
 

 

ประกาศ  
เร่ือง ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (รอบคัดเลือก)  

ศูนย์ภาคกลาง ประจําปี ๒๕๖๕ 
********************************** 

 

ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ศูนย์ภาคกลาง ประจําปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และฝึกใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการ แก้ปัญหา เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้คิดค้น
ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็น  
และเพ่ือสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น้ัน  

 

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์ภาคกลาง ประจําปี ๒๕๖๕ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (รอบคัดเลือก) ศูนย์
ภาคกลาง เพ่ือเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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แนบท้ายประกาศ 
เรื่อง ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (รอบคัดเลือก) 

ศูนย์ภาคกลาง ประจําปี 2565 
*************** 

1. ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ จํานวน 19 ผลงาน 
รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-PH01 กระถางต้นไม้จากเศษกล้วยและเศษข้าวโพด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี 
เด็กชายณัฐพศุตม์ ชวัลสิริกุลธรา
เด็กชายเทพทวี ชูเกียรติวัฒนา 
เด็กชายธนปพน ชุ่มกมล 
นางปิยะนุช เขียวอร่าม (ท่ีปรึกษา) 

A-PH02 การเตรียมเซลลูโลสจากผักตบชวาเพ่ือดูดซับน้ํามัน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ป่ินอําคา
เด็กหญิงกัณภัค ชาติย้ิม 
เด็กหญิงวันวิสา กล่ินพะยอม 
นางสาวศรวณีย์ อ่อนฉลวย (ท่ีปรึกษา) 

A-PH03 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
และชานอ้อย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

เด็กชายนิติภัทร   ช่างเกวียนดี 
เด็กชายปุญญพัฒน์  เช้ือทอง 
นางสาววิภาวัน แสงสวี (ท่ีปรึกษา) 

A-PH04 การผลิตกระถางต้นไม้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจากชานอ้อย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เด็กหญิงคีตอัญชลี  ศรีโพธ์ิทอง
เด็กหญิงเบญญาภา ภู่พัฒน์วิบูลย์
เด็กหญิงปูริดา  เป่ียมจิตร 
นางสาวโสภิตา เพียงไพรชม (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-PH05 การพัฒนาครีมทามือจากสารสกัดของต้นคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 
เด็กหญิงพรสิรินทร์  อุดมสมุทรหิรัญ
เด็กหญิงไอย์ริสา  ทองนายแก้ว 
นางสาวนิตยา จุ้ยเตย (ท่ีปรึกษา) 

A-PH06 การพัฒนาแผ่นวัสดุคลุมดินต้นทุนตํ ่าจากของเหลือทิ ้งทาง
การเกษตรที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของดินในแปลงข้าวโพดหวาน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายกฤตภาส  วัชรประภาวงศ์
เด็กชายศุภเวช  อรุณจรัส 
นายขุนทอง  คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

A-PH07 การศึกษาการย้อมติดสีสกัดจากหูกวางโดยใช้มอร์แดนท์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน
เด็กชายโภคากร ทองต้นรัตนากร
เด็กหญิงกชพร ดีมีชัย 
นางสาวศิราณี โชติงาม (ท่ีปรึกษา) 

A-PH08 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารประกอบไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมโดยเบบ้ีคริสตัล 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เด็กหญิงจันทรรัตน์ เหลือวงศ์ 
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อร่ามศรี 
เด็กหญิงสุภัชชา นามม่ัน 
นางสาวณราภรณ์ ชาตรี (ท่ีปรึกษา) 

A-PH09 การศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินสกัดหยาบที่มีผลต่อการ
ลดปริมาณสารตะก่ัวในน้ํา 

โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กหญิงธันยรัตน์ วงศ์กรรัตน์ 
เด็กหญิงวัชรมน แสงทองพินิจ 
นางสาววฤณภัส แหวนวิเศษ (ที่ปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-PH10 การศึกษาภาวะความเครียดของพืชจากเกลือในดินบริเวณ

โรงเรียนสารวิทยา และอิทธิพลของปุ๋ยหมักชีวภาพ จากแคนา
ร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินเค็ม
และการเจริญเติบโตของพืช 

โรงเรียนสารวิทยา เด็กหญิงพิมพ์มาฎา เอ่ียมสะอาด
เด็กหญิงทิพย์กวินธิดา พรทิพย์ 
เด็กหญิงอาภัสรา รักษ์หิรัญ 
นายธาราดล สิงห์สูงเนิน (ท่ีปรึกษา) 

A-PH11 การศึกษาระยะห่างในการติดตั้งสปริงเกอร์ ที่มีผลให้เกิดการ
กระจายน้ําท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กหญิงธัญวลัย  รัตติกาลชลากร
เด็กหญิงนิชานาถ ถาวรพานิช 
นายโกเมน ปาปะโถ (ท่ีปรึกษา) 

A-PH12 การศึกษาสารละลายที ่ม ีสถานะเป็นของเหลว(นํ ้าอ ัดลม)  
และสามารถแข็งตัวได้ตามทฤษฎี supercooling 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

เด็กชายกฤติณ บางแค 
นายภาณุวิชญ์ุ ภู่งาม 
เด็กชายภูมิพัฒน์ งามเกียรติขจร
นางสาวปิยะบุช  เขียวอร่าม (ท่ีปรึกษา) 

A-PH13 การสะกัดและพัฒนาสีย ้อมตัวอย่างเซลล์จากมะม่วงหาว 
มะนาวโห่  

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เด็กชายธาวิน ปานพรหม 
เด็กหญิงธัญวรัตน์ พานทอง 
เด็กหญิงกนกเกษ เจือหอม 
นางสาวโสภิตา เพียงไพรชม (ท่ีปรึกษา) 

A-PH14 ชุดรดน้ําด้วยความช้ืนอัติโนมัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายยศพล  โพธ์ิใย   
เด็กชายพิภูษณ  เกษตรเจริญ 
เด็กชายนรภัทร  สรัลสวัสด์ 
นางภูริชญา อิทรพรรณ (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-PH15 ถุงเพาะชําสําหรับต้นเอื ้องดินที่สามารถย่อยสลายเองได้จาก

