รำยชื่อทีมทีผ่ ่ำนรอบคัดเลือกกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ปี ๒๕๖๑
ศูนย์ภำคกลำง
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำขำกำยภำพ
ลำดับ
ชื่อโครงงำน
1 วัสดุกนั กระแทกจากชานอ้อย

สถำนศึกษำ
รร. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
จ. สุพรรณบุรี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ศิวพร กาจันทร์
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. ญาณภัทร กาจันทร์
1. นางสาววรรณิสา แหนผัน
2. นางสาวสุรีรัตน์ เสือน้อย
3. นางสาวอุรัสยา สุทธิพนไพศาล

2 การศึกษาประสิทธิภาพของสียอ้ ม
ป่านศรนารายณ์จากพืชในท้องถิ่น
ผสมไททาเนียมไดออกไซด์แต่ละความเข้มข้น

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ปิยะนุช เขียวอร่าม
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. สุนิสา เฉยดิษฐ์
1. นางสาวนภัสกร หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวจีรนันท์ แก้วเทพ
3. นายดรุณาทร กาญจโนภาส

3 การศึกษาประสิทธิภาพของนุ่น ฝ้าย
ดอกธูปฤาษีดูดซับน้ามันและดักจับไขมัน
ชนิดต่างๆ

รร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง
1. นางสาวสิริยากร สาทร
2. นางสาวพรพิภัช ฤกษ์งาม
3. นางสาวณัฐฐาพร ภูคบทอง

4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบใบพัด
ของกังหันน้าทีม่ ีผลต่อความถี่ในการหมุน

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ปิยะนุช เขียวอร่าม
1. นายวิชญะ วิสภักดิ์
2. นายชิรวิทย์ ศรีวิลัย
3. นายพฤทธิ์ สวัสดี

5 การศึกษาการเรืองแสงของลายนิวมือแฝง
ด้วยสารสกัดแคโรทีน

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. อาริษา ศรีดวงใจ
1. นางสาวปิยจารีย์ ตู้ประดับ
2. นางสาวชนิสรา กลิ่นเถื่อน
3. นายกรภฤศ จีรภาพงศ์

6 การดูดซับตะกั่วจากถ่านซังข้าวโพดทีเ่ ผาด้วย
เตาภูมิปัญญาท้องถิ่น

รร. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. สุริสา ศรีสุวรรณ์
1. นายภานุวัฒน์ แสนส้าราญ
2. นางสาวอัญชิสา ฉลองพล
3. นายธีรภัทร์ แสงแสน
โครงงาน ม.ปลาย ทีม (กายภาพ)

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
7 การศึกษาผลของสารสกัดจากผลตีนเป็ดน้า
ต่อการก้าจัดเพลีย

สถำนศึกษำ
รร. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ภารดี ภักดีโยธิน
1. นางสาวกัญญาพัชร กลับดี
2. นางสาวนภัสสร วรรณข้า
3. นางสาวภัทรวดี มะลิวัลย์

8 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบ
จากกระเจี๊ยบเขียวในการชะลอการสูญเสีย
วิตามินซีและการสุกของฝรัง่

รร. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ศักดา จันทร์กลั่น
1. นายณัฐฎพล สว่างวัฒนารักษ์
2. นางสาวธวัลรัตน์ คงชะนา
3. นางสาวศุทธวดี จรรยากุล

9 การศึกษาปริมาณแคลอรีข่ นมลูกชุบจาก
แก่นตะวัน

รร. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ปาริชาติ กาทอง
1. นายภัทรพล สมพงษ์พนั ธุ์
2. นางสาวเบญญาภา แตงรอด
3. นางสาววริศรา กลัดปิน่

10 การศึกษาหาเวลาจากดวงจันทร์

รร. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ธวัชชัย สุวรรณวงศ์
1. นางสาวสรัลพร อุปนันไชย

11 การศึกษาพลาสติกชีวภาพจากเมล็ดมะขาม

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. จิรพร กิติยายาม
1. นางสาวณัฐลินีกรณ์ บัวพล
2. นางสาวสุจติ รา เขียวชอุ่ม
3. นางสาวภคนันท์ บุญนาค

12 การศึกษา Convex Hull ทีเ่ กิดจากจุดตัดของ
ภาคตัดกรวยและจุดทีเ่ คลื่อนทีอ่ ย่างอิสระ

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
1. นายเมธัส โพธิผ์ ลิ
2. นางสาวกัญญาวีร์ ค้ากองแก้ว
3. นายชุติพลั ภ์ เจริญสุข

13 แผ่นดูดซับกลิ่นฟอร์มาลดีไฮด์จากแกลบ
และถ่านกัมมันต์

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. จิรพร กิติยายาม
1. นางสาวพัชรพร ยงพิศาลภพ
2. นางสาวพิชชาภา เลาห์ทวีรงุ่ เรือง
3. นางสาวชฎาพร สุวงค์

14 แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากเพคตินในเปลือกส้มโอ
พันธุข์ าวใหญ่

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ทัศนียา มาตุการักษ์
1. นางสาวภัคจิรา ตรีธีรโรจน์
2. นางสาวสโรชา อารักษ์

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (กายภาพ)

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
15 หาความสัมพันธ์จากผลบวกของเลขทีไ่ ด้จาก
การเรียงตัวเลขในชุดตัวเลขแบบต่างๆ
และชุดตัวเลข

สถำนศึกษำ
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ฉวีวรรณ อรุณถาวร
1. นางสาววริศรา จันทร์เจริญ
2. นางสาวกัญจน์ชยาภรณ์ แซ่จงุ

16 การหาสมการการตัดรูปหลายเหลี่ยมให้เป็น
รูปสี่เหลี่ยม และความสัมพันธ์ระหว่างการตัด
1 เส้น 2 เส้น และผลรวม

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. สุเทพ ผานัด
1. นางสาวอารยา เจียรไกร
2. นางสาวกุลธิดา ชายศรี

