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ผลงานเชงิสรา้งสรรค์
และนวตักรรม

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



 

จำนวนผลงานเชิงสร้างสรรค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 

ทั้งหมด 147 ผลงาน  

 

 



ผลงานเชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ยูนิท A1  

ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/
แนวคิด 

ผลงาน 

1 เด็กชายเกรส 
ภูวไพรศิริศาล 

ชื่อผลงาน  
แบบจำลองการ
ขึ้นตกของดวง
อาทิตย์ 
แนวคิด ดวง
อาทิตย์ข้ึนทาง
ทิศตะวันออก 
และตกทางทิศ
ตะวันตก ซึ่ง
แบบจำลอง
สามารถเคล่ือน
ดวงอาทิตย์ให้ข้ึน
และตกได้  

 

2 เด็กชายเทพ
นรินทร์ แกว้นา
วงศ์ 

ชื่อผลงาน 
แบบจำลอง
กลางวันกลางคืน 
แนวคิด  แสดง
ความแตกต่าง
ของกลางวันและ
กลางคืน โดยวัตถุ
บนท้องฟ้าท้ัง 2 
เวลาจะแตกต่าง
กัน 

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/
แนวคิด 

ผลงาน 

3 เด็กชายปารเมศ 
อยูส่ าราญ 

ชื่อผลงาน  
แบบจำลองการ
เคล่ือนท่ีของ
เสียง 
แนวคิด  เสียง
เคล่ือนท่ีไปทุก
ทิศทางจาก
แหล่งกำเนิดเสียง 
อีกท้ัง หากเดิน
เข้าใกล้
แหล่งกำเนิดเสียง
จะได้ยินเสียงดัง
ขึ้น แต่ถ้าออก
ห่างจะได้ยินเสียง
เบาลง 

 
 
 

4 เด็กชายอภิ
มงคล   ทองคำ 

ชื่อผลงาน 
แบบจำลอง
กลางวันกลางคืน 
แนวคิด  แสดง
ความแตกต่าง
ของกลางวันและ
กลางคืน โดยวัตถุ
บนท้องฟ้าท้ัง 2 
เวลาจะแตกต่าง
กัน และเมื่อดวง
อาทิตย์อยู่ตรง
เหนือหัวเราจะ
เรียกเรียวว่า ช่วง

 

 
 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/
แนวคิด 

ผลงาน 

เท่ียงวัน 
5 เด็กหญิงณัชวดี 

บุราคร 
ชื่อผลงาน 
แบบจำลอง
กลางวันกลางคืน 
แนวคิด  แสดง
ความแตกต่าง
ของกลางวันและ
กลางคืน โดยวัตถุ
บนท้องฟ้าท้ัง 2 
เวลาจะแตกต่าง
กัน โดยสามารถ
หมุนท้องฟ้าให้
เปล่ียนเป็น
กลางวันและ
กลางคืนได้ด้วย 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/
แนวคิด 

ผลงาน 

6 เด็กหญิงธีร์พิช
ชา โตชัยภูมิ 

ชื่อผลงาน 
แบบจำลอง
ท้องฟ้าแสนสวย 
แนวคิด  แสดง
ความแตกต่าง
ของกลางวัน(เมื่อ
มีแสงจากดวง
อาทิตย์)และ
กลางคืน(เมื่อไม่มี
แสงจากดวง
อาทิตย์) โดยวัตถุ
บนท้องฟ้าท้ัง 2 
เวลาจะแตกต่าง
กัน  

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/
แนวคิด 

ผลงาน 

7 เด็กหญิงพ
ริณมญช์ วิทยา
ไพโรจน์ 

ชื่อผลงาน Day 
and night 
project 
แนวคิด  แสดง
ความแตกต่าง
ของกลางวันและ
กลางคืนโดยวัตถุ
บนท้องฟ้าท้ัง 2 
เวลาจะแตกต่าง
กัน นอกจากนั้น
ยังสามารถ
เคล่ือนไฟฉาย
(ดวงอาทิตย์) ให้
เป็นเหมือนการ
ขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์อีก
ด้วย 
 
 
 

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/
แนวคิด 

ผลงาน 

8 เด็กหญิง
จนัทราวรรณ ถิ
รธนบูรณ์ 

ชื่อผลงาน การ
ทดลองขูดหิน 
แนวคิด เมื่อขูด
หินด้วยตะปู บาง
ก้อนจะเกิดรอย 
บางก้อนไม่เกิด
รอยเป็นการวัด
ความแข็งของหิน 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานเชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ยูนิท A2  

ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

1 เด็ก
ชายณัฐณ์
ภูมิ หลา้ดา 

ชื่อผลงาน  
แบบจำลองการขึ้น
ตกของดวงอาทิตย์ 
แนวคิด ดวง
อาทิตย์ข้ึนทางทิศ
ตะวันออก และตก
ทางทิศตะวันตก ซึ่ง
แบบจำลอง
สามารถเคล่ือนดวง
อาทิตย์ให้ขึ้นและ
ตกได้ พร้องท้ังบอก
ช่วงเวลาเมื่อดวง
อาทิตย์เคล่ือนไปยัง
ตำแหน่งต่าง ๆ  

 

2 เด็กชายวุฒิ
กร รินทร 

ชื่อผลงาน  
แบบจำลองการขึ้น
ตกของดวงอาทิตย์ 
แนวคิด ดวง
อาทิตย์ข้ึนทางทิศ
ตะวันออก และตก
ทางทิศตะวันตก ซึ่ง
แบบจำลอง
สามารถเคล่ือนดวง
อาทิตย์ให้ขึ้นและ
ตกได้ด้วยแม่เหล็ก 

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

3 เด็กหญิง
เชิญขวญั   
กุลเวชกิจ 

ชื่อผลงาน  
แบบจำลองการขึ้น
ตกของดวงอาทิตย์ 
แนวคิด ดวง
อาทิตย์ข้ึนทางทิศ
ตะวันออก และตก
ทางทิศตะวันตก 
นอกจากนั้นยัง
สามารถเคล่ือนไฟ
ฉาย(ดวงอาทิตย์) 
ให้เป็นเหมือนการ
ขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์อีกด้วย 
 

 

4 เด็ก
หญิงพิชชา
ภา เพียง
เกษ 

ชื่อผลงาน 
แบบจำลองลักษณะ
ของหิน  
แนวคิด หินมี
ลกัษณะที่แตกต่างกนั 
โดยสามารถแยกตาม
ความแข็ง สี รูปรา่ง 
ลวดลาย น า้หนกั ซึ่ง
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้
แตกต่างกนั 

  
 

 

 



ผลงานเชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ยูนิท B1  

ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

1 เด็กชายกฤษ
กร อหันทริก 

ชื่อผลงาน 
แบบจำลอง
โครงสร้างของช้ันดิน 
แนวคิด ดินท่ีเราพบ
เห็น หากขุดลงไปจะ
พบกับดินในลักษณะ
ต่าง ๆ ซึ่งมีสีและ
องค์ประกอบของดิน
ท่ีแตกต่างกัน 

 
2 เด็กหญิง

กฤตินี ทรัพย์
เพิ่ม 

ชื่อผลงาน 
แบบจำลองการ
มองเห็น 
แนวคิด เรามองเห็น
ส่ิงต่าง ๆ ได้ โดยแสง
มีการเคล่ือนท่ีเป็น
แนวตรง ซึ่งสามารถ
สองเห็นได้ท้ัง
แหล่งกำเนิดแสง 
และวัตถุท่ีไม่มีแสงใน
ตนเอง โดยการ
มองเห็นจะเกิดจาก
แสงจากแหล่งกำเนิด
แสงเดินทางเข้าสู่ตา
โดยตรง และการ
มองเห็นวัตถุไม่มีแสง

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

ในตนเองจะเกิดจาก
แสงจากแหล่งกำเนิด
แสงเดินทางไป
กระทบกับวัตถุแล้ว
สะท้อนเข้าตาเรา 

3 เด็กชายฐกร 
ไทเมืองพล 

ชื่อผลงาน สมบัติ
ของดิน 
แนวคิด ดินแต่ละ
ชนิดมีสมบัติท่ี
แตกต่างกัน โดย
สามารถเปรียบเทียบ
สมบัติของดินชนิด
ต่าง ๆ ได้จากท้ังการ
ซึมผ่านของน้ำ หรือ
การจับตัวกันของดิน 

 

 

 

4 เด็กชายชล
ภณ คำจันลา 

ชื่อผลงาน 
กระบวนการเกิดดิน 
แนวคิด ดินเกิดจาก
การผุพังของหินผสม
กับซากพืชซากสัตว์ที่
ทับถมเป็นเวลานาน
คลุกเคล้ากับน้ำและ
อากาศจนเกิดเป็นดิน 
ซึ่งดินมีส่วนประกอบ
หลักคือ แร่ธาตุ 
อินทรียวัตถุ น้ำ และ
อากาศ 

 



ผลงานเชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ยูนิท B2  

ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

1 เด็กหญิงมนสิชา 
ทองด้วง 

ชื่อผลงาน กล่องปริศนา 
แนวคิด เรามองเห็นส่ิง
ต่าง ๆ ได้ โดยแสงมีการ
เคล่ือนท่ีเป็นแนวตรง 
การมองเห็นวัตถุไม่มีแสง
ในตนเองจะเกิดจากแสง
จากแหล่งกำเนิดแสง
เดินทางไปกระทบกับ
วัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา
เรา หากเราปิดไฟจะมอง
ไม่เห็นวัตถุท่ีอยู่ภายใน
กล่อง 

