ผลการตัดสินผู้เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ศูนย์ภาคกลาง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
รางวัล

ชื่อโครงงาน

เหรียญทอง เชื้อเพลิงจากแผํนดูดซับคราบน้้ามัน
ในโรงอาหาร

สถานศึกษา
รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

เหรียญทอง ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืช รร. สงวนหญิง
ที่มีธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูง จ. สุพรรณบุรี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ้ารุงดิน
เหรียญเงิน การศึกษาการลดระยะการท้าไขํแดง
เค็มแข็งด๎วยเทคนิคการเพิ่มความดัน

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

เหรียญเงิน การหารัศมีของฐานแก๎วรูปวงกลมที่
วางบนจานรองแก๎วรูป n เหลี่ยมด๎าน
เทําเมื่อแบํงอัตราสํวนของแตํละด๎าน
1 ตํอ k
เหรียญเงิน ทฤษฎีการหารัศมีวงกลมแนบในรูป
สามเหลี่ยมใดๆ ที่มีวงกลมรัศมีตํางกัน
สามวงสัมผัสนอกกับวงกลมแนบใน
และสัมผัสกับอีกสองด๎านของรูป
สามเหลี่ยมใดๆ
เหรียญ การพัฒนาบล็อกยางพาราผสมเส๎นใย
ทองแดง ธรรมชาติเพื่อประยุกต์เป็นแผํนยาง
กันกระแทกส้าหรับผู๎สูงอายุ

รร. สิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

รางวัล
เหรียญ

ทองแดง

ชื่อโครงงาน
ศึกษาการลดสารปนเปื้อนในดินด๎วย
สารสกัดวัชพืชแบบเม็ด

รร. สิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

สถานศึกษา
รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

สาขากายภาพ

รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด
1. ด.ญ. จันทกานต์ปิ่นวิเศษ
2. ด.ญ. ชนิกานต์ฉัตรรัตนมุนี
3. ด.ญ. ณหทัยอํอนศรี
อ. จิตติมา ดมหอม
อ. อินทิรา เกตุอินทร์
1. ด.ญ. รุจิรัตน์จรูญศิริ
2. ด.ญ. ชญาดาอนิสสิต
3. ด.ญ. จิราภัคพูลก้าลัง
อ. พิมพ์รดา เพิ่มพูล
อ. เจษฎา เนตรสวํางวิชา
1. ด.ญ. จรูญจิตต์พรพิชาอัยยา
2. ด.ญ. เปมิกาอารยวัฒนาพงษ์
3. ด.ญ. สุพิชชาบริสุทธิ์
อ. ศุภจินต์ มีมุข
อ. เจษฎา เนตรสวํางวิชา
1. ด.ญ. ศรุดาเทียนถาวร
2. ด.ญ. ณฐมนชอบธรรมดี
3. ด.ญ. รินรดาจันทร์งาม
อ. โสรัฐ ขันติกุล
1. ด.ญ. สุชญาเจริญสุข
2. ด.ญ. กวินธิดาค้ารักษ์
3. ด.ญ. สุวีราขันธวิทย์
อ. โสรัฐ ขันติกุล
1. ด.ช. จักรินทร์เข็มเพ็ชร
2. ด.ช. ธราธิปแสงอรุณ
อ. ขุนทอง คล้ายทอง
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด

รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด
1. ด.ญ. ภัณฑิราทองนาค
2. ด.ญ. พิชชาภาเพ็งบุบผา
3. ด.ญ. พิชชาพิมพ์แก๎ววิชิต

เหรียญ

ทองแดง

เหรียญ

ทองแดง

การพัฒนาแผํนเส๎นใยจากธรรมชาติ
เพื่อลดมลพิษทางอากาศ

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

กระดาษโครมาโทกราฟีจาก
กากเนื้อมะพร๎าว

รร. มัธยมวัดเบญจมบพิตร
จ. กรุงเทพมหานคร

รางวัล

การศึกษาเปลือกถั่วลิสงและกาก
รร. สงวนหญิง
เชิดชูเกียรติ ถั่วเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์เพาะต๎นกล๎า จ. สุพรรณบุรี
ของพืชเศรษฐกิจเพื่อการกลบฝังในดิน