17 การศึกษาประสิทธิภาพของเทอร์โมพลาสติก
อีลาสโทเมอร์ผสมเส้นใยจากเปลือกข้าวโพด

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

18 สารเคลือบผิวจากไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซาน
ส้าหรับยืดอายุและรักษามะนาว

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. จุฑารัตน์ ใจงาม
1. นายปัณณวรรธ สักคุณา
2. นางสาวพันธกานต์ ค้ารัง
อ. จุฑารัตน์ ใจงาม
1. นางสาวกชมน สุขารมณ์
2. นางสาวอินธิรา สร้อยนาค
3. นายสฤษฏพงศ์ ขันทอง

19 สียอ้ มผ้าจากแทนนินและใบต้าลึง

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. สุชญา ศรีอดุ ม
1. นางสาวอติญา ดีชื่น
2. นางสาวศุทธินี ปลอดโปร่ง
3. นางสาววิภาดา สง่าสงเคราะห์

20 การเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลาสติกทีใ่ ช้
เป็นตัวประสานในการท้าแผ่นประกอบ
จากฟางข้าว

รร. สตรีวิทยา
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ปราโมทย์ น้ายาง
1. นางสาวสุธิณี เลิศธนาภรณ์
2. นางสาวอภิชยาลักษณ์ ชนะชัยธรรม

21 การศึกษาค่ายังโมดูลัสของหนังเทียมจากพืช
และยางพารา

รร. มัธยมวัดหนองแขม
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. แพรรุง้ ทองอยู่
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. ศุลีพร ขันภักดี
1. นางสาวจินดาภา ดุจนาคี
2. นางสาววรินทร มนูสิทธิผล
3. นางสาววีรวรรณ เค้าแคน

22 ศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บความชืน
จากวัสดุธรรมชาติ

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. ณัฐพล หงษ์ค้า
1. นางสาวกานพลู เลียงถนอม
2. นางสาวสุภาวดี มะนาวหวาน
3. นางสาวศรัญญา เพิม่ เจริญ
โครงงาน ม.ปลาย ทีม (กายภาพ)

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
23 การดูดซับสารฟอร์มาลดีไฮด์โดยซิลิกอน
ไดออกไซด์จากเศษแก้ว

สถำนศึกษำ
รร. บางปะกอกวิทยาคม
จ. กรุงเทพมหานคร

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. บัณฑิต อุษาภิมาศกุล
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. จิตรพล เจริญวงศานนท์
1. นายเสฏฐวุฒิ หนูสุรา
2. นางสาวเอมปวีณ์ โฆษิตอรุณพัฒน์
3. นางสาววารุณี มีหา

24 การศึกษาการเคลื่อนทีข่ องภาชนะสมดุล

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. สรารัตน์ คนซื่อ
1. นายวัณณะ วรรณศิลป์
2. นายณภัทร พุทธจักรศรี
3. นายจิรภัทร อิงคสัมพันธ์

25 การเปลี่ยนสีชองเลือดด้วยสารสกัดอินดิเคเตอร์
จากกะหล่้าปลีม่วง

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. อาริษา ศรีดวงใจ
1. นายจิรกานต์ ทับทิม
2. นางสาวชญาภา พริมพลาย
3. นายนันทพงศ์ กิมไพ

26 แผ่นกันกระแทกจากเส้นใยลูกตาลทีผ่ สม
ถ่านกัมมันต์เพือ่ ชะลอการสุกของกล้วยหอม

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. สุชญา ศรีอดุ ม
1. นางสาวกชมน วนพานิช
2. นางสาวชุติรัตน์ สานแดง
3. นางสาวบัญฑิตา ศศิวิมล

27 การศึกษาเส้นใยป่านศรนารายณ์และลินมังกร
ทีม่ ีประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

อ. ฉันทนา บุญมาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. ล้าดวน บุญรังษี
1. นางสาวจุฑาพร บัวผัน
2. นางสาวตฤษณา ข้าคง
3. นางสาวกานต์รวี ระวิพงษ์

28 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากดินป่าชายเลน

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. จิรพร กิติยายาม
1. นางสาวชนาภา พลเสน
2. นางสาวกาญจนา กันธาทิพย์
3. นางสาวภัทรียา พรหมณี

29 อิฐมวลเบาจากพืชธรรมชาติ

รร. มัธยมวัดหนองแขม
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. อรอุมา ตรองจิตร
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. แพรรุง้ ทองอยู่
1. นางสาววราภรณ์ หงค้าเมือง
2. นางสาววิรุณศิริ ทนานทอง
โครงงาน ม.ปลาย ทีม (กายภาพ)

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
30 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยัง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียระหว่างสารสกัด
จากเปลือกกล้วยและเปลือกมังคุด

สถำนศึกษำ
รร. วิสุทธรังษี
จ. กาญจนบุรี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ธีรพล จิณแพทย์
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. จันทิรา ปัญญา
1. นางสาวภูริชญา พงศ์พนั ธุศ์ ักดิ์
2. นางสาวนิศากร ปินตาวะนา
อ. พัณณ์ชุดา พราดีชัยเชตต์
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองเลื่อม
2. นางสาวนันทพร ธรรมดส
3. นางสาวนฎา ฉายแม้น

31 แผ่นยางดูดซับกลิ่นร้องเท้า
ไคโตซาน+นาโนซิงค์ออกไซด์โดยการศึกษา
การแพร่ผ่านของแก๊ส

รร. นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทปราการ
จ. สมุทปราการ

32 การศึกษาสารสกัดจากถั่วขาวทีม่ ีประสิทธิภาพ
ในการยับยังการเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาล

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

อ. ฉันทนา บุญมาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. ล้าดวน บุญรังษี
1. นายยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิก์ ลุ
2. นางสาววริศรา ลิมตนานนท์
3. นางสาววิชญา แซ่เล้า

33 ปรับปรุงคุณภาพดินบนพืนทีก่ ารเกษตร
ด้วยสารสกัดวัชพืชแบบเม็ด

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

อ. ล้าดวน บุญรังษี
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. เพ็ญพิชชา กิจลาภ
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวผัน
2. นางสาวปวริศา สง่างาม
3. นางสาวรวิษฎา สุขแก้ว

34 การศึกษาประสิทธิภาพการติดสียอ้ มของ
เส้นไหมทีย่ อ้ มด้วยสีธรรมชาติจากใบมะม่วง
โดยใช้นาโนซิงค์ออกไซค์

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ขุนทอง คล้ายทอง
1. นางสาวพิมพ์วิมล ล้อมงคลทอง
2. นางสาวณัฎฐธิดา แสงนวล
3. นางสาวกุลนิษ เครือชะเอม

35 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระถาง
เพาะช้าชีวภาพจากกระถางกระถิน ฟางข้าว
และบัว

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ทิชากร สัตย์จริง
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
ดร.อ้านวย ลาภเกษมสุข
1. นางสาวจุธารทิพย์ จันทวิเศษ
2. นางสาวณัฐญา นาหล่อง
3. นายจักรพงษ์ เทพา

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (กายภาพ)

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
36 การพัฒนาคุณสมบัติของเส้นใยจากเปลือก
ข้าวโพดเพือ่ ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

สถำนศึกษำ
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ขุนทอง คล้ายทอง
1. นางสาวกานต์มณี องอาจวาณิชย์
2. นางสาวพลอยไพลิน ตัณฑพงศ์
3. นางสาวธรรมยา ธรรมยาสิริ

37 บรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปกินได้

รร. บางปะกอกวิทยาคม
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ
1. นางสาวธนภรณ์ ตันเจริญ
2. นายแสนรักษ์ นิมิตหลิวพานิชย์
3. นางสาวปัณณพร ทองรัศมี

38 แผ่นทองแดงเคลือบซิงค์ออกไซด์ผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยหลักการเทอร์โมอิเล็กทริค

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ปิยะนุช เขียวอร่าม
1. นายธนพล ธีระพงศ์ไพบูลย์
2. นายกฤตพร คมข้า
3. นายอภิสิทธิ์ อนันต์ธนสาร

39 การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดคลื่นเสียง
ของสะนูว่าว

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ภัชรพงศ์ พระไว
1. นางสาวฐิญาดา ใกล้กลาง
2. นางสาวชวินนุช มณีโชติ
3. นางสาวกชฐนภรณ์ วันทอง

40 เครือ่ งบ้าบัดน้าเสียแบบเคลื่อนย้ายจากเม็ด
วัสดุไทเทเนียมไดออกไซด์ และเม็ดวัสดุ
ไฮดรอกซีอะพาไทต์

รร. อุดมวิทยา
จ. ปทุมธานี

อ. ดนัย แซ่ตั๊น
1. นายธนากร ทรัพย์กมล
2. นายกิตติพงศ์ ลือพืช

41 สมบัติเทอร์โมโครมิกจากสารประกอบเชิงซ้อน
ของคอปเปอร์(II)คลอไรด์

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ทัศนียา มาตุการักษ์
1. นางสาวสุชานันท์ ยศสมบัติ
2. นางสาวชญานันท์ สอดสี
3. นางสาวกัณฑาภรณ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา

42 การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของวัสดุปลูกพืชจากกากกาแฟ
ทีเ่ หมาะสมต่อการใช้แทนดินปลูก

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

อ. ศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
1. นางสาวศุภารมย์ ณ กลองดี
2. นางสาวสุณัฐชา พวงศุภวิวัฒน์
3. นายธนพล ขุนสังวาลย์

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (กายภาพ)

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
43 การหามุมระหว่าง Femur และ Tibia
ของการงอเข่าในการเดินขึนบันได

44 การศึกษาจ้านวนครังทีน่ ้อยทีส่ ุดของ
การย้ายเหรียญของหอคอยฮานอย n เสา
k เหรียญ

สถำนศึกษำ
รร. สิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. โสรัฐ ขันติกลุ
1. นายกันต์กนธี แก่นแก้ว
2. นางสาวกุลปริยา รองมี
3. นางสาวภัททิมา ชื่นเรือง
อ. สุเทพ ผานัด
1. นายปภาพย์ หัตถ์น้าทรัพย์
2. นายศุภณัฐ โรจน์ศิริสถิต

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (กายภาพ)

รำยชื่อทีมที่ผ่ำนรอบคัดเลือกกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ปี ๒๕๖๑
ศูนย์ภำคกลำง
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำขำชีวภำพ
ลำดับ

ชื่อโครงงำน

1 การทดเเทนโปรตีนจากหนอนด้วยถั่วในการ
เพาะเห็ดถั่งเช่า ร่วมกับสนามไฟฟ้าเพื่อ
กระตุ้นการหลั่งของสารคอร์ไดเซปิน

สถำนศึกษำ
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ณัฐพล กลิ่นพุฒ
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อ. บัวบาล กัวประเสริฐ
1. นายภัทรวิชญ์ ฉัตรตระกูลไพศาล
2. นายถิรพล เรือนทอง
3. นายณัฐชนน วิทยาอารียก์ ุล

2 การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานต้านเชื้อ
จุลินทรียใ์ นกล้วยหอมทอง

รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
จ. ปทุมธานี

อ. ปาริยา ณ นคร
1. นางสาวกัญญาวีร์ สราคา
2. นางสาวพิมพิศา แสงสิรคุปต์
3. นางสาวสุพชิ ญา สายะเสมาวงศ์

3 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การดูดซับและการคาย N P K ของถ่าน
ที่ผลิตจากเปลือกกล้วยและกาบกล้วย

รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
จ. ปทุมธานี

หอมทองเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทาปุ๋ย
4 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหญ้าสาบเสือ
และหญ้าสาบแมวในการยับยัง้ จุลินทรีย์

3. นางสาววรพร เพ็งสุข
รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

อ. จิราพร อรุณพานิชเลิศ

จ. ปทุมธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :

ก่อโรคในพริกและควบคุมวัชพืช

5 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทก
จากไส้ต้นมันสาปะหลังกับไส้ต้นโสน

อ. สุภกร บุญยืน
1. นายอัฑฒวิชญ์ ท้วมรุง่ โรจน์
2. นางสาวขวัญจิรา ปัทวันวิเวก

อ. วรุณธร เชื้อบุญมี
1. นางสาวเขมอักษร นิ่มเย็น
2. นายรุง่ วิกรัย เลิศสุวรรณ์
3. นางสาวจิราพร อรุณพานิชเลิศ
รร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิ ยา ๒
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง
1. นางสาวบุณยานุช สาสนันท์
2. นางสาวพิชชากร กุ้งทอง
3. นางสาวกิรฎา อินทรปัญญา

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (ชีวภาพ)

ลำดับ

ชื่อโครงงำน

สถำนศึกษำ

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด

6 การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อรา
Aspergillus sp. ด้วยสารสกัดจาก
เปลือกส้มโอพันธุข์ าวใหญ่

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
1. นางสาวบุญสิตา ยุบลบัณฑิตกุล
2. นางสาวธนาพร เทวปฏิคม
3. นางสาวธนพร จงสงวนดี

7 การศึกษาอนุภาคไนโอโซมที่กักเก็บสารสกัด
จากพืชวงศ์ตะแบก เพื่อการเตรียมแผ่น
นาส่งสารผ่านทางผิวหนัง

รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
จ. ปทุมธานี

อ. ชนัญ ผลประไพ
1. นางสาวเบญญาภา อินสว่าง
2. นายธนวินท์ ดวงจันทร์
3. นายชัยชนะ พันตัน

8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพร
ในการยับยัง้ เชื้อราโรคใบจุดสีน้าตาลในข้าว

รร. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. อัญชลี ชุ่มกมล
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อ. ดารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ
1. นายฐิติพงษ์ พ่วงทอง
2. นางสาวอภิชญานันท์ ขาเรือง

9 เมือกหอยทากยับยัง้ เชื้อแบคทีเรีย

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
1. นางสาวนันทิชา อยูย่ งั่ ยืนยง
2. นางสาวธัญณิชา เตชะสมสุขดี

10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต่อสู้ของ
ด้วงกว่าง

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. คณิตา สุขเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อ. ปภพ สินชยกุล
1. นางสาวธมลวรรณ เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวพิมพ์ชนก เจริญนุช
3. นางสาวมนฐ์สิชา วงษ์เวียงจันทร์

11 ฟิล์มดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ
ผลิตแก๊สออกซิเจนด้วยโปรตีนไฟโบรอิน
ผสมคลอโรพลาสต์

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ศาสตรา พรมอารักษ์
1. นางสาวสิริกาญดา เตียงตั้ง
2. นางสาวพชรภรณ์ กาฬภักดี
3. นางสาวเสาวรส มีเนียม

12 ศึกษาการเจริญเติบโตของผักโต้วเหมี่ยว
ใต้น้าทะเลในระดับความลึกที่แตกต่างกัน

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ณัฐพล กลิ่นพุฒ
1. นายศิวกร อุกะโชติ
2. นายชินดนัย ร่วมชมรัตน์
3. นายภควัฒน์ มณีอินทร์

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (ชีวภาพ)

ลำดับ

ชื่อโครงงำน

สถำนศึกษำ

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด

13 การศึกษาการฟอกชิ้นส่วนต้นกล็อกซีเนีย
(Sinningia speciosa Lodd.) เพื่อดูอัตรา
การรอด

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ทิชากร สัตย์จริง
1. นางสาวศุภกานต์ ศรีคามี
2. นางสาวชนากานต์ นาคกัน
3. นายธนาคาร สุวภาพไพบูลย์กุล

14 ศึกษาสารสกัดไพรีทรินจากดอกเบญจมาศ
ในการยับยัง้ เพลี้ยแป้ง

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. สุณิสา คงคาลัย
1. นางสาวมณฑาทิพย์ เต่าทอง
2. นางสาวชัญญา เฉลยพจน์
3. นายฐิติพงศ์ บุณธนากร

15 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดไขมัน
ใน Aurantiochytrium limacinum
FIKU003 ที่เลี้ยงในสภาวะที่ต่างกัน
เพื่อนามาผลิตไบโอดีเซล

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อ. จันทนา ไพรบูรณ์
1. นางสาวนลินรัตน์ สมสันติสุข
2. นางสาวปัณฑารีย์ ตันพิชัย
3. นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ

16 การศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วน
ของน้าทิ้งจากกระบวนการผลิตลูกอม
ร่วมกับน้ามะพร้าวในการผลิตเซลลูโลส
โดยใช้เชื้อ Gluconacetobacter xylinus

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. วารินาถ โขพิมาย
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
ผศ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ
1. นางสาวมุฑติ า บุนนาค
2. นางสาวนิศาชล จงบัญญัติเจริญ
3. นางสาวธนวรรณ บุญไชยวุฒิ

17 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของไหมเย็บแผลไคโตซานที่สกัดจาก
เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. สุนิสา คงคาลัย
1. นางสาวนิภาวรัชญ์ โกยโภไคสวรรค์
2. นางสาวพัทธ์ธรี า พาหุพนั ธ์
3. นางสาวญาณิฐา วิรพิชญ์

18 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยัง้ เชื้อ
Staphylococcus aureus จากสารสกัด
น้ามันหอมระเหยพืชวงศ์ Zingiberaceae

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. อุมาวดี อุ่นอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
ผศ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
1. นายศตายุ บุญศรี
2. นายธนพล นิระ
3. นายนครินทร์ พิมพ์ลักษณ์

19 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่มอดแป้ง
Tribolium castaneum ด้วยน้ามัน
หอมระเหยจากเปลือกมะกรูด กระเทียม
และโหระพา

