การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
รายชื่อโครงงานที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำานวน 113 โครงงาน
ลำำดับ
1
2
3
4
5

รหัสโครงการ

รายชื่อโครงงาน

สาขา

20YICHC00486 กำรศึกษำกลไกปฏิกิริยำกำรเกิด pincer palladacycle: คำำนวณด้วย เคมี
วิธี DFT
20YICSC00068 กำรเปรียบเทียบอัลกอริทึมของกำรเรียนรู้เชิงลึกสำำหรับใช้ในกำร
คอมพิวเตอร์
วิเครำะห์ควำมเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อหำวิธีกำรกระตุ้น
คลื่นสมองด้วยกำรมองเห็นที่เหมำะสมของแต่ละบุคคล
20YICSC00126 โครงงำนกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นประเมินสภำพถนน
คอมพิวเตอร์

8

20YICSC00709 กำรทำำนำยผลอัตโนมัติโรคมะเร็งปอดจำกภำพถ่ำยเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์
20YIENC00443 กำรออกแบบและพัฒนำเครื่องมินิเอ็กทรูเดอร์เพื่อผลิตฟิลำเมนท์
วิศวกรรมศำสตร์
สำำหรับเครื่องพิมพ์สำมมิติ
20YIEVC00342 เครื่องผลิตไฟฟ้ำจำกแรงดันนำ้ำแบบหมุนเวียนโดยใช้สมกำรแบร์นูลลี วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม
20YIMAC00238 กำรพิสูจน์ทฤษฎีบทเศษเหลือจีนบนจำำนวนเต็มเกำส์เซียนโดยวิธีกำร คณิตศำสตร์
ทำงคอมบินำทอริก
20YIMSC00317 ประสิทธิของกำวจำกเมล็ดมะขำม
วัสดุศำสตร์

9

20YIPEC00087 เครื่องวัดปริมำณสำรโพลำร์จำกควำมหนืดของนำ้ำมันทอดซำ้ำ

6
7

10 20YIPEC00957
11 20YTBIC00170
12 20YTBIC00506
13 20YTBIC00573
14 20YTBIC00589

ฟิสิกส์ พลังงำน
และดำรำศำสตร์
กำรออกแบบและสร้ำงนำฬิกำแดดอนำเลมมำแบบอัตโนมัติ
ฟิสิกส์ พลังงำน
และดำรำศำสตร์
กำรพัฒนำกระดำษดูดซับเอทิลีนจำกเส้นใยผักตบชวำและกำบกล้วย ชีววิทยำ
ผสมผงถ่ำน เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำมะม่วงนำ้ำดอกไม้เบอร์ 4
กำรศึกษำคุณสมบัติกำรยับยั้งแบคทีเรียในอำกำศของแผ่นกรองที่
ชีววิทยำ
เคลือบด้วยสำรแทนนิน
ผลของแคลเซียมไอออนและยูเรียในกำรซ่อมแซมตนเองของคอนกรีต ชีววิทยำ
โดยใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis, Bacillus megaterium และ
Bacillus licheniformis
นวัตกรรมแผ่นห้ำมเลือดและเจลห้ำมเลือด จำกสมุนไพรใบสำบเสือ ชีววิทยำ

โรงเรียน

คำานำา
หน้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำย

สำโรจน์ บุญเส็ง

คำานำา
หัวหน้าโครงงาน
จังหวัด
หน้า
นักเรียน
นำย
สิริวรรธน์ จิระอำนนท์ นครปฐม

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำย

บุญนที ศักดิ์บุญญำรัตน์

นำย

ศุภวิชญ์ ผึ้งแดง

นครปฐม

กลำง

สำมโคก องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ปทุมธำนี
กำำเนิดวิทย์
กำำเนิดวิทย์

นำย

ณัฐพล หงทะนี

นำย

รัฐกรณ์ พลแสน

ปทุมธำนี

กลำง

ระยอง
ระยอง

กลำง
กลำง

นำงสำว อำจรีย์ ธิรำช
นำย
ศรัณย์ นวลจีน

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำง
ชลบุรี
ดร.
มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำย
วรเวธน์ อัศวลำยทอง
นำงสำว ภัททิยำ พิบูลจินดำ