 
2 เด็กชายปฤษฎี 

ผิวทองดี 
ชื่อผลงาน แบบจำลอง
การเดินทางของแสง 
แนวคิด เรามองเห็นส่ิง
ต่าง ๆ ได้ โดยแสงมีการ
เคล่ือนท่ีเป็นแนวตรง 
และกระจายไปทุก
ทิศทาง ซึ่งเราสามารถใส่
ควันเข้าไปในกล่องทำให้
เห็นรังสีของแสงได้
ชัดเจนขึ้น 

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

3 เด็กชายนภสัดล อุ
ปลา 

ชื่อผลงาน ดิน 
แนวคิด ดินเกิดจากการ
ผุพังของหินผสมกับซาก
พืชซากสัตว์ที่ทับถมเป็น
เวลานานคลุกเคล้ากับน้ำ
และอากาศจนเกิดเป็น
ดิน ซึ่งดินมีส่วนประกอบ
หลักคือ แร่ธาตุ 
อินทรียวัตถุ น้ำ และ
อากาศ 

รวมทัง้ยงัสามารถน าดินไป
ใชป้ระโยชนต์่าง ๆ ทัง้ใน
ดา้นการเกษตร ท า
เครื่องป้ันดินเผา ที่อยู่อาศยั
ของสตัวแ์ละมนษุย ์

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานเชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ยูนิท D1  

ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

1 เด็กหญิงผกา
กาญจน์ เสริม

สวัสด์ิศรี 

ชื่อผลงาน ระบบสุริยะ 
แนวคิด ระบบสุริยะมีดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีดาว
บริวารโคจรล้อมรอบ ซึ่ง
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์จะ
แตกต่างกัน 

 
2 เด็กชายณฐ 

บุญยืน 
ชื่อผลงาน โครงสร้างโลก 
แนวคิด โลกของเรามีโครงสร้าง
ในช้ันต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน และ
ในแต่ละโครงสร้างก็มีความหนา
และธาตุองค์ประกอบท่ีแตกต่าง
กัน 

 



3 เด็กหญิง
สุณัฏฐา ลีลา
ลาวัณย์ 

ชื่อผลงาน ระบบสุริยะ 
แนวคิด ระบบสุริยะมีดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีดาว
บริวารโคจรล้อมรอบ ซึ่ง
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์จะ
แตกต่างกัน รวมทั้งมีโครงสร้าง
แตกต่างกันในแต่ละดวง ระบบ
สุริยะไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีดวง
จันทร์ ดาวเคราะห์น้อง ดาว
เคราะห์แคระ อุกกาบาต ดาว
หาง และฝนดาวตอีกด้วย 

 
4 เด็กชาย กันต

พงศ์ พิมพ์
วงศ์ 

ชื่อผลงาน ระบบสุริยะ 
แนวคิด ระบบสุริยะมีดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีดาว
บริวารโคจรล้อมรอบ ซึ่งดาวแต่
ละดวงมีโครงสร้างท่ีแตกต่างกัน 
แต่มีธาตุองค์ประกอบคล้ายกัน
เนื่องจากกำเนิดในระบบสุริยะ
เดียวกัน 

 



5 เด็กหญิง
อนัญญา จิโน
ทา 

ชื่อผลงาน โลกของเรา 
แนวคิด โลกของเรามีโครงสร้าง
ในช้ันต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน และ
ในแต่ละโครงสร้างก็มีความหนา
และธาตุองค์ประกอบท่ีแตกต่าง
กัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานเชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ยูนิท D2  

ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

1 เด็กหญิง
อินทราดา ศรี
สุข 

ชื่อผลงาน ระบบสุริยะ 
แนวคิด ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลาง มีดาวบริวารโคจร
ล้อมรอบ ซึ่งระหว่างดาวอังคารและ
ดาวพฤหัสบดีเป็นบริเวณท่ีมีแถบ
ดาวเคราะห์น้อยอยู่ 

 
2 เด็กหญิงปุณณ

ภาณัฏฐ์ รถมณี
ทวีศรี 

ชื่อผลงาน ระบบสุริยะ 
แนวคิด ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลาง มีดาวบริวารโคจร
ล้อมรอบ ซึ่งดาวแต่ละดวงมี
โครงสร้างท่ีแตกต่างกัน แต่มีธาตุ
องค์ประกอบคล้ายกันเนื่องจาก
กำเนิดในระบบสุริยะเดียวกัน 