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. วไลภรณ์ อรรถศิริ
1. นายสุภกิจ บาเรอเสนาะ
2. นายชัยกร แขวงสุคนธ์ทิพย์
3. นายวริทธิ์ พันธุก์ ระวี
โครงงาน ม.ปลาย ทีม (ชีวภาพ)

ลำดับ

ชื่อโครงงำน

สถำนศึกษำ

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด

20 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากเปลือกทุเรียน
และเปลือกมะละกอ

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
1. นายศรัณย์ เพ่งศรี
2. นายจิติณณ์ อนันตไอศูรย์
3. นายฌาน ศรีพชั รรุง่ เรือง

21 การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติของ
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกากไขมันจากไส้เดือนดิน
Pheretima peguana จากแหล่งที่อยูอ่ าศัย
ที่แตกต่างกันในจังหวัดสมุทรปราการ

รร. เซนต์โยเซฟทิพวัล
จ. สมุทรปราการ

อ. มนต์มนัส บุญชู
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
1. นางสาวอรทัย มนัสถาวร
2. นางสาวเปรมิกา ช่วงโชติ
3. นางสาววรางคณา แก้วสืบศรี

22 อิทธิพลของการเสริมมะละกอลงใน
อาหารไก่ที่ส่งผลต่อคุณภาพของไข่

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ณัฐพล กลิ่นพุฒ
1. นางสาวฐิติพร ศรีปัญญา
2. นางสาวปวีณา ชวนชื่น
3. นางสาวนันท์พชั ร์ ธรรมนิมิตโชค

23 การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียที่พบ
ในแหล่งธรรมชาติในการย่อยสลาย

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
1. นางสาวบุษกร อินต๊ะ
2. นางสาวนพรรษวรรณ สีกะมุด
3. นางสาวเมธาวี แตงโสภา

24 การศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของชิ้นส่วนของต้นมะเดื่อฝรัง่ สายพันธุ์
Black Jack โดยวิธกี ารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่

รร. วิสุทธรังษี
จ. กาญจนบุรี

อ. ธีรพล จิณแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อ. ธราธร ทีรฆฐิติ
1. นางสาวรสธร ละเอียดสิริเลิศ
2. นางสาวธัญกร อุดมฐิติพงศ์

25 การค้นหาสารออกฤทธิย์ บั ยัง้ ไวรัส
พิษสุนัขบ้าโดยวิธกี ารทางชีวสารสนเทศ

รร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นนทบุรี
จ. นนทบุรี

อ. ชวลิต สุจริต
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
1. นางสาวพันไมล์ วงศ์จินดานนท์

26 การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยัง้
เชื้อแบคทีเรียบนช้อนส้อมของน้าเกลือ
และน้าหัวหอม

รร. พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. จตุพร เกิดสดับ
1. นางสาวสุชาวดี ร้อยแก้ว
2. นางสาวณัฐนิชา บุญถาวร
3. นางสาวชนิสรา แดงฉ่า

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (ชีวภาพ)

ลำดับ

ชื่อโครงงำน

สถำนศึกษำ

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด

27 สารสกัดหยาบจากต้นต้อยติ่งสามารถลด
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้า

รร. พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. จตุพร เกิดสดับ
1. นายธนวัฒน์ พัฒนา
2. นางสาวปวีพร แย้มปราโมทย์
3. นางสาวสหัสยา สายเสียงสด

28 การยับยัง้ การแบ่งเซลล์หอมแดงด้วย
สารสกัดหยาบจากเหง้าดองดึง

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ณัฐพล กลิ่นพุฒ
1. นางสาวณัฏฐนิชา มุ่งดี
2. นางสาวสลิลทิพย์ ยิม้ ใหญ่
3. นางสาวสุพชิ ญา สนธิ

29 ถุงเพาะชาชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและ
เส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ายางพารา
เป็นวัสดุประสาน

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ขุนทอง คล้ายทอง
1. นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล
2. นายตติยะ บุญเลิศ

30 การพัฒนาวัสดุปลูกทดแทนดินโดยใช้ฟองน้า
เส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ขุนทอง คล้ายทอง
1. นางสาวโสรวีร์ เอี่ยมทรัพย์
2. นางสาวเมธาดา ร่วมใจธนกุล
3. นางสาวประภาศิริ ผลอินทร์

31 การศึกษาโครงสร้างอัลบูมินสุกร
เพื่อประโยชน์ทางการสัตวแพทย์

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. จุฑารัตน์ ใจงาม
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
1. นายพิสิษฐ์ ใจทน
2. นางสาวธีรนุช สุนทร
3. นางสาวสุริวสั สา ศรีศิลป์โสภณ

32 วัสดุปิดแผลเส้นใยนาโนจากโปรตีนไหม
ไฟโบรอินและสารสกัดจากสะระแหน่
โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ขุนทอง คล้ายทอง
1. นางสาวสิทธิชา นวลขา
2. นางสาวณัฐรุจา ศรีพุ่มไข่
3. นางสาวสุพชิ ญา เล็กใจกล้า

33 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
จากเปลือกทุเรียนและว่านหางจระเข้ที่มีผล
ต่ออัตราการตาย ของไรทะเล

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ขุนทอง คล้ายทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
รศ.ดร.วรรณีย์ จิระอังกุรสกูล
1. นายศรเทพ เรืองอนุสรณ์
2. นายชนวิท เกิดเพทางค์
3. นายพงศภัค ปัญญา

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (ชีวภาพ)

ลำดับ

ชื่อโครงงำน

สถำนศึกษำ

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด

34 การพัฒนากระดาษดูดซับเอทิลีนจากเส้นใย
ผักตบชวาและกาบกล้วยผสมผงถ่านในการ
ยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้าดอกไม้
เบอร์ 4

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
รศ.ดร.ปริญญา คงพรม
1. นางสาวนวพร วิมโลภาส
2. นางสาวชฎาภรณ์ ขันติชัยขจร
3. นางสาวเจตปรียา สถาพรชัยสิทธิ์