รางวัล

ชอล์กไลํหนูจากยี่โถ

รร. บางปะกอกวิทยาคม
จ. กรุงเทพมหานคร

คอนโดอํางล๎างจาน รักษ์โลก

รร. มัธยมวัดเบญจมบพิตร
จ. กรุงเทพมหานคร

เชิดชูเกียรติ

รางวัล
เชิดชูเกียรติ

อ. ล้าดวน บุญรังษี
อ. เพ็ญพิชชา กิจลาภ
1. ด.ญ. พิญดาศรีบุญผล
2. ด.ญ. ภัทรนันท์อุํนใจ
3. ด.ญ. ธีรธิดาลมูลศิลป์
อ. ฉันทนา บุญมาก
อ. ลาดวน บุญรังษี
1. ด.ช. ปฐมพงษ์แก๎วกอง
2. ด.ช. ณัฐนนท์สุดตา
3. ด.ช. ปณพลอินนา
อ. ชนม์นิธิศ เที่ยงภิญญานันท์
อ. ธัญพิชชา จันทศร
1. ด.ช. อธิปัญญ์เทพทอง
2. ด.ญ. พิชาพรทรัพย์สวนแตง
3. นางสาวนภัสนันท์กลับสงวน
อ. ศุภจินต์ มีมุข
อ. พิมพ์รดา เพิ่มพูล
1. ด.ญ. พรปวีณ์กองเพชร
2. ด.ช. ภูรีวัฒนสิริโสภาภัณฑ์
3. ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์ศรีจั่นเพชร
อ. ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ
1. ด.ช. เจษฎากันทวงค์
2. ด.ช. ปกรณ์อินนา
3. ด.ช. ธนพงษ์แก๎วอ้าไพร
อ. ชนม์นิธิศ เที่ยงภิญญานันท์
อ. สมบูรณ์ ขัติยศ

สาขาชีวภาพ
ผลการตัดสินผู้เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ศูนย์ภาคกลาง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
รางวัล

ชื่อโครงงาน

เหรียญทอง การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบาง
ประการและบทบาทเชิงนิเวศของ
ด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด
(Aspidomorphamiliaris)
เหรียญทอง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการดูดซับน้้ามันของไส้ต้น
มันส้าปะหลังกับไส้ต้นโสน

สถานศึกษา
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

1. ด.ช. นฤพัฒน์ยาใจ
อ. ขุนทองคล้ายทอง

รร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา ๒
จ. กรุงเทพมหานคร

1. ด.ญ. สรัลชนาปิ่นงาม
2. ด.ญ. บุญประเสริฐบุญสร้าง
3. ด.ญ. ศุธาสินีทองละเอียด
อ. ธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง
1. ด.ญ. ชญานิศหีตนุ้ย
2. ด.ญ. จิตติมามัศยานันท์

เหรียญเงิน การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ของสารสกัดจากกระเทียมตะไคร้หอม
ข่าขมิ้นชันและผกากรองในการยับยั้ง
การกินของหนอนกระทู้ผัก
เหรียญเงิน เม็ด block ยาก้าจัดแมลงจากวัสดุ
ธรรมชาติ

ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

เหรียญเงิน การศึกษาความหลากชนิดและความ

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

ชุกชุมของยุงบริเวณพื้นที่แปลงเกษตร
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เหรียญ เพิ่มมูลค่าผลไม้ด้วยถุงห่อผลไม้แบบ
ทองแดง เศรษฐกิจพอเพียง

รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

3. ด.ญ. เปมิกาด้ารงคะวิริยะพันธ์

อ. วารีย์ บุญลือ
1. ด.ญ. กิตติญากรภักดีวงษ์
2. ด.ช. จิรศักดิ์เสมค้า
3. ด.ช. ปวริศลิ้มจิตสมบูรณ์
อ. ล้าดวน บุญรังษี
อ. ฉันทนา บุญมาก
1. ด.ญ. พัชชาสุทธิธารสุวรรณ
2. ด.ญ. พิชญ์สินีไทยศรี
3. ด.ญ. พิชญาภาแช่มวงษ์
อ. อัญชลี ด้วงต้อย
อ. พิมพ์รดา เพิ่มพูล
1. ด.ญ. ศิรดามุขโสภาพันธุ์
2. ด.ญ. พีรดาอึ้งเจริญทรัพย์
3. ด.ญ. พิมพ์พนิตเด่นชัยประดิษฐ์