ยางพาราและเส้นใยจากธรรมชาติ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายณัฐพัชร์ เตชัสนิธินันท์ 
เด็กชายตฤณ มนตลักษณ์     
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

A-PH16 เบบ้ีคริสตัลจากไคโตซาน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เด็กหญิงอรุณี สุดสะอาด 
เด็กหญิงอสมาภรณ์ สุดสะอาด 
เด็กหญิงเบญญาภา สีแสด 
นางสาวพรรณิภา กิจเอก (ท่ีปรึกษา) 

A-PH17 ภาชนะถนอมผักแบบพลังธรรมชาติ โรงเรียนสงวนหญิง เด็กหญิงรัศมี บุญรังษี 
เด็กชายชาญชลล์  เภสัชเวชกิจ 
เด็กหญิงกัลยวัญญ์ เฮงวัฒนา 
นางลําดวน บุญรังษี (ท่ีปรึกษา) 

A-PH18 หมอนเพ่ือสุขภาพ 4 in 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เด็กหญิงณภัชชา  รักวงษ์ไทย 
นางสาวณิชากานต์ อุทุมทอง 
เด็กหญิงภัทธีรา ประเสริฐ 
นายณฐรัช เจริญศิริ (ท่ีปรึกษา) 

A-PH19 อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังที่ผลิตจากพลาสติกพอลิโพพิลีนและผ้าแคน
วาส เพ่ือป้องกันอาการปวดหลังของโรคออฟฟิศซินโดรม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิง พรรณปพร พรมชู 
เด็กหญิง ณัฐธยา กิตติวรรณโชติ  
นางสาว สุณิสา คงคาลัย (ท่ีปรึกษา) 

 
 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ จํานวน 20 ผลงาน 
รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-BIO01 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหนอนด้วง

สาคู Rhynchophorus ferrugineus ร่วมกับการเสริมพืชอาหาร
ก่อนการบริโภค เพื ่อเพิ ่มคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีน
ทางเลือก 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์  
เด็กชายธนัตถ์กรณ์ เชาวนสมิทธ์ิ 
นางสาววนิดา ภู่เอ่ียม (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO02 การพัฒนาวัสดุคลุมดินจากเปลือกถ่ัวลิสงและฟางข้าว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายอัครชาติ  จุฬามณี  
เด็กชายพิชญะ  บุญมี  
เด็กชายจิรัฏฐ์  คณิศิรินทร์   
นางสาวทัศนีย์ จันทิวาสน์ (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO03 การศึกษาผลของมอร์แดนท์ต่อการยึดติดสีด้วยกระบวนการถ่าย
โอนสีโดยใช้พืชในท้องถ่ิน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทปราการ 

เด็กหญิงเบญจศิริ   สรณะไตร  
เด็กหญิงมธุรดา  มงคลสกุลวงค์  
เด็กหญิงพัชราวดี  ลําเพยพล  
น.ส.พัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์ (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO04 การศึกษาการใช้สารละลายแทนนินเคลือบเปลือกกล้วยหอมเพ่ือ
ชะลอการสุก 

โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กหญิงศุภสุตา รัศมีอุทัย 
นายโกเมน ปาปะโถ (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO05 การศึกษากลิ ่นไม่พึงประสงค์และนํ ้ามันปลาของปลาสวาย  
ท่ีพักในน้ําท่ีมีความเค็มต่างกัน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิงดารามณี  หอมฟุ้ง  
เด็กหญิงบุญสิตา วิกาศ 
นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์ (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 



 

 6 

รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-BIO06 การตัดวงจรเชื้อไข้เลือดออกโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรเขยตาย

ที ่ชาวบ้านสามารถทําได้ มีความปลอดภัยและมีต้นทุนตํ ่า 
ทดแทนการใช้สารเคมี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายพชร ย่ีสุ่นเทศ 
นางสาวทิชากร สัตย์จริง (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO07 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพขิงสารเพคตินจากเปลือกผลไม้ 
เพื่อประโยชน์ในการแปรรูปเป็นสารตั้งต้นของการผลิตกระดาษ
สําหรับรองจาน 

โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พัฒนะจุฑานันท์  
เด็กหญิงปราญชลี ตรีราภี 
นางสาววฤณภัสแหวนวิเศษ (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO08 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และผลของสารสกัดชีวภาพ
จากแคนา (Dolichandrone serrulata) ที่มีผลต่อการปรับปรุง
คุณภาพของดิน  การป้องกันหนอนใยผัก  และการเจริญเติบโต
ของผักคะน้า  ผักกาดและผักกวางตุ้ง 

โรงเรียนสารวิทยา เด็กชายภูมิพิภัทร นราศรี  
เด็กหญิงณัฐริกา ขัดศรี  
เด็กหญิงนันทิกานต์ กระเป๋าทอง  
นายธาราดล สิงห์สูงเนิน (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO09 ศ ึกษาเปร ียบเท ียบการก ําจ ัดเพล ี ้ยแป ้ง  Ferrisia virgate  
ด้วยด้วงเต่าลายนีฟัส Nephus ryuguus กับด้วงเต่าลายหยัก 
Menochilus sexmaculatus Fabricius 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายชูตระกูล นาคดี   
เด็กชายภริลพัจ จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา 
เด็กชายจิรายุ  ชววัฒรัตน์ชัย   
นางวไลภรณ์  อรรถศิริ (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO10 การศึกษาและเปรียบเทียบวัสดุเพาะเห็ดฟางจากกากถั่วเหลือง 
เปลือกถ่ัวเขียวและเปลือกถ่ัวลิสงท่ีมีผลต่อผลผลิตเห็ดฟาง 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยสุริยะพันธ์  
เด็กหญิงธนัญชภร  ผุดผ่อง 
นางภูริชญา อินทรพรรณ (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-BIO11 การละลายโฟมโพลีสไตรีนด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มเขียวหวาน

และผักชีลาว 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายรัฐศาสตร์ วงศ์เจริญวิชญ์   
เด็กชายพีรรัชธาดา  สิทธิเกรียงไกร  
เด็กหญิงพณณกร พิเชฐศิรประภา  
นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์ (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO12 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากกระเทียมในการชะลอ
การเน่าเสียของเน้ือหมู 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายธนชานน หุ่นแสวง   
เด็กชายชนมภูมิ ประทุมชัย 
นางสาววรางคณา  ธุภัคดี (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO13 โครงงานการศ ึกษาปัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อปร ิมาณกรดเฟอร ู ลิก 
ในพืชชนิดต่างๆ 

โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กหญิงณิชา เชิดชูวงศ์ธนากร  
เด็กหญิงเบญจรัตน์ รักษากุล 
นางสาวเยาวรี หน่อนาคํา (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO14 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากหญ้าแฝก น้อยหน่า  
และย่านางในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค
แคงเกอร์ในมะนาว 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เด็กชายสุรชัช รักษาชล  
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ นาคผ่อง  
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สารนพคุณ  
นางสาวศิริพิมล หงษ์เหม (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO15 การศ ึ กษาส ัณฐานว ิทยาของแมลงว ั นลาย  วงจรช ี วิ ต  
และพฤติกรรมบางประการในระยะหนอนและตัวเต็มวัย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายวุฒิภัทร  ดิเรกรุ่งเรือง  
เด็กชายธีรเดช พินิจผดุงธรรม  
เด็กชายณชพล   ภักดีโต  
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-BIO16 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากไข่น้ํา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 
เด็กหญิงฉัตรนิภา  เอ่ียมสี  
เด็กหญิงเพชรกะรัต  แก้วเกล่ือน  
เด็กหญิงมุจลินท์  คันทักษ์   
นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO17 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดความชื้นและดูดซับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ของถ่านอัดแท่งจากเปลือกหมาก เปลือก
มังคุด และเปลือกลูกจาก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี  
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสมิทธ์  
เด็กหญิงมุฑิตา  ดารา  
นางเนาวรัตน์  สุมน (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO18 การทดสอบประสิทธ ิภาพเจลแอลกอฮอล์ท ี ่ม ีจ ําหน่ายใน
ท้องตลาดและ ที ่ม ีบร ิการในที ่สาธารณะในการยับยั ้งเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรค 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

เด็กชายอิทธิณัฐ  พิกุลแย้ม  
เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์จินดาทรัพย์  
เด็กชายกานต์ชนก  ยังตรง  
นายวิษณุ  เล้ียงอํานวย (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO19 การศึกษาสารสกัดจากขิง ข่า และ กระชายดํา ที ่ยับยั ้งเช้ือ
แบคทีเรียบนพ้ืนผิวสัมผัส 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เด็กชายคณาเทพ ศรีชนะ  
เด็กหญิงนภสร เมืองงาม  
นางสาวอริสรา เกตุพรม  
นางสาวศิริพิมล หงษ์เหม (ท่ีปรึกษา) 

A-BIO20 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกระบองเพชรโลบีเวีย
ท่ีปลูกในดินสูตรผสม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  พูนพายัพ 
นางสาวทิชากร  สัตย์จริง (ท่ีปรึกษา) 

 
 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาประยุกต์ จํานวน 20 ผลงาน 
รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-AP01 Swift:EN แอพพลิเคช่ันแจ้งข้อมูลนักเรียนผ่านสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 
เด็กหญิงดนิตา  ชูชัยสุวรรณศรี  
เด็กหญิงอนัญญา ฉัตรวาริน     
นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์ (ท่ีปรึกษา) 

A-AP02 การพัฒนากระบวนการเร่ง การย่อยสลายขยะกระดาษในระบบ 
Home composting: เพื่อการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืนระดับครัวเรือน 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง  
เด็กชายธนพิชฌน์ จันทร์เด่นดวง  
เด็กชายธนศิษฏ์ จันทร์เด่นดวง  
นางสาวสราวีย์  รัตนจงเกียรติ (ท่ีปรึกษา) 

A-AP03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งพิซซาเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอผง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิงปัณณธร  พรหมมาศ  
เด็กหญิงรวิสุดา  สิรินันทเกตุ  
เด็กหญิงอภิญญา  สังขสัญญา  
นางสาวนิตยา จุ้ยเตย (ท่ีปรึกษา) 

A-AP04 การพัฒนาฟิล ์มว ุ ้นและส ีย ้อมไวแสงที ่สก ัดจากสมุนไพร  
สําหรับเซลล์สุริยะประเภทสีย้อมไวแสง 

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เด็กหญิงเบญญาภา ใจยุติธรรม  
เด็กหญิงพิมพ์ภิดา จิรพรธราวิทย์  
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เร้ียวภูเขียว  
นายกิตติธัช เสืองาม (ท่ีปรึกษา) 

A-AP05 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นรายงานสุขภาพ
ประจําวัน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิง โยษิตา  มงคลพัฒนะ  
เด็กหญิง พีรดา ศิริพันธ์พิริยะ 
นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-AP06 การพัฒนาหลอดนํ้าดื ่มเพื ่อช่วยป้องกันไม่ให้นํ ้าลายผสมกับ

เคร่ืองด่ืม 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายวรรธดนย์  ชาลาเริงพันธ์  
เด็กชายนันทวัฒน์  ฐิติกมล  
เด็กชายสิรภพ  สุขแสงศรี   
นายธนายง  คําสีแสง (ท่ีปรึกษา) 

A-AP07 การพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัยในรถยนต์โดยใช้เซนเซอร์จากบอร์ด 
Kidbright เพื่อประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยระยะไกลไร้สาย
โดยใช้สมาร์ทโฟนมือถือ  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ 
เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์ 
เด็กหญิงกุลชญา  มหาโล  
นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์ (ท่ีปรึกษา) 

A-AP08 การศึกษาปริมาณสารเบต้าแคโรทีนจากเปลือกกล้วยและเปลือก
สับปะรด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนนวดสปา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด 
เด็กหญิงสิรินดา ม่ิงเมือง 
นางสาววารินาถ  โขพิมาย (ท่ีปรึกษา) 

A-AP09 การศึกษาปัจจัยในการแตกตัวของเมล็ดหญ้าหางหมาจิ้งจอก 
ท่ีส่งผลทําให้เป็นขนมขบเค้ียว 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิงอัญญ่า  ศรีพรรณ 
เด็กหญิงกฤชญาดา  เช่ียนม่ัน  
เด็กหญิงปัณชญา ใยไหม   
นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม (ท่ีปรึกษา) 