35 ผลของน้าหมักมูลไส้เดือนผสมกับ
น้าปัสสาวะที่มีต่อการเจริญเติบโต
ของต้นคะน้า

รร. เซนต์โยเซฟทิพวัล
จ. สมุทรปราการ

อ. มนต์มนัส บุญชู
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
1. นางสาวสุชานันท์ จิตต์เอื้ออารีย์
2. นางสาวศีลาภา พาณิชหิรัณย์
3. นางสาวสิราวรรณ หงษ์วจิ ิตร

36 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่
ต่อพฤติกรรมของมอด

รร. สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. นิศารัตน์ เผ่ากันทรากร
1. นางสาวเมธาวี ยางม่วง
2. นางสาววริศรา ครามเขียว
3. นางสาววันวิสาข์ มิ่งโพธิท์ อง

37 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา
Chaetomium spp. ในการย่อยสลาย
ตอซังข้าว

รร. ปทุมวิไล
จ. ปทุมธานี

อ. ณัฐวัชร โตสัจจะ
1. นางสาววลัยพรรณ รักประเสริฐ
2. นางสาวอมราพร โวหาร
3. นายจิรายุ มุ่งสระกลาง

38 ถ้วยจากมันฝรัง่

รร. มัธยมวัดหนองแขม
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ชุลีพร ศรีพทิ ักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อ. แพรรุง้ ทองอยู่
1. นายวิศรุต อุปลีพนั ธุ์
2. นางสาวพรรณราย สันธนะดิลก
3. นางสาววรัมพร นุชนงค์

39 การศึกษาคุณสมบัติต่างๆของแบคทีเรีย
ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส จากดินตะกอน
ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรี

รร. บางปะกอกวิทยาคม
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
ดร. นุจริน จงรุจา
1. นายธนากร ทวีปัญญานุกูล
2. นายสิทธิชัย คงสุนทรเจริญ
3. นายแสนรักษ์ นิมิตหลิวพานิชย์

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (ชีวภาพ)

ลำดับ

ชื่อโครงงำน

40 การศึกษาความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโต
และความสามารถในการบาบัดความเป็นพิษ
ในน้าของแหนเป็ดใหญ่ เพื่อพัฒนาเป็นแถบสี
ชีวภาพตรวจสอบคุณภาพอาหาร

สถำนศึกษำ
รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จ. กรุงเทพมหานคร

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อ. วนิดา ภู้เอี่ยม
1. นายพสิษฐ์ณัท ศาสนนันทน์
2. นายกฤต ชาครสิริ

โครงงาน ม.ปลาย ทีม (ชีวภาพ)

รำยชื่อทีมทีผ่ ่ำนรอบคัดเลือกกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ปี ๒๕๖๑
ศูนย์ภำคกลำง
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์
ลำดับ
ชื่อโครงงำน
1 แผ่นดูดซับเสียงจากซังข้าวโพดและเส้นใย
ป่านศรนารายณ์

สถำนศึกษำ
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. สุชญา ศรีอดุ ม
1. นางสาวธัญชนก ด้วงแก้ว
2. นางสาวกัลยกร ประยูรวงค์

2

เฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว

รร. สีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. นิศารัตน์ เผ่ากันทรากร
1. นายบัณฑิต พิบูลย์
2. นางสาวทักษพร ศิริพนั ธุ์
3. นางสาววิปัศยา ทองบุญชู

3

ระบบประมวลผลและควบคุมราวตากผ้า
อัตโนมัติด้วย Internet of Things

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. อภิเษก หงษ์วิทยากร
1. นางสาวสรชา แย้มนวล
2. นางสาววรัญญา เฉยราษฎร์
3. นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์

4

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแกว่ง
ของเครือ่ งทดสอบความหวาน
กับความหวานของสับปะรด

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ปิยะนุช เขียวอร่าม
1. นางสาวกชกรรวี พุม่ นึก
2. นางสาวการะเกด แสงรุง่
3. นางสาวณิชาภัทร สุขงาม

5

ระบบตัดและแจ้งเตือนแก๊ส LPG

รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
จ. ปทุมธานี

อ. ชื่นจิต แสนสุด
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. สุกญ
ั ญา ธีรศาสตร์
1. นายวันฉัตร พงษ์พนั ธ์
2. นางสาวณิชาภัทร พร้อมวงค์
3. นางสาวริคะ ฮาบุ

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
6 การวัดค่า pH ของสารละลายจากการวัด
การเปลี่ยนสีด้วยสมาร์ทโฟน

สถำนศึกษำ
รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
จ. ปทุมธานี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ
1. นายเจตนิพทั ธ์ เต่าทอง
2. นางสาวธัญญชนก ราชวงศ์ศึก
3. นางสาววีรยา มั่นประเสริฐ

7

การศึกษาอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมในการ
ขึ้นรูปกระถางต้นไม้ยอ่ ยสลายได้จาก
วัสดุธรรมชาติ

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ภัชรพงศ์ พระไว
1. นางสาวจิราพัชร พรเจริญวิโรจน์
2. นางสาวณิชาพัชร์ นีละพันธ์
3. นางสาวอรทัย เตียวพานิชย์

8

ต้นแบบปากกาบัดกรี

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ภัชรพงศ์ พระไว
1. นายศุภณัฐ ใจยั่งยืน
2. นายเกียรติศักดิ์ บุญสวัสดิ์
3. นายณฐพัชร สวัสดิมงคล

9

การประยุกต์ใช้หลักการของโมเมนตัม
เพือ่ แก้ปัญหาการขึ้นลงบันไดของผู้สูงอายุ
ด้วยนวัตกรรม

รร. กรรณสูตศึกษาลัย
จ. สุพรรณบุรี

อ. นายปิติภูมิ น้้าแก้ว
1. นายศักดิพฒ
ั น์ นิระภัย
2. นางสาวดาราวรรณ จันทร์เพ็ญ
3. นายกิตตินันท์ โสภาศรีพนั ธ์