อ. ล้าดวน บุญรังษี
อ. วัชพร ฟองจันทร์

รางวัล
ชื่อโครงงาน
เหรียญ การศึกษาและเปรียบเทียบน้้ามะพร้าว
ทองแดง และสาร Start vitamin B1 (สาร B1)
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น
กระบองเพชรสกุลอิชินอปซิส

สถานศึกษา
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด
1. ด.ญ. ปริณดาอุ่ยตระกูล
2. ด.ญ. ฤทัยชนกแสงเงินอ่อน
3. ด.ญ. วรางค์คณาบรรลือศักดิ์
อ. สุพัตรา นมัสศิลา

เหรียญ
ทองแดง

เหรียญ
ทองแดง

Echinopsis sp.
การศึกษาเปรียบเทียบอาหารเลี้ยง
ไส้เดือนสายพันธุ์ AF ที่มีผลต่อธาตุ
อาหารในมูลไส้เดือนและอัตราส่วนของ
ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์
ผงยับยั้งการวางไข่ของยุงลายชนิด
รักษ์น้า

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

1. ด.ญ. นภัทรภัทรสุวรรณกิจ
2. ด.ญ. จิณห์นภัสทะนุธรรมกุล
3. ด.ญ. อิษฎาอุษณกุล
อ. สุพัตรา นมัสศิลา

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

1. ด.ช. เดชากุลอุ่นประเสริฐสุข
2. ด.ญ. ปภาวริญณ์อรุณรัตนไพศาล

3. ด.ญ. ณัฏฐ์ภาสรณ์แก้วศรีงาม

เชิดชูเกียรติ การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของสารสกัดจากใบล้าต้น ผลสีเขียว
ของมะเขือเทศและผักแขยงเพื่อใช้ใน
การก้าจัดเห็บสุนัข
เชิดชูเกียรติ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการวางไข่ของยุงกับสภาพ
ปัจจัยบริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
เชิดชูเกียรติ การปรับปรุงคุณภาพน้้าด้วยสารสกัด

วัชพืชแบบเม็ด

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี
รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

อ. ล้าดวน บุญรังษี
อ. ฉันทนา บุญมาก
1. ด.ญ. จรัสณัฐวงษ์ก้าปั่น
2. ด.ช. ณชนกหิรัญศรี
อ. วไลภรณ์ อรรถศิริ
1. ด.ญ. วรภรวงศ์วราศัย
2. ด.ญ. วรัทยาอุ่นอ่อน
3. ด.ญ. อาภัสราภูฆัง
อ. พิมพ์รดา เพิ่มพูล
อ. อัญชลี ด้วงต้อย
1. ด.ญ. พิมพ์ลภัสทวีไทย
2. ด.ญ. พริบพันดาวมุณีจันทร์
3. ด.ญ. พิมณัฐฐาชนะสงคราม
อ. ล้าดวน บุญรังสี
อ. ธัญจิรา ทองมาก

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผลการตัดสินผู้เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ศูนย์ภาคกลาง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
รางวัล

ชื่อโครงงาน

สถานศึกษา

เหรียญทอง กล่องยาเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

รร. สตรีวิทยา
จ. กรุงเทพมหานคร

เหรียญทอง การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสม
สาหรับการเพาะปลูกต้นกล้าทดแทน
ถุงพลาสติกดาและกระถางพลาสติก

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

เหรียญเงิน การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูล

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

อิสระรวมของดอกไม้ซึ่งพบในสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันในจังหวัด
สุพรรณบุรี

เหรียญเงิน แบบจาลองอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
ดูแลการเกษตรขนาดย่อมโดยใช้
พลังงานทดแทน

เหรียญเงิน อุปกรณ์ควักไส้ปลาซาบะ

เหรียญ เครื่องฟอกควันบุหรี่อัจฉริยะ
ทองแดง

รร. โยธินบูรณะ
จ. กรุงเทพมหานคร

รร. สมุทรสาครบูรณะ
จ. สมุทรสาคร

รร. เซนต์ดอมินิก
จ. กรุงเทพมหานคร

รางวัล
ชื่อโครงงาน
เหรียญ ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่ว
ทองแดง ของแก๊สแอมโมเนีย

