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ประกาศผล
Thailand Science Project Grand Award 2018 รอบคัดเลือก
เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Award 2018
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.สาขากายภาพ
ลาดับ
1

โครงงาน

ชื่อ-สกุล

นางสาวณิชาภัทร์ บรรเลงจิต
นางสาวหยาดทิพย์ ไทยธัญญพานิช
อาจารย์โกเมน ปาปะโถ (หลัก)
นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา (พิเศษ)
การสังเคราะห์และพัฒนาชุดตรวจสอบโลหะหนัก นางสาวพิมพ์ฟ้า ค้ากาหลง
ติดบนอนุภาคนาโนแม่เหล็กในน้าเสีย
นางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช
อาจารย์สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ (หลัก)
อาจารย์กนกอร เวชกรณ์ (พิเศษ)
การศึกษาความสามารถในการดูดซับสาร BTEX ใน นางสาวณัฏฐณิชา บุญเลิศ
อากาศ ด้วยวัสดุดินเหนียวเผาในท้องถิ่น
นางสาวณิชชยา เนตรตระกูล
อาจารย์ดุษฎี ศรีทรงราช
หลักการการแตกของฝักส้มกบ
นายณัฐบูรณ์ ศิริแสงตระกูล
อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (หลัก)
รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี (พิเศษ)

โรงเรียนสตรีวิทยา

5

ฟิล์ม CMC ลดภาวะโลกร้อนจากวัชพืช

โรงเรียนอนุกลู นารี

6

การศึกษาสมการเชิงขัวของการกระจายตัวของน้า
จากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ

2

3
4

เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์จากความหนืดของ
น้ามันทอดซ้า

สถาบันการศึกษา

นายยุทธพงษ์ ศรีตระการ
นางสาวธิดารัตน์ โยธาฤทธิ์
นางสาวปนัดดา ปรีพูล
อาจาร์ธนศักดิ์ เจริญธรรม
นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์
นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา
นายอดิศร ขันทอง
อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

โรงเรียนก้าเนิดวิทย์ ระยอง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี

2. สาขาชีวภาพ
ลาดับ

โครงงาน

ชื่อ-สกุล

1

การพัฒนาถ้วยน้าผึงเทียมเพื่อการขยายรังของชันโรง
(Increasing the Honey Productivity of Stingless
Bees (Tetragonula fuscobalteata) by Creating
Pseudo Honey Pots)

2

การศึกษาพฤติกรรมในการซ่อมรังเพื่อใช้ควบคุมการสร้าง นางสาวเมธาวี หลี่จา
พรอพอลิสของชันโรง
นายชนม์ณภัทร หลวงหาญ
นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์
อาจารย์เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนด้ารงราษฎร์สงเคราะห์

3

การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ นางสาวรินรดา อังวราวงศ์
เชือเพลิงจุลินทรีย์ในดินที่ปลูกพืช
นางสาวญาณิศา อินทร์หอม
อาจารย์อาริศรา อรรคษร
การก้าจัดขยะทางการเกษตรด้วยจุลินทรีย์
เด็กชายวศิน เธียรวุฒิ
จากจาวปลวกสกุล Microtermes
นายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์
นายศิวกร ชาญชโลธร
อาจารย์ชนันท์ เกียรติสริ ิสาสน์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

4

นายวิรชัช ศรีปุริ
นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู
นายบุณยกร สอนขยัน
อาจารย์สุทธิพงษ์ ใจแก้ว

สถาบันการศึกษา
โรงเรียนด้ารงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

3. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ลาดับ

โครงงาน

1

Development of Bio-based PLA/NR blends
and DIY mini-extruder for fabrication of 3D
printing filaments

2

เครื่องล้างเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา
อาจารย์ศรัณย์ นวลจีน (หลัก)
ดร.มิญช์ เมธีสุวกุล (พิเศษ)

นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ
อาจารย์สุวิทย์ กิระวิทยา (หลัก)
อาจารย์จรี ะพันธ์ กุลเพชรจิระ (พิเศษ)
ระบบเครือข่ายเซนเซอร์สื่อสารไร้สาย เพื่อการแจ้ง
นายญาณภัทร นิคมรักษ์
เตือนไฟป่าและการลักลอบตัดไม้
อาจารย์ธีระวุฒิ จันทะพันธ์ (พิเศษ)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป่าชายเลน สภาพดิน นายณภัทร จีนจ้ารัส
โคลน และปลาตีน เพื่อสร้างหุ่นยนต์ปลาตีนสาหรับ นายภัทรพล ชัยนิวัฒนา
ตรวจวัดและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
อาจารย์วนิดา ภู่เอี่ยม
นวัตกรรมรักษ์ป่าชุ่มน้าด้วยเนอสเซอรี่อนุบาลโกงกาง นายกษิดิ์เดช สุขไกว
ใบใหญ่ (Innovative conservation of wetland
นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว
resources with Rhizophora mucronata
นายพัทธดนย์ นามวงศ์เนาว์
nursery )
อาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ (หลัก)
อาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ (พิเศษ)

สถาบันการศึกษา
โรงเรียนก้าเนิดวิทย์ ระยอง

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
1

โครงงาน

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพนธ์ สุขถาวร
นางสาวพลอยไพลิน จันกุนา
นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า
อาจารย์รุ่งกานต์ วังบุญ
รถเข็นกายภาพบ้าบัด แขน ข่า เข่า และเท้า อัตโนมัติ นายไชยวัฒน์ ทวีไทย
โดยควบคุมผ่าน Application บน Smart Phone นายพงษ์ธาริน เทศนิเวศน์
อาจารย์ขนิษฐา ปานชา
การท้านายผลอัตโนมัตโิ รคมะเร็งปอดจากภาพถ่าย นายวรเวธน์ อัศวลายทอง
เอกซเรย์
อาจารย์อาจรีย์ ธิราช

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

4

การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึก
ส้าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของ
คลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการ
มองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

นายศุภวิชญ์ ผึงแดง
อาจารย์บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

5

การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge
(Developing Thai and English Braille Fonts by
using FontForge)

นายพันธุ์ธัช ศิริวัน
นายสถาพร จิรธรรมกูล
อาจารย์วิเชียร ดอนแรม (หลัก)
อาจารย์ชิด สุขหนู (พิเศษ)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค)

2

3

โจรสลัดเลาะเกาะการย่อย

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
โรงเรียนก้าเนิดวิทย์ ระยอง

5. สาขาวิศวกรรมโรบอติก
ลาดับ
1

2

3

โครงงาน

ชื่อ-สกุล

รถหยอดเมล็ดโขงเจียมพัฒนา 4.0

นายวรยุทธ แก่นโสม
นางสาวบุญ ขยันการ
นางสาวณัฐภรณ์ สังขะวรรณ
อาจารย์อธิป ผุดเพชรแก้ว
การศึกษาระยะการจัดวางล้อของหุ่นยนต์เดินตาม
นายสาริน หิรัญค้า
เส้นบนเส้นทางโค้ง
นายธีรภัทร คุริรัง
นายณัชนนท์ ดอกไม้กลุ
รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
ระบบ HWMS ส้าหรับการบริหารจัดการน้าระดับ
นายณัฐ ตระการไทย
ครัวเรือนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และตระหนักในคุณค่า นายภูริพัฒน์ ศรีชัย
ของน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายธีรติกร ธานี
อาจารย์ดรุณี จันสุเดะ

สถาบันการศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราข

6. สาขาอาหารและสุขภาพ
ลาดับ

โครงงาน

1

การศึกษาสารชีวโมเลกุลในเนือไก่โคราชที่มีอัตราการ
แลกเนือที่แตกต่างกันโดยใช้เทคนิค SR FTIR

2

ศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสม และสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากเปลือกเมล่อนเพื่อใช้ใน
การผลิตแคปซูล

ชื่อ-สกุล
นายณพวุฒิ ศาสตร์สูงเนิน
นายวสันต์ อุบลแก้ว
นายกรินท์ ฤทธิ์ไธสง
รศ.ดร. อมรรัตน์ โมฬี
นางสาวธัญพิชชา สิงห์โนนตาด
นางสาวแพรวา มากมี
อาจารย์ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

สถาบันการศึกษา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก