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

3 เด็กหญิงวฤณ
ทารรดา อุปลา 

ชื่อผลงาน ระบบสุริยะ 
แนวคิด ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลาง มีดาวบริวารโคจร
ล้อมรอบ ซึ่งระยะห่างจากดวง
อาทิตย์จะแตกต่างกัน รวมทั้งมี
โครงสร้างแตกต่างกันในแต่ละดวง 
ระบบสุริยะไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีดวงจันทร์ 
ดาวเคราะห์น้อง ดาวเคราะห์แคระ 
อุกกาบาต ดาวหาง และฝนดาวตอีก
ด้วย 

 

4 เด็กหญิงเลิศ
อนงค์ มงคลวิ
ริยกิจ 

ชื่อผลงาน แบบจำลองโครงสร้าง
โลก 
แนวคิด โลกของเรามีโครงสร้างใน
ช้ันต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน และในแต่
ละโครงสร้างก็มีความหนาและธาตุ
องค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

5 เด็กหญิงพริตา 
ทองธีรภาพ 

ชื่อผลงาน ระบบสุริยะ 
แนวคิด ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลาง มีดาวบริวารโคจร
ล้อมรอบ ซึ่งระยะห่างจากดวง
อาทิตย์จะแตกต่างกัน 

 

6 เด็กหญิงวรัญร
ดา ศรีจำปา 

ชื่อผลงาน โลกและดวงจันทร์ 
แนวคิด โลกมีดวงจันทร์เป็นบริวาร
โคจรล้อมรอบโลก ทำให้คนบนโลก
เห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากดวงจันทร์ได้แก่ ข้างขึ้นข้างแรม 
การขึ้นตกของดวงจันทร์ การ
เคล่ือนท่ีแบบสมวาร 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานเชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ยูนิท E2  

ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

1 เด็กชายชานากร 
โฆมานะสิน 

ชื่อผลงาน แบบจำลองวัฏจักร
น้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่พื้นโลกอีกครั้ง ทำให้น้ำ
บนโลกมีการเคล่ือนท่ีไปยัง
พื้นท่ีต่าง ๆ  

 

2 เด็กชายธีรวีร์ ชู
ปัญญาเลิศ 

ชื่อผลงาน The Water Cycle 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่พื้นโลกอีกครั้ง ทำให้น้ำ
บนโลกมีการเคล่ือนท่ีไปยัง
พื้นท่ีต่าง ๆ 

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

3 เด็กชายนิชคุณ 
วรรณประสาท 

ชื่อผลงาน วัฏจักรน้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่แหล่งน้ำโลกอีกครั้ง ทำ
ให้น้ำบนโลกมีการเคล่ือนท่ีไป
ยังพื้นท่ีต่าง ๆ 

 
4 เด็กชายพัชร

วัฒน์ สิทธิกร
ชยาพงษ์ 

ชื่อผลงาน วัฏจักรน้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่แหล่งน้ำโลกอีกครั้ง ทำ
ให้น้ำบนโลกมีการเคล่ือนท่ีไป
ยังพื้นท่ีต่าง ๆ 

 

5 เด็กชายสยาม 
เขียวสมอ 

ชื่อผลงาน วัฏจักรน้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่แหล่งน้ำโลกอีกครั้ง ทำ

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

ให้น้ำบนโลกมีการเคล่ือนท่ีไป
ยังพื้นท่ีต่าง ๆ 

6 เด็กชายสุปรีชา 
วงศ์สุริยา 

ชื่อผลงาน วัฏจักรน้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่แหล่งน้ำโลกอีกครั้ง ทำ
ให้น้ำบนโลกมีการเคล่ือนท่ีไป
ยังพื้นท่ีต่าง ๆ 

 

7 เด็กหญิงชีวาภร 
สวัสด์ิพรไพบูลย์ 

ชื่อผลงาน วัฏจักรน้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่แหล่งน้ำโลกอีกครั้ง ทำ
ให้น้ำบนโลกมีการเคล่ือนท่ีไป
ยังพื้นท่ีต่าง ๆ 

 



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

8 เด็กหญิงนันทิชา 
ใจธรรม 

ชื่อผลงาน วัฏจักรน้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่แหล่งน้ำโลกอีกครั้ง ทำ
ให้น้ำบนโลกมีการเคล่ือนท่ีไป
ยังพื้นท่ีต่าง ๆ 

 

9 เด็กหญิงเบญญา
ภา สุขประเสริฐ 

ชื่อผลงาน วัฏจักรน้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่แหล่งน้ำโลกอีกครั้ง ทำ
ให้น้ำบนโลกมีการเคล่ือนท่ีไป
ยังพื้นท่ีต่าง ๆ 

 

10 เด็กหญิง
ปราณณาญา 
เวชนนิยม 

ชื่อผลงาน วัฏจักรน้ำ 
แนวคิด น้ำบนโลกมีการหมุน
วนเป็นวัฏจักร โดยได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้ว
ระเหยกลาวยเป็นไอ แล้วไปจับ
ตัวกับฝุ่นกลายเป็นเมฆ เมื่อ
รวมตัวกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นฝน 
ตกลงสู่แหล่งน้ำโลกอีกครั้ง ทำ  