A-AP10 การศึกษาผลของแผ่นเจลปิดแผลจากสารสกัดเปลือกมังคุด 
ในการยับย้ังการอักเสบของแผล 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กหญิงอชิรญา อินทปัญโญ  
เด็กหญิงทรธภร  พาหาสิงห์  
เด็กหญิงมุกเจ้าขา มุกนนท์  
นางสาววรางคณา ธุภักดี (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-AP11 การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณโปรตีนในของทาน

เล่นประเภทคุกก้ีจากเมล็ดธัญพืช 
โรงเรียนสตรีวิทยา นางสาววีรินท์ ศรีแดง  

เด็กหญิงสาริศา โสระดา 
นายโกเมน ปาปะโถ (ท่ีปรึกษา) 

A-AP12 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสบู่จากสารสกัดจาก
เปลือกกล้วยหอม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายภูมิรพี   พันธุเมฆินทร์  
เด็กชายสิรวิชญ์   สุขแสงศรี  
เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา   
นายวุฒิกร  จันทร์มาก (ท่ีปรึกษา) 

A-AP13 เคร่ืองบําบัดน้ําเสียอย่างง่าย โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เด็กชายบวรศักด์ิ   สาครินทร์ 
เด็กชายรพีภัทร   เช่นขาว   
เด็กหญิงสุภัชชา   ดอกสะบา     
นางสาวแอ๊บเป้ิล มีรี (ท่ีปรึกษา) 

A-AP14 โครงงานศึกษาและเปร ียบเท ียบคุณสมบัต ิของอ ิฐบล ็อก 
ท่ีผสม กาบมะพร้าว พลาสติก PETE และอิฐบล็อกท่ัวไป  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายวีรวิชญ์ ตราช่ืนต้อง   
เด็กชายจิรภัทร  ศรีเมฆ  
เด็กชายกฤชณรงค์ ธนไชย์  
นางสาวภูริชญา อินทรพรรณ (ท่ีปรึกษา) 

A-AP15 ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบใบกระท่อมในการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียในช่องปาก 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

เด็กชายฐิติวุฒิ แช่มสะอาด 
เด็กหญิงพิมพ์ลภัสร์  บรรจง 
นายวิษณุ  เล้ียงอํานวย (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
A-AP16 ระบบตรวจจับอุณหภูมิและฉีดละอองน้ําบนหลังคาบ้านอัตโนมัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 
เด็กชายสุเมธ เสือช้อย 
เด็กชายศุภณัฐ ไชยนิล  
เด็กชายอภิวิชญ์ เพชรบูรณ์  
นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์ (ท่ีปรึกษา) 

A-AP17 วัสดุกันกระแทกรูปแบบตาข่ายรัดพัสดุจากยางพาราเพื่อลดขยะ 
พลาสติก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายณรงค์ธรรม เกียรติก้องทวี  
เด็กชายจีรพัฒน์ สุทธิชาติ 
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

A-AP18 อุปกรณ์ช่วยการออกเสียงเพ่ือการส่ือสารสําหรับผู้ป่วย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เด็กหญิงอาราดา ทรัพย์ศิริไพบูลย์ 
นางสาวอุษณีย์  อาจาระศิริกุล  

A-AP19 อุปกรณ์เสริมลดการเกิดฝ้าบนเเว่นตาขณะสวมใส่เเมสจาก
ยางพารา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู 
เด็กชายสุรพันธ์  ดีเจริญชิตพงศ์  
เด็กชายณัฐพล  เก่งตรง  
นางวิภาพร ฉัตรทอง (ท่ีปรึกษา) 

A-AP20 อุปกรณ์ให้อาหารปลา โรงเรียนสงวนหญิง เด็กหญิงณัจฉรียา  แย้มสุคนธ์ 
เด็กหญิงกชรัตน์ โค้วสมจีน  
เด็กหญิงเจนิตรา  พิมสน  
นางสาวฉันทนา บุญมาก (ท่ีปรึกษา) 

 
 

 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ จํานวน 20 ผลงาน 
รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 

B-PH01 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับต้นทุนตํ่าจากยางฟองนํ้า
ร่วมกับเยื ่อเมล็ดมะขามเพื ่อพัฒนาเป็นวัสดุทางเลือกในการ
บําบัดน้ําเสียจากวิสาหกิจฟอกย้อมผ้าไตรจีวร 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวสุภัสสรา ทับมณี  
นางสาววรกัญญา สินพิชิต 
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

B-PH02 กระดาษดูดซับเอทิลีนจากหญ้าขนผสมถ่านกัมมันต์เพ่ือชะลอการ
สุกของมะม่วงน้ําดอกไม้ 

โรงเรียนปากเกร็ด นางสาวมณีรัตน์ อรัญญิก  
นางสาวกฤตยา สิงหะ  
นางสาวภัทราพร ฤทธิเกิด  
นางสาววรรษมน ตังอ่วม (ท่ีปรึกษา) 

B-PH03 การเตรียมเมือกแมงกะพรุนแห้งสําหรับประยุกต์ใช้ในการดูดซับ
สารปนเป้ือนในน้ํา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นางสาวสกุณา ขันทอง  
นางสาวสมัชญา จันทร์สว่าง  
นางสาวศรัณย์พร ประสงค์ดี  
นายมนัส สิทธิโชคธรรม (ท่ีปรึกษา) 

B-PH04 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าพื้นที่สูงสุดของรูปหลายเหลี่ยม 
คอนเวกซ์ร่วมกับวิธีหาค่ามิติสาทิสรูป 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นายรุจรวิศร์ สุขสมพงษ์  
นายเศรษฐพงศ์ กิมไพ     
นายศักด์ินรินทร์ จันทร์นาค (ท่ีปรึกษา) 

B-PH05 การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจ 
ที่เกิดจากอารมณ์ซึ่งเหนี่ยวนําด้วยกิจกรรมด้วยวิธีแก๊สโครมาโท
รกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายปรมะ ต้ังศิริ  
นางสาวเฌอปรางค์ วัฒนยนต์กิจ  
นางสาวปริชญา  สิทธิกุล  
นางสาวณุจุฑา  ธรรมสุเมธ (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 

