovation 

ที ่ ชื่อกลุม่ โรงเรียน / จังหวัด รายชื่อสมาชกิในทีม ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

12 ฟหกด. 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

1. นางสาวนิชนันท์ อาลัยลักษณ ์
2. นางสาวปรางระวี พรหมเจริญ 
3. นางสาวธรัสพร พรมสมศร ี
4. นางสาวขาณญดา เรี ยวแรง 
5. นางสาวพลอยนรี วิจิตรโกเมน 
 

นางสาวสุวิมล อนันต์ทวีรัชต ์

13 

Machine to 
convert food 
scraps into 
fertilizer by 
combining 
with oxygen 
fermentation 
and Crude 
Enzyme. 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. นายพัชรพล แก้วเนิน 
2. นายนนฐวุฒิ หวังดี  
3. นายภาณุพงศ์ เชียเช้ือ  
4. นายนคเรศ กังสุกลุ 
5. นายอภิสิทธ์ิ ทวิชศรี 

นางกนกรัตน์ สงินุ้ย  

14 a glass half full  
โรงเรียนสุคนธรีวิทย์  
จังหวัดนครปฐม 

1. นางสาวพิริยา อันทะไชย 
2. นางสาวพิชญา ขมประเสิรฐ 
3. นางสาวธนพร เสือพยัพ 
4. นางสาวกาญจนิชา คล้อยสวาท 
5. นางสาวจิณรัฐฐา สุทธวิรีสรรค ์

นายสรศักดิ์ งามสง่า 

15 กับข้าวแม ่
โรงเรียนวดัโสธรวราราม
วรวิหาร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1. นายณัฐพงษ์ แสนเขียววงศ ์
2. นายอัครพนธ์ ตระกลูวิยะ 
3. นางสาวศุธาศินี เหล่ามาลา 
4. นางสาวพันพัสสา นิโครธานนท์  
5. นางสาวน้ าฟ้า กาญจนศร 

นายเทวินทร์ แดงพรม 
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หัวข้อ Food Heritage Innovation  

ที ่ ชื่อกลุม่ โรงเรียน / จังหวัด รายชื่อสมาชกิในทีม ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 mild cup 
โรงเรียนอตัตรักียะห์     อิสลา
มียะห์  
จังหวัดนราธิวาส 

1. นางสาวตัสนีม ยามา 
2. นางสาวบุสริน โต๊ะนากายอ 
3. นายอาร์ลีมันท์ เบญจมามาศ 
4. นายลุกมานต์ ยามาก ู
5. นายฮารสี เจะอารง 

นางสาวอิลฮาม เซ็ง 

2 Kerabu(เกอราบู) 
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
จังหวัดปัตตาน ี

1. นายบัสซาม ยเีลาะ 
2. นางสาวเจนนีซ่าห์ หะยีเจะ๊โว๊ะ 
3. นายชาฟีกี ลาเต๊ะ 
4. นางสาวตักวา มามะ 
5. นางสาวนูรุลฟิตรียา มสุตาพา 

นายธรรมรัตน์ แก้วมณ ี

3 
KKN 
INNOVATOR 

โรงเรียนขามแก่นนคร  
จังหวัดขอนแก่น 

1. นางสาวจุฑามาศ วันสบืเชื้อ 
2. นางสาวนัฐชฎาภรณ์ กาสีชา 
3. นางสาวภัทราพา ทายิดา 
4. นายไตรภพ จันทะสาร 
5. นายไตรภูมิ เหล่ากาส ี

นายนิกร สีกวนชา 

4 Berbbooshuba 
โรงเรียนวิทยาศาสตร ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  
จังหวัดตรัง 

1. นางสาวศุภธิดา เพชรชนะ 
2. นางสาวออมทรัพย์ พูดเพราะ 
3. นางสาวอารยา สุวรรณโน 
4. นางสาวธันย์ชนก คิ้วนาง 
5. นางสาวนิสภานันท์ บุญยรัตน ์

นางวงษ์สุดา จิตร
ไมตรีเจริญ 

5 
เห็ดตับเต่าพา
ทัวร์ 

โรงเรียนเอกอโยธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. นายธนกร รื นบุตร 
2. นางสาวนฤมล เเววกระโทก 
3. นางสาวปริยาภัทร ไชยเสน 
4. นางสาวจุฑามาศ ประสวนศร ี
5. นายธนชัย ธนะภาสน ์

นางสาวรัติกาล ตรคีุณา 

6 
makin makan 
makanan 
Heritage 

โรเรียนสาธติวิทยาการอสิลาม  
จังหวัดปัตตาน ี

1. นางสาวมาวัดดะห์ บิลล่าเต๊ะ 
2. นางสาวฟัรฮานา บูแวยโูซะ 
3. นางสาวณัฏฐา หะยีสาและ 
4. นางสาวจาดีร่า จันทลักขณา 
5. นางสาวนัซณีน แหละหลีหมีน 