ลำดับ ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

ให้น้ำบนโลกมีการเคล่ือนท่ีไป
ยังพื้นท่ีต่าง ๆ 

 



ยูนิทเอ ด.ญ.อัยยา วัชร์ชัยนันท์ A1 เลขที่ 72 
 ผลงาน แบบจำลอง การเกิดกลางวันกลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เด็กชาย ณัฏฐดนย์ จน์โยธินพิพัฒน์ unit A1 

 ผลงาน แบบจำลองลักษณะของหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เด็กชายชวิศ พลไกรษร B1/2 เลขท่ี 40 

 ผลงาน แบบจำลองการเดินทางของแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เด็กหญงิณพัตรศอร โฆมานะสนิ C2 
 ผลงาน แหล่งพลังงานหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ด.ญ.ณัฏฐร์ดา ธนาสทิธิว์รชยั  เลขที ่23  C2/1 

 ผลงาน แบบจำลอง แหล่งพลังงานหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 
 (STEM Education)Unit F1 กลุ่ม 1 

ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
1. Bath bomb 
กำจัดลูกน้ำ 

 
 

 
 

เด็กหญิงนรฌิามน ฉัตรเวทิน 
เลขท่ี 22 

 

2. ลูกอมผักสุขภาพ  

 

เด็กหญิงภรภัทร ศิวะศรี 
เลขท่ี 27 

 
 
 

3. เครื่องกรองน้ำ
จากวัสดุธรรมชาติ 

 

 

 

เด็กหญิงสุพิชา สราภิรมย์ 
เลขท่ี 33 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 

 
4. โต๊ะนั่งเล่นจาก
แกนกระดาษ 

 

เด็กชายธนกฤต แก้วนวล 
เลขท่ี 7 

5. ไข่กวน 

 

เด็กหญิงวนัชพร แก้วเฮ้า 
เลขท่ี 35 

6. สมุนไพรไล่ยุง 

 

เด็กชายธรรศ ปทุมนากุล 
เลขท่ี 8 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
7. เทียนไขถ่ัว
เหลืองไล่ยุง 

 

เด็กชายธีระธรรม์ หอประเสริฐวงศ์
เลขที่ 10 

8. เทียนหอมไล่ยุง 

 

เด็กหญิงสาริศา ฆารสินธุ์ 
เลขท่ี 32 

9. เครื่องป้องกัน
การนอนหลักขณะ
เรียนออนไลน ์

 

เด็กชายกันตพัฒน์ พาผล 
เลขท่ี 3 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
10. ไม้กวาดจาก
ขวดพลาสติก 

 

เด็กหญิงภัทรสุดา สมศรี 
เลขท่ี 30 

11. น้ำยาล้างจาน
จากกรดมะนาว 

 

เด็กชายธีรเดช บุญครอง 
เลขท่ี 9 

12. การปักชำต้น
ริบบ้ินชาลี 
 

 

เด็กหญิงกุลนิษ มิตรชอบ 
เลขท่ี 17 

13.กล้วยตาก 

 
 

เด็กหญิงทักขิณาพร ชานนท์ 
เลขท่ี 20 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
14. มากินดังโงะกนั 

 

เด็กหญิงรมิดา ล้ิมธนาคม 
เลขท่ี 31 

15. มะกรูดไล่มด 

 

เด็กชายแทนคุณ บุญเลิศ 
เลขท่ี 6 

16. สบู่เหลวจาก
สบู่ก้อน 

 

เด็กชายภาคิน รุ่งเจริญสิน 
เลขท่ี 13 

17. กัญชาแมว
(แคทนิป) ไล่ยุงได้
จริงหือไม ่

 

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศุภรจิตพร 
เลขท่ี 5 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
18. สเปรย์ไล่ยุง
จากเปลือกส้มโอ 

 

เด็กชายกฤษศิริ คงพิพัฒไชยศิร ิ
เลขที่ 2 

19. ไอศกรีม
มะม่วง 

 

เด็กหญิงภัทรศยา สิริเดชชัย 
เลขท่ี 29 

20. ลูกโป่งสวรรค์
จากปากขวด 

 

เด็กชายกรพรหม ชนะบำรุง 
เลขท่ี 1 

21. ท่ีวางโทรศัพท์
ปรับระดับได้ 

 

 

เด็กชายชยพล เนียมกุล 
เลขท่ี 4 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
22.การย้อมผ้าด้วย
วัสดุธรรมชาติ 

 
 