B-PH06 การศึกษาคุณสมบัติคอนเวกซ์และการสร้างแบบจําลองโครงร่าง
ตาข่ายของพลอยสังเคราะห์ท่ีผ่านการเจียระไน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นางสาวนภัส จําปาทิพย์  
นางสาวจิดาภา จันทร์เมธี  
นายมนัสนที ชูทรัพย์  
นายศักด์ินรินทร์ จันทร์นาค (ท่ีปรึกษา) 

B-PH07 การศึกษาทฤษฎีเกมกับการเล่นเกมไพ่บริดจ์ในส่วนของการ
ประมูลสําหรับการหาทางเลือกที ่ด ีที ่ส ุดในแบบจําลองเกม  
เพ่ือเป็นแนวทางให้กับมือสมัครเล่น 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายณพวรรธน์ เจริญพล  
นายรัตนพัฒน์ บุญชู     
นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร (ท่ีปรึกษา) 

B-PH08 การศ ึกษาประส ิทธ ิภาพการคงสภาพส ีและการย ับ ย้ั ง 
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยสารสกัดจากใบเรดโอ๊ค
ร่วมกับสารสกัดจากใบฝร่ัง 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวธานิยา กิจวรเกียรติ  
นางสาวศุภวดี พรายมี     
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ (ท่ีปรึกษา) 

B-PH09 การศ ึกษาประส ิทธ ิภาพของเจลาต ินจากพ ืชตระก ูลหัว 
เพ่ือเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคมังสวิรัติ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวณิชญา สุขเจริญ  
นางสาวปณาลี อุดมธนกิจ  
นางสุกัญญา กล่อมเกล้ียง (ท่ีปรึกษา) 

B-PH10 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อกระบวนการขึ้นรูปแคปซูลยาทาง
การแพทย์จากโพลิเมอร์ธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต้นแบบแคปซูลทางเลือกสําหรับผู้ป่วย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายจิราวัฒน์  ศรีศิลป์โสภณ  
นายนรากรณ์ ธนิกกุล      
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

B-PH11 การศึกษารูปแบบจํานวนเฉพาะค่ี p ในสัญลักษณ์เลอจองด์ 
(p1p2...pn / p) 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายณพิสิษฐ์ นฤนาท   
นายภัทรพล วรรณธนกิจ  
ว่าท่ี ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 

B-PH12 การศึกษาและพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินร่วมกับ
แบคทีเรีย Bacillus Subtilis เพื่อเสริมคุณสมบัติในการซ่อมแซม
ตัวเองสําหรับเป็นวัสดุทางเลือกชนิดใหม่ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายณภัทร   หุ่นแสน  
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

B-PH13 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสังเคราะห์ Nitrogen-doped 
Graphene Quantum Dots (N-GQDs) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลังคาป้องกันแสงยูวีและผลิตความร้อนสําหรับโรงอบ
แผ่นยางด้วยแสงอาทิตย์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวสิริยา เมฆทวีพงศ์  
นางสาววัลลภา ภัทรพุทธิกุล     
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

B-PH14 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของปลาสเตอร์เหลวที่เตรียมด้วย
นํ ้ายางพาราโปรตีนตํ ่า ร ่วมกับพอลิเมอร ์ชนิดพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวพิมพ์วรรณา เถลิงเกียรติสิริ 
นางสาวนววรรณ บางโป่ง (ท่ีปรึกษา) 

B-PH15 การศึกษาสัณฐานวิทยาและกลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเมล็ด
มะฮอกกานี Swietenia macrophylla เพื ่อใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์การหมุนตัวของเมล็ดโดยวิเคราะห์ผ่านสมการทาง
คณิตศาสตร์ร่วมกับพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ สําหรับพัฒนา
เป็นแนวทางการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติโดยใช้
วิธีการส่งถุงยังชีพทางอากาศลงในพ้ืนท่ีผู้ประสบภัยอย่างแม่นยํา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายศุภากร ขจรเกียรตินุกูล  
นายชิติพัทธ์ คงทองวัฒนา  
นายเอกกร แป้นบางนา  
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

B-PH16 การศึกษาเส้นใยจากเปลือกส้มพันธ์ุ Citrus reticulata Blanco 
เพ่ือพัฒนาเป็นเส้นด้ายท่ีสามารถยับย้ังเช้ือได้ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาววิรัลยา พรพลานามัย  
นายปาณัสม์ ม่ิงมาลัยรักษ์  
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 

B-PH17 การสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเพื่อลดการใช้โซเดียมอัลจิเนต 
ในกระบวนการสเฟียริฟิเคช่ันสําหรับผู้ต้องการลดบริโภคโซเดียม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวพิมพ์มาดา ศรีธีรวงศ์  
นายอนัญชนา มูลสมบัติ     
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ (ท่ีปรึกษา) 

B-PH18 การสังเคราะห์อนุภาคเงินขนาดนาโนโดยใช้สารสกัดแทนนินจาก
ใบหูกวาง เพื ่อประยุกต์ใช้ในการทดสอบและตรวจจับสาร 
อะซีโตน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นายถลัษนันท์ ยะหอม        
นายมนัส สิทธิโชคธรรม (ท่ีปรึกษา) 

B-PH19 แผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัว ที่สามารถดูซับสารคัดหลั่ง ไม่ติดแผล 
และสามารถยับยั ้งเช ื ้อแบคทีเร ีย Staphylococcu aureus  
ท่ีเป็นสาเหตุของการอักเสบของแผล 

โรงเรียนปากเกร็ด นางสาวปรัชญาพร นามใหม่  
นางสาวพิชญ์สินี ไตรทิพธํารงโชค  
นางสาวชญาภา พยอมหอม  
น.ส.พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์ (ท่ีปรึกษา) 

B-PH20 ศึกษาการขจัดคราบเล ือดจากสารสกัดหยาบในสับปะรด  
และ มะละกอ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายพงศ์พิสิษฐ์ ลางคุลเกษตริน  
นายปารมี ภาสว่าง 
นางวไลภรณ์ อรรถศิริ (ท่ีปรึกษา) 

 
 
 
 
 
 

 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ จํานวน 20 ผลงาน 
รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
B-BIO01 การค้นหายีนทนความเค็มในสาหร่ายพุงชะโดเพื่อปรับคุณภาพ

น้ําท่ีใช้ปลูกพืชสวนจากแม่น้ําเจ้าพระยา 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นายปวรภัทร เพียรวรรณวณิช 

นายชัยยศ นุ่มกล่ิน (ท่ีปรึกษา) 
B-BIO02 การเปรียบเทียบชนิดแสงสีกับระยะเวลาของแสงต่ออัตราการ

รอดและก า ร เ จ ร ิ ญ เ ต ิ บ โ ตขอ ง ไ รน ํ ้ า น า งฟ ้ า ส ิ ร ิ น ธ ร 
(Streptocephalus sirindhornae) สําหรับการเพาะเลี ้ยงใน
ระบบปิด 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นายณภัทร กําจัดภัย  
นายพงศธร ทรัพย์เพ่ิม 
นายชัยยศ นุ่มกล่ิน (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO03 การเปร ียบเท ียบระยะเวลาก ับพื ้นท ี ่การของแสงต ่อการ
เจริญเติบโตของหอยขมสําหรับการเพาะเล้ียงในฟาร์มระบบปิด 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นายเอกวินทร์ สนใจ 
นางสาวกมลชนก ดีบุกคํา 
นางสาวลฏาภัสร์ อัครนิธิวัชรกุล  
นายชัยยศ นุ่มกลุ่น (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO04 การเปรียบเทียบวิธีการในการยับยั ้งเชื ้อ Albugo ipomoea-
aquaticae sawada เพ ื ่อต ่อต ้านและลดการแพร ่ระบาด 
ของโรคราสนิมขาวในผักบุ ้งโดยการใช้กลไกในการยับย้ัง 
จากภายใน สําหรับเป็นแนวทางให้เกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้ง 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายศุภกิตต์ิ แย้มสอาด  
นายเอกธนา นวสินธร     
นายขวัญพัฒน์ ขันบุญ (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO05 การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลังเกิดไฟป่าด้วยวัสดุปลูกทาง
อากาศเลียนแบบโครงสร้างผลน้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.) 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน 
นายนฤพัฒน์ ยาใจ  
นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์  
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
B-BIO06 การพัฒนาแผ่นฟิล์มกักเก็บนํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ด้วยวิธี

เอนแคปซูเลชัน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายปรมัตถ์ มณีสุธรรม  

นายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์  
นายสวิส ไศลบาท  
นางสาวอุษา จีนเจนกิจ (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO07 การพัฒนายาทางชีวภาพในการรักษาภาวะเนื้อเยื ่อใต้ผิวหนัง
อักเสบด้วยระบบนําส่งสารในรูปแบบนาโนเจล ของ Hyaluronic 
acid polymers บรรจ ุสารสก ัดจากพล ูคาว  (Houttuynia 
cordata Thunb.) 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวณัฐณิชา แดนประกรณ์  
นายปฏิภาณ คงกําเหนิด     
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO08 การเพิ่มอัตราการรอดของการปล่อยแมลงช้างปีกใส Mallada 
basalis ในธรรมชาติ โดยการประยุกต์ใช้ปัจจัยทางกายภาพและ
พฤติกรรมการเลือกกินอาหาร เพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์การ
ปล่อยแมลงช้างปีกใสสําหรับใช้ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายปูรณ์ ตระกูลต้ังม่ัน  
นายทีปกร แก้วอําดี  
นายปัณณธร ศิริ  
นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO09 การศ ึกษาการปล ่อยฟ ี โร โมนเพศของมวนเข ียวด ูด ไ ข่  
(Cyrtorhinus lividipennis Reuter) 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสาวญาณิกา เตชสิทธ์ิสืบพงศ์
นางสาวอริญา สุริยาบุตร (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO10 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั ้งการทํางานของเอนไซม์ 
Monoamine oxidase (MAO) ท ี ่ เ ป ็ นสา เหต ุ ขอ ง โ รคทาง 
ระบบประสาทของสารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่เพื่อพัฒนาเป็นยาใน
การรักษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวรสริณ โปร่งศิริวัฒนา  
นางสาวปภาวรินท์ เรืองมานะกิจ 
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
B-BIO11 การศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยนาโนโพลิไวนิลเเอลกอฮอล์

เเละโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมสารสกัดไคโตซานและ
เซริซินในการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรีย S. aureus เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุ
ปิดเเผลในการช่วยรักษาบาดแผลเร้ือรัง 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายพรภวิษย์ ศรีสิงห์ชัย   
นายจิรวัฒน์ เจริญชลวานิช      
นางสาวสุณิสา คงคาลัย (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO12 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับตะกั่วในนํ้าเสียด้วยเส้นใยฟาง
ข้าวท่ีปรับสภาพผิวด้วยเอนไซม์แลคเคส 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นางสาวธนภรณ์ ไทรพงษ์พันธ์ุ  
นางสาวปิยธิดา สุขนิรัญ  
นางสาววราทิพย์ อาจฤทธ์ิ  
นางสาวนันทวัน ศรชัย (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO13 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณสมบัติเชิงกลของจีโอพอลิเมอร์
สังเคราะห์จากเถ้าลอย เถ้าแกลบและเถ้าชานอ้อยร่วมด้วยพอลิ
แลคติกแอซิด เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูกสําหรับ
ผู้ป่วยภาวะกระดูกหัก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวสาลินี  มีศรีเนตร   
นาวสาววณิชา  ศิริมหานิล     
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO14 การศึกษาปริมาณการกินอาหารผสมกระดาษท่ีเหมาะสมและการ
พัฒนาสายพันธุ์จิ้งหรีดพันธุ์ทองดํา (Gryllidae Bimaculatus) 
ให้มีความสามารถในการกินกระดาษเพ่ิมมากข้ึน 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นางสาวสุวิมล วงษ์ทองดี  
นางสาวไอรดา ลีธีระ     
นายสิลารัฐ อรุณธัญญา (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO15 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู ่ด้วย
รูปแบบการเพาะเลี้ยงที่แตกต่างกันบริเวณ ตําบลบางตะบูนออก 
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นางสาวชุติมา ชูวงศ์  
นางสาวกันยากานต์ ธานีไกร  
นางสาวพิมพ์พิชชา ประเสริฐสุข  
นางสาวณราภรณ์ ชาตรี (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม ช่ือโครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
B-BIO16 การศึกษาผลของการเสริมกระถิน (Leucaena leucocephala) 