กลำง

เพ็ญสุดำ มังกร

นำย

ปัณณธร สรรเสริญคุณ ชลบุรี

กลำง

ธรรมนูญ ผุยรอด

นำย

พีรวัส ศรีบุรี

นครปฐม

กลำง

นำงสำว นภัสกร สมบัติ

เพชรบุรี

กลำง

นำงสำว ณิชำภัทร์ บรรเลงจิต

กรุงเทพมหำนคร กลำง

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว ทัศนียำ มำตุกำรักษ์
เพชรบุรี
สตรีวิทยำ
นำย
โกเมน ปำปะโถ

สำธิต พิบูลบำำเพ็ญ นำย
นิวร ศรีคุณ
นำงสำว กันต์กนิษฐ์ ผลพอตน
มหำวิทยำลัยบูรพำ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำย
ชิตพงษ์ เหนือเกำะหวำย นำงสำว นวพร วิมโลภำส
ปทุมธำนี
กำำเนิดวิทย์
นำงสำว อำจรีย์ ธิรำช
นำงสำว เอมขวัญ เตชะวิเชียร
กำำเนิดวิทย์

ภูมิภาค

ชลบุรี

กลำง

ปทุมธำนี

กลำง

ระยอง

กลำง
กลำง

นำงสำว อำจรีย์ ธิรำช

นำย

ดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ ระยอง

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี นำงสำว ปวีณำ สีแดง
อนุสรณ์

นำย

อัสกร มดแสง

กรุงเทพมหำนคร กลำง

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
รายชื่อโครงงานที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำานวน 113 โครงงาน
ลำำดับ

รหัสโครงการ

รายชื่อโครงงาน

15 20YTBIC00590 กำรศึกษำกำรสกัดสำรแทนนินจำกกล้วยเพื่อชะลอกำรเน่ำเสียของกุ้ง
16 20YTBIC00594 ผลของสำรสกัดจำกใบมันสำำปะหลังในกำรยับยั้งกำรเกิดเชื้อรำ
Aspergillus บนผ้ำมือสอง
17 20YTBIC00598 กำรพัฒนำชุดคิทตรวจสอบไวรัสตับอักเสบซี
18 20YTBIC00611 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรยับยั้งแบคทีเรียของไข่ขำวและเยื่อ
เปลือกไข่และกำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้ไข่ขำวและเยื่อเปลือกไข่เพื่อใช้
เป็นวัสดุทำงกำรแพทย์
19 20YTBIC00629 กำรศึกษำประสิทธิภำพของสมุนไพรที่มีผลต่อกำรยับยั้งกำรสร้ำงและ
กำรสลำยลิ่มเลือด
20 20YTBIC00656 ควำมเข้ำข้นของ Tannic acid ที่เหมำะสมที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อ
เยื้อของต้นบัวหลวงเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถกำรต้ำนอนุมูลอิสระ
21 20YTBIC00683 ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดจำกรังผึ้งชันโรง
22 20YTBIC00689 ศึกษำประสิทธิภำพในกำรทำำงำนของเอสไออำร์เอ็นเอ ในกำรกำำจัด
เชื้อไวรัสเฮชไอวีโดยใช้ระบบจีเอฟพีอินทรอนพลำสมิด
23 20YTBIC00698 สำรสกัดจำกพืชสวนครัว 10 ชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยในกำร
เจริญเติบโตของเชื้อ HIV-1
24 20YTBIC00724 กำรศึกษำปัจจัยของควำมเข้มข้นของกรดเรทิโนอิกเเละควำมหนำเเน่
นของเซลล์ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนสภำพของเซลล์ NTERA2
25 20YTBIC00752 กำรศึกษำประสิทธิภำพของเชื้อรำ Chaetomium spp. ในกำรย่อย
สลำยตอซังข้ำว
26 20YTBIC00769 เครื่องไล่มอดด้วยควำมถี่ของคลื่นเสียง
27 20YTBIC00783 กำรพัฒนำ Transferrin Receptor Aptamer ต่อกับ Magnetic
Bead เพื่อตรวจหำเซลล์มะเร็งปำกมดลูก
28 20YTBIC00791 ประสิทธิภำพในกำรยับยั้งแบคทีเรียของยำสีฟันที่มีส่วนผสมของวำซำ
บิ
29 20YTBIC00801 ประสิทธิภำพในกำรยับยั้งแบคทีเรียของเจลล้ำงมือจำกเปลือกกล้วย
30 20YTBIC00841 เปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus
จำกสำรสกัดนำ้ำมันหอมระเหยพืชวงศ์ Zingiberaceae

