ประกาศผลการประกวดโครงงาน
Global Natural History Day 2017 – Thailand Final (รอบคัดเลือก)
ลาดับที่

จังหวัด

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโครงงาน

1

กรุงเทพมหานคร

สันติราษฏ์วิทยาลัย

Stem cell เซลล์ซ่อมแซม

2

กรุงเทพมหานคร

สันติราษฏ์วิทยาลัย

เริ่มจากแบมบู

3

เชียงใหม่

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

4

น่าน

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด
ดาวกระจายไต้หวันที่ส่งผลต่อการ
แพร่กระจายตัวของเมล็ด
การศึกษาพฤติกรรมของหญ้าเข็มนาฬิกา

จังหวัดน่าน
5

บุรีรัมย์

บ้านกรวดวิทยาคาร

ผืนดินธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์งานศิลป์
ท้องถิ่นบุรีรัมย์

6

มุกดาหาร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร

Macroinvertebrates : The Fantastic
Creature

7

สมุทรปราการ

เซนต์โยเซฟทิพวัล

การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านระบบนิเวศใน
ขวดพลาสติก (Learing Ecology
through Bottle Biology)

8

นครราชสีมา

สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา

การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าโดยใช้
หยวกกล้วย

9

เชียงราย

พานพิทยาคม

ถุงกระดาษจากเยื่อกาบกล้วย สาหรับห่อ
ผลไม้บนต้นเพื่อป้องกันแมลง

10

บุรีรัมย์

นาโพธิ์พิทยาคม

มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืชใน
ท้องถิ่น

11

ชลบุรี

ชลราษฎรอารุง

ลิ้นมังกรช่วยในการนอนหลับ

ลาดับที่

จังหวัด

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโครงงาน

12

ศรีสะเกษ

ราษีไศล

รังไข่มดแดง : ห้องครัวแห่งธรรมชาติ
(การศึกษาพฤติกรรมการทารังของมดแดง
สู่การทารังเทียม)

13

ศรีสะเกษ

ราษีไศล

บอระเพ็ด: ไม้เถาเลื้อยผู้พิทักษ์ (การทาน้า
หมักชีวภาพกาจัดศัตรูพืชจากเถา
บอระเพ็ด)

14

กรุงเทพมหานคร

สาธิตมหาวิทยาลัย

หนอนยักษ์กู้วิกฤติขยะโฟม

ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
15

สระบุรี

สุธีวิทยา

การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์กรองน้า
โดยใช้ส่วนผสมของเส้นใยมันแกวและเส้น
ใยจากต้นข้าวโพด

16

บุรีรัมย์

นาโพธิ์พิทยาคม

เรื่องมหัศจรรย์สีธรรมชาติจากพืชใน
ท้องถิ่น

17

ระนอง

พิชัยรัตนาคาร

การศึกษาการเพาะกล้าโกงกางโดยวิธีการ
แบ่งส่วน

18

กรุงเทพมหานคร

19

ระนอง

พิชัยรัตนาคาร

20

ขอนแก่น

มหาไถ่ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

21

พิษณุโลก

เซนต์นิโกลาส

22

ปทุมธานี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

23

อุทัยธานี

หนองฉางวิทยา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากโลกของจุลินทรีย์ สู่โลกของปลวก
เพื่อโลกของเรา (From the world of
microbes, to the world of termites,
for the world of humankind)
ชะลอมกั้งตั๊กแตน (mantis shrimp)
ฝักคูนแก่ช่วยชาติ
สูญเสียสู่คุณค่า
การรักษาความชุ่มชื้นของดินโดยการปลูก
ผักกระสังคลุมหน้าดิน
จากสายน้าสู่ห้องเรียนธรรมชาติ

ลาดับที่

จังหวัด

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโครงงาน

24

อุทัยธานี

หนองฉางวิทยา

ต้นไม้ยักษ์ ป่าหมาก ตลาดไลเคน

25

ราชบุรี

หนองโพวิทยา

เครื่องกรองน้าจากธรรมชาติ

26

นครราชสีมา

บัวใหญ่

จอมปลวกกุญแจแห่งแหล่งน้าใต้ดิน

27

กรุงเทพมหานคร

เศรษฐบุตรบาเพ็ญ

มหัศจรรย์การย่อยอาหารของไส้เดือน

28

กรุงเทพมหานคร

เศรษฐบุตรบาเพ็ญ

การศึกษาคุณสมบัติของดอกธูปฤาษีใน
การซับคราบน้ามัน

29

พะเยา

จุนวิทยาคม

การศึกษาจุลินทรีย์และคุณสมบัติของปุ๋ย
หมักด้วยวิธีการพลิกกองไม่พลิกกอง และ
กึ่งพลิกกอง

30

พะเยา

จุนวิทยาคม

การกาจัดปลวกด้วยสารสกัดจากพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น

31

สุพรรบุรี

สงวนหญิง

ไขความลับปริศนาธรรมชาติจากรอย
แตกระแหงของดิน

32

บุรีรัมย์

นาโพธิ์พิทยาคม

มหัศจรรย์กระดาษทามือจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร

33

สกลนคร

ธาตุนารายณ์วิทยา

กล้วยตากสยามตัวนิด....ผู้พลิกฟื้นพื้นป่า

34

พิษณุโลก

เซนต์นิโกลาส

บ่อเกลือ” วิถีภูมิปัญญา สู่คุณค่าชุมชน

35

นครราชสีมา

บัวใหญ่

การศึกษาลักษณะของเส้นผมมีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของเหา

36

ปทุมธานี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

“เปลือกไข่” สิ่งเล็กๆที่แสนจะธรรมดา แต่
ไม่ธรรมดา

37

ปทุมธานี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

จาก Acetobacter xylinum แบคทีเรีย
สู่เซลลูโลส สิ่งเล็กมหัศจรรย์ !

ลาดับที่

จังหวัด

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโครงงาน

38

สกลนคร

ธาตุนารายณ์วิทยา…

Did you know? Golden apple snail,
Good or bad?

39

ปทุมธานี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

“A natural indicator of small living
organism , Seagull”

40

พิษณุโลก

เซนต์นิโกลาส

การใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทิ้งจาก
กระบวนการแปรรูปปลาน้าจืด

41

ระนอง

พิชัยรัตนาคาร

การศึกษาเบื้องต้นของคุณภาพน้าในคลอง
กาพวน อาเภอเมืองสุขสาราญ จังหวัด
ระนอง

42

กรุงเทพมหานคร

43

เชียงใหม่

วารีเชียงใหม่

44

กรุงเทพมหานคร

สันติราษฎร์วิทยาลัย

45

ระนอง

พิชัยรัตนาคาร

ไลเคนดัชนีชี้วัดอากาศ

46

เชียงใหม่

วารีเชียงใหม่

Dragonfly fly to the world

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โลกปลาตีนคือโลกของเรา (The world
of Mudskipper represents the
World of Humankind)
Green Earth with mealworm
“มดต้นแบบ”