เด็กชายปรัชญ์ ดีเลิศ 
เลขท่ี12 

23. กาว
เอนกประสงค์ทำ
จากเศษโฟม 

 

เด็กชายมีภูมิ ตรีพานิชย์ 
เลขท่ี 14 

24. สีจาก
ธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายอชิตะ อานันทนสกุล 
เลขท่ี 15 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีภักดี 
เลขท่ี 26 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
25.การยืดอายุ
ดอกไม้ ด้วยน้ำตาล 
และเหรียญสตางค์ 

 

      

เด็กหญิง กุลกนก   นารัตน์โท 
เลขท่ี 16 

 

26. ถุงหอมจาก
ใบเตย 

  

 

เด็กหญิงครองขวัญ สมดีวีรเดช 
เลขท่ี 18 

27. เครื่องให้
ออกซิเจนปลา 

 

เด็กหญิงธัญภัสร์ แซ่ผุง 
เลขท่ี 21 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
28. ยาดมสมุนไพร 

 

เด็กหญิงปาณิดา พิมพจักร 
เลขท่ี 24 

29.  ท่ีมาส์กหน้า
บำรุงผิวจากว่าน
หางจระเข้ 

 
 

เด็กหญิงพรลภัส  เรืองชัยจตุพร 
เลขที่  36 

30. น้ำดอกอัญชัน 

 
สูตรท่ี 1 

 
สูตรท่ี 2 

เด็กหญิงพรลภัส บึงไกร 
เลขท่ี 25 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
31. น้ำหอมสกัด
จากใบเตย 

 

เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีโนนยาง 
เลขท่ี 28 

32. การนำต้นกล้า
มาแช่น้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงชัญญา ศิริพานิชย์ 
เลขท่ี 19 

33. เนยถั่ว 

 

เด็กหญิงบวรลักษณ์ สงกลาง 
เลขท่ี 23 



 
 

 

 

 

ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
34. น้ำขิง 

 

เด็กหญิงอรินทร์ธร อัครศริิมงคล 
เลขท่ี 34 



รายงานผลการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 

Unit F1 กลุ่ม 2 

ช่ือผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
เครื่องดักยุง 

 

ด.ช. กรณ์ สันติเมทนีดล 

ผงล้างจาน 

 

 

ด.ช กฤษพัฒ คงพิพัฒไชยศิริ 



 
ช่ือผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 

Air DIY 

 

ด.ช. ฉลองธรรม์ พิธรัตน์ 
ด.ช. หฤษฎ์ จันทร์จรัส 

เครื่องดักหนู 

 

ด.ช. ณัฏฐพล บุตรตำโชติ 

สเปรย์ตะไคร้หอม 

 

ด.ช. แทนคุณ สุภัคเลิศ 

สเปรย์กันสุนัขฉี ่

 

ด.ช. ธีร์ อภิรักษากร 



เครื่องดักน้ำมัน 

 

ด.ช. เนติรัฐ ลุนพุด 

ช่ือผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
กระถางต้นไม้แรงลอยตัว 

 

ด.ช. พิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน 

การรับน้ำหนักวัตถุที่
ต่างกัน 

 

ด.ช. ภัทรเดช สว่างเมือง 

น้ำยืดอายุดอกไม้ 

 

ด.ช. รชต วงษ์วิจารณ์ 



กังหันพลังงานไอน้ำ 

 
 
 

ด.ช. ศุภรุจ วรธนาพงษ์ 

ช่ือผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
Syrup เพ่ือสุขภาพ 

 

ด.ช. อธิคุณ จันทร์แดง 
ด.ช. หิรัณทรัพย์ พูลนิติพร 

Mask ยิ้มสวย 

 

ด.ญ. การต์ธีรา แสงไกร 

แชมพูสมุนไพร 

 

ด.ญ. เจติยา วัฒนกูล 



ไอศครีมเพ่ือสุขภาพ 

 

ด.ญ. ชนม์นิภา ทันจันทึก 
ด.ญ. ชวิศา ถาวร 
ด.ญ. ปริชมน หอสูงเนิน 

เม็ดกำจัดแมลงสาบ 

 

 

ด.ญ. ณัฐกฤตา อังคณาวรกุล 
ด.ญ. ปภาวรินทร์ เทพรังสฤษฎิ์ 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
เทียนหอมกลิ่นต้มยำ 

 

ด.ญ. ณัฐปภัสร สกุลอิสริยาภรณ์ 

บังลอยไร้แป้ง 

 

ด.ญ. ณิชาภา เศรษฐีธรรม 



ไอศครีมมะม่วงหาวมะนาว
โห่ 

 

 

ด.ญ. นันท์นภัส ไชยนุรัตน ์
ด.ญ. พัทธ์ธีรา สร้อยคำ 

สเปรย์ดับกลิ่นตัว 

 
 