สาขา

โรงเรียน

คำานำา
หน้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

คำานำา
หัวหน้าโครงงาน
หน้า
นักเรียน
นำงสำว ณัฐชำ แสงงำม
นำงสำว วริศนันท์ ไชยรัตน์

จังหวัด

ชีววิทยำ
ชีววิทยำ

บำงบ่อวิทยำคม
มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว ชมภูนุช ลำบึง
นำงสำว อำรีย์ สักยิ้ม

ชีววิทยำ
ชีววิทยำ

มหิดลวิทยำนุสรณ์
มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว นิธิกำนต์ คิมอิ๋ง
นำงสำว สวิตำ ทวีอมรรัตน์
นครปฐม
นำงสำว สถำพร วรรณธนวิจำรณ์ นำงสำว รุจีรดำ วิโรจนำนุวัฒน์ นครปฐม

ชีววิทยำ

บำงปะกอกวิทยำคม

นำย

ชีววิทยำ

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง

ชีววิทยำ
ชีววิทยำ

มหิดลวิทยำนุสรณ์
มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว นิธิกำนต์ คิมอิ๋ง
นำย
นำงสำว สถำพร วรรณธนวิจำรณ์ นำย

ชีววิทยำ

นำงสำว ศุภำพิชญ์ พวงสุข

ลพบุรี

กลำง

นำย

ลพบุรี

กลำง

ชีววิทยำ

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว ฉัตรธิดำ ชัยโพธิ์ศรี
ลพบุรี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว ฉัตรธิดำ ชัยโพธิ์ศรี
ลพบุรี
ปทุมวิไล
นำย
ณัฐวัชร โตสัจจะ

นำงสำว วลัยพรรณ รักประเสริฐ ปทุมธำนี

กลำง

ชีววิทยำ
ชีววิทยำ

ปทุมวิไล
มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว อรวิชญ์ ทองมำก
นำงสำว อรวรรณ ปิยะบุญ

นำงสำว กรทอง แซ่ลิ้ม
ปทุมธำนี
นำงสำว พิมพ์พลอย งำมสอำด นครปฐม

กลำง
กลำง

ชีววิทยำ

ปทุมวิไล

นำงสำว เมวิกำ สุกกระจ่ำง

นำงสำว วริศรำ ชัยปัญหำ

ปทุมธำนี

กลำง

ชีววิทยำ
ชีววิทยำ

ปทุมวิไล
นำงสำว เมวิกำ สุกกระจ่ำง
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว อุมำวดี อุ่นอบ
ปทุมธำนี

นำงสำว เกษรำภรณ์ บัวภิบำล
นำย
ศตำยุ บุญศรี

ปทุมธำนี
ปทุมธำนี

กลำง
กลำง

ชีววิทยำ

ณัฐพงศ์ นพโลหะ

สมุทรปรำกำร
นครปฐม

ภูมิภาค
กลำง
กลำง
กลำง
กลำง

นำย

วรรณวัตร ชื่นชอบสุข กรุงเทพมหำนคร กลำง

นำย

ชำญ ตันติโกศล

นครปฐม

กลำง

ภัทร์ แสงศิริวุฒิ
นครปฐม
อัครวิทย์ ธรรมธนำรักษ์ นครปฐม

กลำง
กลำง

พัสกร ตรีพิพัฒน์

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
รายชื่อโครงงานที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำานวน 113 โครงงาน
ลำำดับ