รร. สตรีวิทยา
จ. กรุงเทพมหานคร

เหรียญ

รร. สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

การพัฒนาประสิทธิภาพเซลล์สุริยะ

สถานศึกษา

รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด
1. ด.ญ. ฐานิกากุลธนปรีดา
2. ด.ญ. ฐานิตาชูสังข์
อ. โกเมนปาปะโถ
อ. รัตนวดีโมรากุล
1. ด.ญ. ญภาวังกรานต์
2. ด.ญ. สุชานรีพรธานิศกุล
3. ด.ช. ชุติชัยกิจสุวรรรรัตน์
อ. ศุภจินต์มีมุข
อ. อัญชลีด้วงต้อย
1. ด.ญ. กัญญ์นิษฐาพงษ์พิละ
2. ด.ญ. ณัฐภาเทียนงาม
3. ด.ญ. สุภัสสราตู้พิจิตร
อ. นิสา จุลโพธิ์
อ. พิมพ์รดา เพิ่มพูล
1. ด.ญ. ชญากาณฑ์รัศมีเจริญชัย
2. ด.ญ. พชรกรณ์ตรงสุวรรณ
3. ด.ญ. ปริยากรไกรอุดม
อ. อัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน
1. ด.ช. ต้นน้ากรุดมินบุรี
2. นางสาวบุสยาบุญชัยศรี
3. ด.ญ. สุวัจนีวีระสมัย
อ. จักรกฤษณ์ สุริยันต์
อ. วันดี สุริยันต์
1. ด.ช. ปฏิภาคจุลพลัง
2. ด.ช. กฤตเมธช้างเผือก
3. ด.ช. ชญานนท์วารีเกษม
อ. วทัญญู ศรีทอง

รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด
1. ด.ญ. แพรวรินพังจุนันท์
2. ด.ญ. ภัสนันท์บวรไกรเลิศ
อ. รัตนวดี โมรากุล
1. ด.ญ. อารยาสินไชย

ทองแดง ประเภทสีย้อมไวแสงจากสมุนไพร

จ. กรุงเทพมหานคร

โดยใช้ฟิล์มวุ้น

2. ด.ญ. อริสราอมาตยกุล
3. ด.ญ. ธนภรมีบุญมี
อ. วรยุทธ ยอดบุญ

อ. กิตติธัช เสืองาม
เหรียญ การประดิษฐ์หน่วยปฐมพยาบาล
ทองแดง เคลื่อนที่เร็ว

รร. นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา ๒

เชิดชูเกียรติ ขวดกรองน้าพกพา เวอร์ชั่น 2

รร. เซนต์โยเซฟทิพวัล
จ. สมุทรปราการ

เชิดชูเกียรติ การประดิษฐ์ไม้ถูพื้นขูดฝุ่น

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

จ. กรุงเทพมหานคร

จ. ปทุมธานี

เชิดชูเกียรติ ตู้อบรองเท้าโอโซน

เชิดชูเกียรติ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุด

รร. บางปะกอกวิทยาคม
จ. กรุงเทพมหานคร

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

1. ด.ช. ณัฏฐวุฒิอังศรีสุรพร
2. ด.ช. ณัฐนันท์อินทรโยธา
3. ด.ญ. ธีรศราอุตตะ
อ. ธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง
อ. ภัควัฒน์ อังศรีสุรพร
1. ด.ญ. ณัฏฐณิชาทองนวล
2. ด.ญ. ปพิชญาแก้วสวนจิก
3. ด.ญ. พีรวัณศ์จารัตน์
อ. สุพิศ ศรีพอ
ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์
1. ด.ญ. นิชานันท์ล้าวิริยะพันธ์
2. ด.ญ. ดวงพรธัญญะโสภาคย์
3. ด.ญ. นันทิตาไต่ตาม
อ. สุณิสา คงคาลัย
1. ด.ญ. สุรางค์พิมลสิทธิจรรยาวิไล

2. ด.ญ. ธนวรรณ์ไทยรักประวัติ
3. ด.ญ. ภควดีสืบขุนทด
อ. ทัศนีย์ กวาดชัยภูมิ
อ. ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ
1. ด.ญ. พลอยปภัสอ่อนอินทร์
2. ด.ญ. โยษิตาศรีสุข
3. ด.ญ. เกวลีศรีหรั่งไพโรจน์
อ. กฤติยา เหมรี
อ. ธัญจิรา ทองมาก