ด.ญ. ปัณณธร ตั้งสกุล 

ช่ือผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
Orange Candle 

 

ด.ญ. ปัทมพร แสนม ี

เทียนหอมจากใบมะกรูด 

 

ด.ญ. พินดาริการ์ ชูวงศ์เติม 



บำบัดน้ำจากตู้ปลา 

 

 

ด.ญ. พีรญา ภัทรกิจกำจร 

เจลแอลกอฮอล์                          
กลิ่นธรรมชาติ 

 
 

ด.ญ. ฟ้านำพร รุขพันธ์เมธี 

ช่ือผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
สเปรย์กำไล 

 

ด.ญ. อริศรา อึ้งประเสริฐ 

ขนมหวานเพ่ือสุขภาพ 

 

ด.ญ. อิสิพัชร ชิ้นปิ่นเกลียว 

 



รายงานผลการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 
 (STEM Education)Unit F2 กลุ่ม 1 

ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
1. เครื่องดูดฝุ่นจาก
ขวดน้ำพลาสติก 

 

 
 
 

เด็กชายภณวัจน์  เรืองจิรพจน์ 
เลขท่ี 11 

เด็กชายภวิศ  ปริวัฒนศักดิ์  
เลขท่ี 12 

 

2. คุกกี้กัญชา 

 

 

เด็กชายพงศ์วิชญ์ โตภาคงาม 
เลขท่ี 9 

เด็กชายไรวินทร์ รุจิเกียรติกำจร 
เลขท่ี 13 

 
 
 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
3. ช็อคโกแลตดับ 
กล่ินปากสูตรไร้
น้ำตาล 

 

เด็กหญิงเมขล์ สิทธิสมวงศ์ 
เลขท่ี 30 

เด็กหญิงวิสารดา สะตะ  
เลขท่ี 33 

เด็กหญิงณัฐกฤตา สัชชาพงษ์ 
เลขท่ี 36 

4. วุ้นกรอบแสน
อร่อย 

 

เด็กชายจิรวัฒน์ เทียมสีฟ้า 
เลขท่ี  2 

5. วิธีทอดอาหาร
ไม่ให้น้ำมันกระเด็น 

 

เด็กชายชลธรรม ปัญญาบัณฑิต 
เลขท่ี 5 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
6. Clean and cat 
stop spray 
เคลือบเบาะหอม 
สดช่ืน ปลอดภัย 

 
 

 

เด็กหญิงณัฐฐิญา จีราระรื่นศักดิ์ 
เลขท่ี 20 

7. วุ้นผัก 

o  

เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์ฎา ชัยพฤกษ์ 
เลขที ่19 

8. กับดักยุง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

เด็กหญิงปริษา คัชมาตย์  
เลขท่ี 27 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 

 
วิธีท่ี 1 พัดลมกำจัดยุง 

  
วิธีท่ี 2 โคมไฟกำจัดยุง 

  
วิธีท่ี 3 ขวดน้ำกำจัดยุง 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
 
9.สามารถทำให้
น้ำมันกลับมาใสได้
หรือไม ่

 

 

 
เด็กชายพาทิศ ผลดี เลขท่ี 10 

10. การยืดอายุดอก
พุทธ 

   

 

   

เด็กหญิงกมลพร ผลอ้อ  
เลขท่ี 16 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 

 

 
11.ลูกบอลบีบ
บริหารมือเรืองแสง 

 

 

เด็กหญิงธวัลนรัตน์ พงษ์กังสนานันท์ 
เลขที ่23 

เด็กหญิงวีรดา เบ้าสาทร 
 เลขท่ี 34 

เด็กหญิงสิรินดา คำตานิตย์ 
เลขท่ี 35 

12. ชาดอกอัญชัญ เด็กหญิงวรกัญญา กสิกิจวรกุล 
เลขท่ี 32 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 

 
13.การประดิษฐ์
เครื่องดูดฝุ่นจากขวด
น้ำพลาสติกบังคับได้ 

 

เด็กหญิง ปัณณวีร์ เอื้อชวางวงศ์ 
เลขท่ี 37 

14. ราวตากผ้า
อัตโนมัต ิ

 

เด็กชายจักรภัทร มณีโคตม์ 
เลขท่ี 1 

เด็กชายเชตวัน สีนวลแล 
เลขท่ี 6 

เด็กชายเทพนรินทร์ บุญฮวด 
เลขท่ี 7 

15. กรดผลไม้ล้าง
ด่างทับทิม 

 

    

เด็กชายชยานันต์ อนุตรอังกูร 
เลขท่ี 4 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 

 
16. ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
ช่วยลดขยะ 

 

เด็กชายจุลละกรรจ์ จุลละนันทน์ 
เลขที่ 3 

17. ฝึกทำอาหาร
ราดหน้าหมูนุ่ม 

 