ผศ.ดร.ธรรมรตัน์ แก้วมณ ี
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หัวข้อ Food Heritage Innovation  

ที ่ ชื่อกลุม่ โรงเรียน / จังหวัด รายชื่อสมาชกิในทีม ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

7 
Eativation 
ปู๊นปู๊น  

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. นายดนัย  เรืองวงษ ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ศิรเิทศ 
3. นางสาวสุพัชฌาห์  เพิ มภญิโญ 
4. นางสาวเกศราวดี  สูงสุด 
5. นายธนวัฒน์  โอ่วเจริญ 

นางสาวศุภมาส ดีชัง 

8 ศาลายาเกิรล์กรุ๊ป 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  
จังหวัดนครปฐม 

1. นางสาวอัจฉริยา โรจน์บัณฑิต 
2. นางสาวณัฐนา โชคบุญเจรญิ 
3. นางสาวฟ้าใส โตธนะรุ่งโรจน ์
4. นางสาวภัสนันท์ บวรไกรเลิศ 
5. นางสาวศศิรดา ประทีปภวเมธา 

นางสุภานันท ์สุจริต 

9 เช้นท์พว. 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา  
จังหวัดยะลา 

1. นางสาวพนิดา มะลดิง 
2. นางสาวอัยนา กรูตามา 
3. นางสาวฮุสนา สาและมิน 
4. นางสาวมูนา มาม ุ
5. นางสาวอัสนียา มาสนิท 

นายมูฮมัหมดัริฎวาน สมานุ
รัตน ์

10 ปลาร้าวิวัฒน์ 
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี  
จังหวัดนครราชสีมา 

1. นางสาวอิสรีย์ กิตติศุภเศรษฐ์ 
2. นางสาววริศรา วัฒนศิริพงษ ์
3. นางสาวธัญรัศม์ อโณทัยไพบูลย 
4. นางสาวอิชยาภรณ์ รีสันเทียะ 
5. นางสาวธัญจิรานนท์ คนรู ้

นางสาวมนรวสั รวยธน
พานิช 

11 

CLKI (Chonburi 
Local 
Knowledge 
Innovation ) 

โรงเรียนชลกันยานุกูล  
จังหวัดชลบุร ี

1. นางสาวกิติพร นาคมั น 
2. นางสาวฉายสุรยี์ บุญมา 
3. นางสาวชญานิศ กิจมั งม ี
4. นางสาวลลติวดี ตันเจริญ 
5. นางสาวธนัญญา ธัญญวศิน 

นางสาวธัญญาภรณ์ เครือ
อ้น 

12 NAM-KR451 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม  
จังหวัดปทุมธาน ี

1. นางสาววัธนพร แก้วกล่อม 
2. นางสาวศศิธร นงค์บาง 
3. นางสาวจณิสตา เม็กขุนทด 
4. นายธนวัฒน์ พุ่มพงษ์ 
5. นางสาวสุกันยา สุวรรณศร ี

นายทนงศักดิ์ สุขกาย 
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หัวข้อ Food Heritage Innovation  

ที ่ ชื่อกลุม่ โรงเรียน / จังหวัด รายชื่อสมาชกิในทีม ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

13 
PHong-nua 
 เรนเจอร์ (ผง
นัวเรนเจอร์) 

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์

1. นางสาวอรพลิน ทัพทวี 
2. นางสาวเกตน์นิภา หมีเทศ 
3. นางสาวราชพร มุ่งกิจการด ี
4. นางสาวปริยากร ประสงค์ 
5. นายปริญญา โพธ์ิวิฑูร 

นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ 

14 T59 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั  
จังหวัดเชียงใหม ่

1. นางสาวพัชรกมล วงค์นันตา 
2. นางสาวธัญวรัตม์ ทิพย์เจิง   
3. นางสาวจุฑาทิพ พรมค าตัน 
4. นางสาวเจตนิพิฐ โนชัย 
5. นายพัชรชัย เกษมจิตต ์

นายธีรุตม์ บญุมา  

15 A'three sea 
โรงเรียนอตัตรักียะห์อิสลามี
ยะห์ จังหวัดนราธิวาส 

1. นายฟุรกอน ตาซา 
2. นายโซเฟียน หะยีอาแว 
3. นายนาร์ฟีน มะจะ 
4. นายซอฟซาน ยูโซ๊ะ 
5. นายซอบรี ลาเต๊ะ 

นางสุรียานี อดลุย์รอหมาน 