10 เครื่องเลี้ยงกบอัตโนมัติ 4 in 1

รร. กรรณสูตศึกษาลัย
จ. สุพรรณบุรี

อ. นายปิติภูมิ น้้าแก้ว
1. นางสาวธฤตา ฉิมพรัตน์
2. นายปรเมษ สวนจันทร์
3. นายคณัสนันท์ มูซา

11 เครือ่ งยีและแยกเส้นใยแบบกึ่งอัตโนมัติ
ออกจากลูกตาลสุก แบบ 2 in 1

รร. พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. อุมาพร เกิดผล
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. วิลาสินี ทองสมนึก
1. นายรัชพล โพธิค์ ล้าย
2. นางสาวหทัยชนก เจริญเร็ว
3. นางสาวปวีณนุช ปานศิริ

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
12 การเปรียบเทียบปริมาณน้้าจากเครือ่ ง
ผลิตน้้าโดยใช้เพลเทียร์ในบริเวณทีต่ ่างกัน

สถำนศึกษำ
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
1. นางสาวศตพร มีสุข
2. นางสาวกรกนก น้้าค้าง
3. นางสาวกรกนก วงศ์วิทยะ

13 การประยุกต์ใช้ สารเทอร์โมโครมิกเพือ่
ประดิษฐ์เคสโทรศัพท์มือถือทีส่ ามารถ
บ่งบอกระดับอุณหภูมิ

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. มนัส สิทธิโชคธรรม
1. นางสาวศิริลักษณ์ สกุลเริญชัยยะ
2. นางสาวสาลินี เพ็งเหล็ง

14 แผ่นแปะเท้าดูดซับเหงื่อและยับยั้ง
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. สุณิสา คงคาลัย
1. นายธรรมยุทธ สุขประเสริฐชัย
2. นายนรเศรษฐ์ นุสดิน
3. นายภัทรโชค จิระบรรจง

15 การสังเคราะห์เซลลูโลสไฮโดรเจล
จากฟางข้าวเพือ่ กักเก็บน้้าในดิน

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. จุฑารัตน์ ใจงาม
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
ดร.ปรารถนา คิ้วสุวรรณ
1. นางสาวศุจภี รณ์ ลาภสัมปันน์
2. นางสาวภาสินี กิตติพงษ์พฒ
ั นา
3. นางสาววัลย์ลดา เรียบร้อย

16 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของไฟเบอร์ซีเมนต์จากเส้นใยผักตบชวา
และไฟเบอร์ซีเมนต์จากเถ้าชานอ้อย

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. นิติ ไชยวงศ์คต
1. นางสาวปิยธิดา พิกลุ เวชช
2. นางสาวสิริกร กมลสุขอุดม
3. นางสาวเมธาพร พัฒนะพรอุดม

17 การศึกษาประสิทธิภาพของยอดอ้อย
ในการดูดซับเหล็กเฟอร์ริก (Fe3+)
ในน้้าบาดาล

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. จุฑารัตน์ ใจงาม
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
ดร.ภริณดา ทยานุกลู
1. นางสาวชญานุช เล็กงามเอก
2. นางสาวอริสา แอลซี่ แกมเบิล้

ด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
18 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุ
แทนดินในการปลูกผักบุง้ จากเส้นใย
กาบมะพร้าวและเส้นใยกาบกล้วย

สถำนศึกษำ
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. วารินาถ โขพิมาย
1. นางสาวบัณฑิตา แก้วค้าแสน
2. นางสาวอักษราภัค ศรีทา
3. นางสาวกันตวรรณ บุญคล้าย

19 การพัฒนาวัสดุคลุมดินจากนมผักกระเฉด
และกกธูปฤาษี

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. กานต์พชิ ชา สุวรรณวัฒนเมธี
1. นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์
2. นายอธิป ค้าคง
3. นางสาววสุวดี คงเดช

20 การผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลจากกากใบชา
และซังข้าวโพดทดแทนการใช้ชิ้นไม้สับ

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. จุฑารัตน์ ใจงาม
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. วรัญญู ศรีเดช
1. นางสาวรินรดา สีค้าแท้
2. นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์
3. นางสาวอติกานต์ แตงหนู

21 ผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ประเภท
แตกกอจากวัสดุธรรมชาติทมี่ ีธาตุอาหาร
หลักเพือ่ การเจริญเติบโต

รร. สงวนหญิง
จ. สุพรรณบุรี

อ. อัญชลี ด้วงต้อย
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. ศุภจินต์ มีมุข
1. นางสาวณัฐวดี อ้านวยวัฒนกุล
2. นางสาวปวินท์ทิตา หวังบูรพาไพบูลย์

22 การศึกษาประสิทธิภาพฟิล์มถ่านกัมมันต์
เพือ่ ลดการเสื่อมสภาพดอกกล้วยไม้
สกุลหวาย พันธุบ์ อมโจ
(Dendrobium spp. Bomjo)

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. สุพตั รา มนัสศิลา
1. นายภูมิพงษ์ จันทร์หอม
2. นางสาวกัลยรักษ์ ไพศาลอัศวเสนี
3. นางสาวชัญญา ปัญจศานนทชัย

23 ศึกษาการใช้กากแครอทผงแทนทีเ่ นยขาว
ในบราวนี่

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. จุฑารัตน์ ใจงาม
1. นางสาวพิชญาสินี ขจรเศรษฐการ
2. นางสาวสันต์ฤทัย อริยะบารนีกลุ
3. นางสาวธนภรณ์ แคมงคลสุข

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
24 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นยาง
ผสมเส้นใยจากใบสับปะรด

สถำนศึกษำ
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. จุฑารัตน์ ใจงาม
1. นางสาวอินท์ชลิตา แดงกุล
2. นางสาวสุวิญญา รัตนเดชา
3. นางสาวศรุตา ฟุง้ สิริรัตน์

25 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพ
การขึ้นรูปของเปลือกทุเรียนและ
และกาบมะพร้าว