ร่วมกับเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana Linn.) ในอาหาร 
ต่อการเร่งความเข้มสีและการเจริญเติบโตของปลาสอดแดง 
หางดํา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวปวริศา โพธ์ิทอง     
นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรไตรภพ       
นางสาวสุณิสา คงคาลัย (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO17 การส ั ง เ ค ร าะห ์  RGD peptide conjugate cytochrome-c  
และฤทธ์ิทางชีวภาพต่อเซลล์มะเร็ง 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวกุลพัชร ศิริรัตน์ไพบูลย์   
นางสาวบุญสิตา  ทวีรัตน์  
นางสาวภานรินทร์ ศรีคํารูณ  
นางสาวศิราณี โชติงาน (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO18 การเสริมฤทธิ ์ของสารสกัดสมุนไพรสาบเสือร่วมกับกะเม็ง 
ต่อกระบวนการแข็งตัวของเลือดและการสมานแผล เพื ่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดและสมานแผล 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวชญานี แซ่จวง  
นางสาวนูฮา สายสอิด     
นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์ (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO19 ผล ิตภ ัณฑ ์น ํ ้ ายาล ้างผ ักจากสารสก ัดล ูกใต ้ ใบก ําจ ัดเ ช้ือ 
Escherichia Coli 

โรงเรียนปากเกร็ด นางสาวขนิษฐา อุ่นสิม  
นายธีรวัฒน์  ทองเนียม  
นางสาวณัฏฐภัค  โรจนศิริ  
นายชยณัฐ มณีโชติ (ท่ีปรึกษา) 

B-BIO20 ฤทธิ ์ยับยั ้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดหยาบพืช
สมุนไพร 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวศุภมาส มะลิทอง  
นางสาวสาธิตา  อุทัยธรรม  
นางสาวพัณณิตา นิลสุข  
นางสาวจิตติมา เครือแขก (ท่ีปรึกษา) 

  
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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6. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาประยุกต์ จํานวน 20 ผลงาน 
รหัสทีม โครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
B-AP01 การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวเกลียวและความยาวรัศมี

จากรูปแบบรังแมงมุมที่มีผลต่อการรับแรงกระแทกเพื่อสร้างเส้ือ
เกราะอ่อนกันกระสุน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นายนาธาน สะราคํา 
นายจิราพัชร ขิงหอม 
นายธนากร สุทธิกมลกิจ 
นายจิรคุณ เอิบอ่ิม (ท่ีปรึกษา) 

B-AP02 การพัฒนาโมเดลทํานายสารพันธุกรรมที่กลายพันธุ์ในเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ด้วยเทคนิคทรานฟอร์เมอร์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายพงศ์อิทธ์ิ ขันธวิสูตร 
นายภวัต รัตนโสม 
นายคุณานนต์ สีหามาตย์ 
นายณัฐวัชร โตสัจจะ (ท่ีปรึกษา) 

B-AP03 การสร้างแบบจําลองการเรียงตัวของรูบนท่อระบายความชื้นตาม
แนวเส้นโค้งจากสมการ Helix เพ่ือยืดอายุของเมล็ดข้าวเปลือก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นางสาวพิชญา คําภีระ 
นายสิรวิชญ์  บุบผา 
นางสาวศจีรัตน์ อุ่นวัฒนธรรม 
นางสาวสนฤดี ศรีสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษา) 

B-AP04 การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ภายในเสาปูนโดยการใช้คล่ืน
ไหวสะเทือน 

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

นางสาวกรวรรณ ฉัตรนพคุณ 
นางสาวปุณยาพร  ใบกุหลาบ 
นางสาวพีราพร พรวิศวารักษกูล 
นายบุญรัตน์ จันทร (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม โครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
B-AP05 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นคลุมดินชีวภาพด้วยเซลลูโลส

จากชานอ้อยร่วมกับเถ้าไม้ยางพาราโดยใช้กากนํ้าตาลและเมือก
เมล็ดแมงลักเป็นตัวประสานในการรักษาความชื้นของผักกาด
ฮ่องเต้ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวณัฐพร   จันทร์สารโสภณ 
นางสาววนัชพร เย็นอารมย์           
นางสาววรางคณา ธุภักดี (ท่ีปรึกษา) 

B-AP06 การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นไม้อัดปาติเกิ้ลจากเปลือกและเมล็ด
ลําไยเพ่ือใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายอรรนพ  เกตุพ่อค้า 
สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ (ท่ีปรึกษา) 

B-AP07 การพัฒนาภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้สารเคลือบแป้ง
กลอย และสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุวรรณภูมิ 

นายจิรฑภูมิ ดอนคําไพร 
นายวชรภูมิ สุขนานา 
นายธีรนนท์ ออประยูร (ท่ีปรึกษา) 

B-AP08 แบบจําลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายกฤษกร ศตรัตพะยูน 
นางสาวกาญจณ์ระวี ฉ่ําแสง 
นางสาวพิมพ์ชนก เกษร 
นายทวีรักษ์ ทูลพุทธา (ท่ีปรึกษา) 

B-AP09 การปรับปรุงคุณภาพของดินดวงจันทร์จําลองเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหารแห่งอนาคต 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายฐิติวัฒน์ จิระศิริโชติ  
นายปราชญา เกียรติภูมิชัยศิริ  
นางสาวทิชากร สัตย์จริง (ท่ีปรึกษา) 

B-AP10 อุปกรณ์ค้นหาและติดตามวัตถุท้องฟ้าด้วยระบบสมองกลฝังตัว
สําหรับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ภาคสังเกตการณ์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายณชนก กลัดสําเนียง 
นายพัฒนกาญจน์ จีระเสมานนท์ 
ว่าท่ี ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม โครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
B-AP11 ผลของการเรียกคืนความทรงจําที่ดีต่อการเพิ่มระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสาวดังฝัน เตาะสกุล 