เด็กชายสุรพิชญ์ ศุภสิทธิ์ 
เลขท่ี 14 

18. ผลไม้เคลือบแก้ว 

 

เด็กหญิงณภัชชา มูลสาร เลขท่ี 
18 

เด็กหญิงปุณญิสา แสนสีมนต์ 
เลขท่ี 28 

เด็กหญิงมนัญชยา หาญยิ่ง 
เลขท่ี 29 

19. เทียนหอมไล่ยุง 

 

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญพรหมมา 
เลขที่ 24 

เด็กหญิงปพิชญา ศิรินิกร 
เลขท่ี 25 

เด็กหญิงปภาดา ปัญญาวิภาส 
เลขท่ี 26 



ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
20. เครื่องด่ืมน้ำ
มะขามเปียก 

 

เด็กชายธนบูลย์ อักษร 
เลขท่ี 8 

21. น้ำกระท่อม 

 

เด็กชายณัฐเศรษฐ เจริญแสงสุวรรณ 
เลขที่ 15 

22. เครื่องกดเจลล้าง
มืออัตโนมัติ 

 

เด็กหญิงชนชญา ธำรงยศวิทยากุล 
เลขที่ 17 



 
 

 

ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
23. ไม้กวาด
มหัศจรรย์ 

  

เด็กหญิง ธนภร อินทรกำแหง 
เลขท่ี 21 

เด็กหญิง ธนันชญา ดวงอ่อนนาม 
เลขที่ 22 

เด็กหญิง ลภัสลดา ฟั่นฉิม 
เลขท่ี 31 



รายงานผลการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 

Unit F2 กลุ่ม 2 

ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
กรองน้ำ DIY 

 

ด.ช. กฤตภัค พระคลังทอง 
ด.ช. ภาวิต กำจร 
ด.ญ. ณัฐธิดา แก่นเชียงสา 
 

เครื่องดักยุง 

 

ด.ช. ชินาทิป พันธ์สวัสด์ิ 

กระปุกเครื่องเทศ 

 

ด.ช. ญาณเมธี ประพรม 
ด.ช. ธีร์ธวัช บุญปก 

โมจิแบบไทยๆ 

 

 
 
 

ด.ช. ธรรชนนท์ โพธิตะปัญญา 



 
ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 

เทียนหอม 

 

 

ด.ช. รชต มากจันอัด 
ด.ญ. จิราพัชร กันหาชาติ 
ด.ญ. นวรัตน์ บุญม ี

Remote เศษวัสดุ 

 

ด.ช. รัฐนนท์ งานประเสริฐ 

สเปรย์สมุนไพร 

 

ด.ช. อชิระวิชญ์ ศักดิ์พัฒนากุล 

ดับกล่ินสมุนไพร 

 

ด.ช. ณดล สดายุรัตน์ 

สมุนไพรดับกล่ินห้องน้ำ 

 

ด.ช. นภนต์ ปัญญาสิทธิ์ 



 
ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 

สมุนไพรไล่ยุง 

 

ด.ช. พุทธานนท์ จับสูงเนิน 

ส้มโอและมะกรูดไล่ยุง 

 

ด.ช. ปัณณวิชญ์ ราษีสุทธิ์ 

น้ำหอมจากธรรมชาติ 

 

ด.ช. ธรรมภณ พิสุทธิโกศล 

หยดน้ำ 

 

ด.ช. ธีรปรัชญ์ สัจจพงษ์ 

รองแก้วธรรมชาติ 

 

ด.ญ. กชพร วรรณสิทธิ์ 
ด.ญ. ปุณยนุช แซ่เอียว 
ด.ญ. วันนิศรา เฮาะมะ 
 
 



 
 

ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
สีน้ำจากธรรมชาติ 

 

ด.ญ. กัญญารัตน์ จวงพลงาม 
ด.ญ. ฐิติรัตน์ พั่วโพธิ์ 
ด.ญ. ณัฐชนนท์ นนทะเสน 

เม็ดฟู่ 

 

ด.ญ. ณัฐธิดา แก่นเชียงสา 
ด.ญ. บุษบาวรรณ บุตรไทย 
ด.ญ. ภัทรวดี สนิทเช้ือ 

เทียนหอมสมุนไพร 

 

ด.ญ. นภสร จันทรประทักษ์ 

ขยะท้ิงแมส 

 

ด.ญ. พรรณวรท ไกรศร 

ทดลองสไลม์ทำความสะอาด
ได้มากกว่าการใช้ผ้า 

 

ด.ญ. กัลยากร ทองบ้านทุ่ม 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ชื่อผลงาน ภาพถ่ายผลงาน ผู้จัดทำ 
โคมไฟ 

 

ด.ญ. ณิชชา ศรียาภัย 

 