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วีรานุกลู
1. นางสาวปภัสสร กิติสุทธาธรรม
2. นางสาวพนิตธิดา จันทร์เต็ม
3. นางสาวศุภวดี แย้มเศียร

26 เครือ่ งดักจับแมลงวัน

รร. สุรศักดิ์มนตรี

อ. ปธิกร ปัถยภากรณ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล
1. นางสาวชญานิศ แป้นลาม
2. นางสาวธัชนันท์ ปิน่ ทอง
3. นางสาวนวรัตน์ วิมลศักดิ์พรี กุล

จ. กรุงเทพมหานคร

27 การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวาน
ด้วยวิธีการ Image Processing

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

อ. ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
1. นางสาวณีรนุช สุดเจริญ
2. นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์
3. นางสาวชนิกานต์ พรหมแพทย์

28 เตาไร้ควัน

รร. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. นิตยา วงศ์ค้าฟู
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. พงศกร นาคไทย
1. นายสรณัฐ รุง้ ประเสริฐ
2. นายศิวะ จันทร์แจ่ม
3. นายกิตติพนั ธุ์ ประกอบผล

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
29 ชุดควบคุมปัจจัยส้าหรับการปลูกพืช
แบบไฮโดรโพนิกส์

สถำนศึกษำ
รร. เซนต์ดอมินิก
จ. กรุงเทพมหานคร

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. นันทิกา พันธนะหิรัญ
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. พันเทพ กู่นอก
1. นายชนภัทร วิเศษโชค
2. นายณัฐศวัส สุภาพธีรนนท์
3. นายศิริวัจน์ ตรังคานุวัฒน์

30 เปรียบเทียบประสิทธิภาพทรายอนามัย
ส้าหรับแมวจากถ่านกัมันต์ผสมเบนโทไนต์
และทรายอนามัยส้าหรับแมว
จากท้องตลาด

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
1. นายกันตภณ เบญญพิธพรพงษ์
2. นายธนายุต อารยะสัมพันธ์

31 การผลิตอุปกรณ์ป้องกันมดในเครือ่ ง
แมกเนติกในเครือ่ งปรับอากาศ
โดยพลาสติกพอลิแลกติก

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
1. นางสาวณิชาพัชร์ นบนอบ
2. นางสาวพณิชา อินทรสกุล

32 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นการจองเวลา
เรียนนอกเวลาด้วย PHP และ MySQL
ส้าหรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. ธีรกาญจน์ ปกรช์ สันโส
1. นายพสวัต แตงอ่อน
2. นางสาวพิมพิกา หงษาวดี
3. นายณทัต ลิขติ ฤกษ์วิทย์

33 อุปกรณ์ส้าหรับฝึกซ้อมการกระโดด
(Vertical jump) ของนักกีฬา

รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
จ. สุพรรณบุรี

อ. ขนิษฐา ปานชา
1. นายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์
2. นางสาวพิชชากร สมธรรม

34 การศึกษาหาอัตราส่วนและวิธีการขึ้นรูป
ไม้อดั จากเส้นใยผักตบชวา

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จ. ปทุมธานี

อ. นิติ ไชยวงศ์คต
1. นายพิพฒ
ั น์พงศ์ เหล่าวิวัฒน์
2. นายณภัทร เรืองพงษ์
3. นายธัชชัยภูเมศ รฐารุง่ ชัยโชคนิธิ

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
35 การสร้างกล่องบอกสัญญาณเสียงด้วย
optical sensor ส้าหรับช่วยเหลือผู้ป่วย
พิการทางสายตา

สถำนศึกษำ
รร. อินทร์บุรี
จ. สิงห์บุรี

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ธรรมสรณ์ สุศิริ
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. จิราพร บุญธรรม
1. นายธนกฤต พงษ์โอสถ
2. นางสาวพิมลพรรณ จันโอภา
3. นางสาวภรณภัส ติโลกะวิชัย

36 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
จากสมุนไพรทีช่ ่วยในการยับยั้งการแข็งตัว
ของเลือดและ การสลายตัวของลิ่มเลือด

รร. บางปะกอกวิทยาคม
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ณัฐพงศ์ นพโลหะ
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. ปุณยาพร พลายงาม
1. นายกฤษณะ สังข์ศิริ
2. นายภัทร์ดนัย ธัญญะกิจไพศาล
3. นายอรรคพล พันธ์ขาว

37 หมดปุบ๊ ...เติมปัป๊

รร. ศึกษานารีวิทยา
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ทิพยาภรณ์ ทะปาละ
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. สิริญญา นินนันท์
1. นางสาวบุณยธร พีรพิทักษ์กลุ
2. นางสาวทิพวรรณ วงษ์นิล
3. นางสาวภรัณยา ใสสอาด

38 การศึกษาประสิทธิภาพของอิญมอญทีไ่ ด้
จากเปลือกล้าต้นข้าวโพด

รร. สุธีวิทยา
จ. สระบุรี

อ. พัชรีย์ ด่านนอก
1. นายพฤกษา โค้วตระกูล
2. นายกิตติพงษ์ ป่าตาล
3. นางสาวพวงผกา ท้ายวัด

39 ภาชนะจากใยบวบ

รร. สตรีสมุทรปราการ
จ. สมุทรปราการ

อ. กานดา ชานสวัสดิ์
1. นางสาวกวินทิพย์ อินทนา
2. นางสาวนภัชสรณ์ หทัยวุฒิพนั ธ์
3. นางสาวสุพชิ ฌาย์ ศศิเมธาพัฒน์

ลำดับ
ชื่อโครงงำน
40 ภาชนะทดเเทนจากกาบกล้วย

สถำนศึกษำ
รร. สตรีสมุทรปราการ
จ. สมุทรปราการ

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. กานดา ชานสวัสดิ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาพิเศษ :
อ. กัณทิมา แย้มศิริ
1. นางสาวณัฐนิช ชยสดมภ์
2. นางสาวอารียา เศรษฐธรรม
3. นายปภังกร ศรีบุศราคัม