นางสาวปรีดาภรณ์ ผลพืชน์ (ท่ีปรึกษา) 
B-AP12 การออกแบบนวัตกรรมกรองมลพิษอากาศโดยมีต้นแบบจากครีบ

จากการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของครีบวาฬหลังค่อม
ร่วมกับลักษณะทางกายภาพของใบสนแผงสําหรับเป็นส่วนเสริม
ล้อรถยนต์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายกฤตเมธ โควานิชเจริญ  
นายณัฐวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์  
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

B-AP13 การพัฒนา shade ball จากการเพิ ่มวัสดุที ่ม ีประสิทธิภาพ 
ลดความร้อน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นายเมธิชัย ชูจบ 
นางสาวปาจรีย์ นวมน่ิม 
นายมนัส สิทธิโชคธรรม (ท่ีปรึกษา) 

B-AP14 การใช้อุปกรณ์เสริมท่านั่งเพื่อป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม 
ในกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวหทัยชนก ทานธนะเจริญ 
นางสาวชนากานต์ จันทรเนตร 
นางสาวสุณิสา คงคาลัย (ท่ีปรึกษา) 

B-AP15 การศึกษาการพัฒนายาพื้นเจลจากสารสกัดบัวบกร่วมกับการเติม
สารสกัดกะเม็งในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพในการยับยั ้งเ ช้ือ
แบคทีเรียโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลช่ัน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นางสาวนวสรณ์ มะแมวันโรจน์  
นางสาวณัฐณิชา สารหน่อแก้ว  
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ (ท่ีปรึกษา) 

B-AP16 เม็ดป๊อปจากน้ําสมุนไพรตรีผลาเพ่ือคนรักสุขภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

นางสาวปิยวรรณ อบเทียน 
นางสาวธัญลักษณ์ อยู่เย็น 
นางสาวคณิภา ฤทธ์ิอินทร์ 
นายมนัส สิทธิโชคธรรม (ท่ีปรึกษา) 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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รหัสทีม โครงงาน โรงเรียน ผู้จัดทํา 
B-AP17 การพัฒนาฟิล ์มว ุ ้นและส ีย ้อมไวแสงที ่สก ัดจากสมุนไพร  

สําหรับเซลล์สุริยะประเภทสีย้อมไวแสง 
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ นางสาวสิตานันต์ โยชน์สุวรรณ์ 

นางสาวกมลนิตย์ ศรีมา 
นางสาวสุพิชญา ดิลกวัฒนวัฒน์ 
นายวรยุทธ ยอดบุญ (ท่ีปรึกษา) 

B-AP18 การพัฒนาเส้นบะหม่ีไข่เพ่ือสุขภาพ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

นางสาวลัลน์ลลิต เช้ือทอง 
นางสาวชนิภรณ์ บัวผัน 
นางสาวอัมพิกา เเซ่อ้ึง 
นายรณชัย กล่ินกล้า (ท่ีปรึกษา) 

B-AP19 นวัตกรรมแยกขยะอัจฉริยะด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นายจักริน  เป่ียมสาคร 
นางสาวพรรษมล  นักคุ่ย 
นายกิตติกานต์  พ่ึงเพาะปลูก 
นายยุรนันท์ คําบัวพา (ท่ีปรึกษา) 

B-AP20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มิวซิเลจจากแก้วมังกรและว่าน
หางจระเข้ขึ ้นรูปไฮโดรเจลเพื ่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผล 
ไฮโดรเจลสําหรับแผลพุพอง 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

นายอชิตพล จินดาพรรณ 
นายพัชรดนัย ผิวขาว 
นายขุนทอง คล้ายทอง (ท่ีปรึกษา) 

หมายเหตุ 
1. ลําดับในประกาศไม่ได้เรียงตามผลคะแนน 
2. ให้ผู้จัดทํานําโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ มาติดต้ังและนําเสนอผลงาน ตามวันท่ีกําหนด ดังน้ี 

- วันท่ี 13 สิงหาคม 2565 จัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกสาขา 
- วันท่ี 14 สิงหาคม 2565 จัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา 

 
(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 
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3. การส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
- ผู้จัดทําโครงงานฯ จัดส่งรูปเล่มโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์ รูปแบบไฟล์ pdf  ทางอีเมล scienceprojectnsmth@gmail.com โดยระบุ รหัสทีม... 
ช่ือโครงงาน...ช่ือโรงเรียน......และช่ือครูท่ีปรึกษา...... ภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

- ผู้จัดทําโครงงานฯ จัดพิมพ์รูปเล่มโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 ชุด มาพร้อมในวันนําเสนอผลงาน 
4. การติดต้ังผลงานฯ (แผงโครงงานให้จัดทําตามข้อกําหนดในคู่มือการจัดทําโครงงานฯ รายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8037) 

- ประตูหน้า Hall 9 เปิดให้เข้าพ้ืนท่ีเวลา 09.00 น.  
- หากผู้จัดทําโครงงานฯ มาถึงก่อนเวลา 09.00 น. กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จุดขนของด้านหลัง Hall 9 เพ่ือรับสต๊ิกเกอร์สําหรับติดต้ังอุปกรณ์การนําเสนอ 
ในพ้ืนท่ีจัดแสดง 

- ผู้จัดกิจกรรมฯ ได้จัดเตรียมโต๊ะสําหรับวางอุปกรณ์ ขนาด 60x120 ซม. พร้อมจุดจ่ายไฟจํานวน 1 จุดต่อโครงงานฯ 
5. แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันท่ี 13-14 สิงหาคม 2565 

- กร ุณาตอบแบบตอบร ับเข ้าร ่วมแข ่งข ันรอบช ิงชนะเล ิศ ภายในว ันท ี ่ 5 ส ิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น . โดยกรอกข ้อม ูลตามล ิงค ์ น้ี 
https://forms.gle/5TVz2bVVt8Cs9LTa8 หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง 
 

 
แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขันฯ 

 
ไลน์กลุ่มสําหรับติดตามกิจกรรม 

 
  