รหัสโครงการ

รายชื่อโครงงาน

สาขา

31 20YTBIC00909 กำรศึกษำสภำพกำรเจริญเติบโตของจมูกข้ำว (Embryo ) ของข้ำว
วัชพืชที่ทนต่อสภำพปัจจัยจำำกัด
32 20YTBIC00920 กำรสร้ำงเส้นไหมเปลี่ยนสีด้วยอำหำรย้อมสีสกัดจำกธรรมชำติ และ
กำรเพิ่มคุณภำพเส้นไหมด้วยอำหำรผสมสำรนำโน
33 20YTBIC01053 Bioflm จำกขยะอำหำร โดยกลุ่มแบคทีเรียจำกอำหำรหมักไส้กรอก
อีสำน
34 20YTBIC01145 กำรศึกษำปริมำณกำรใช้นำ้ำของข้ำวสำยพันธุ์ต่ำงๆที่นิยมปลูกใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
35 20YTCHC00184 กำรสังเครำะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของเซนเซอร์ทำงเคมีติดบน
อนุภำคนำโนแม่เหล็กเพื่อกำรตรวจจับโลหะหนักในนำ้ำเสีย
36 20YTCHC00320 กำรศึกษำคุณสมบัติแผ่นฟิล์มบริโภคได้จำกสำรสกัดเพคตินที่ได้จำก
เปลือกส้มโอพันธุ์ขำวใหญ่
37 20YTCHC00374 กำรวัดปริมำณทริปโตแฟนโดยกำรทดสอบสีจำกสำรสกัดจำกพืชพื้น
บ้ำนของไทย
38 20YTCHC00526 กำรใช้กำกแครอทผงแทนที่เนยขำวในบรำวนี่

ชีววิทยำ

สงวนหญิง

นำย

เจษฎำ เนตรสว่ำงวิชำ

คำานำา
หัวหน้าโครงงาน
หน้า
นักเรียน
ด.ญ.
จิรัชยำ ยอดแก้ว

ชีววิทยำ

นำย

ชนันท์ เกียรติสิริสำสน์

นำย

อธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์

กรุงเทพมหำนคร กลำง

นำย

ชนันท์ เกียรติสิริสำสน์

ด.ช.

ศิวกร ชำญชโลธร

กรุงเทพมหำนคร กลำง

ชีววิทยำ

กรุงเทพคริสเตียน
วิทยำลัย
กรุงเทพคริสเตียน
วิทยำลัย
สงวนหญิง

นำงสำว อัญชลี ด้วงต้อย

ด.ญ.

อชิรญำ จันทร์ขำำ

สุพรรณบุรี

เคมี

กำำเนิดวิทย์

น.ส.

นำงสำว แพรสุนันท์ จันทร์พำนิช ระยอง

กลำง

เคมี

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว ทัศนียำ มำตุกำรักษ์
เพชรบุรี
กำำเนิดวิทย์
นำย
สกล วำรินทรำพร

นำงสำว สโรชำ อำรักษ์

กลำง

39 20YTCHC00603 สำรต้ำนแบคทีเรียจำกสำรสกัดเปลือกทุเรียน
40 20YTCHC00643 กำรสังเครำะห์อนุภำคนำโนไทเทเนียม/แอนโทไซยำนินจำกเปลือก
ข้ำวไรซ์เบอร์รี่เป็นตัวกลำงกำรดูดกลืนรังสี UV และผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ในกำรผลิตกระจกต้นทุนตำ่ำ
41 20YTCHC00692 กำรวิเครำะห์ระดับสำรโดพำมีนด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้ำเพื่อพัฒนำสู่กำร
วินิจฉัยโรคพำร์คินสัน
42 20YTCHC00725 กำรพัฒนำเซนเซอร์กระดำษสำำหรับกำรตรวจวัดปริมำณนิกเกิลในนำ้ำ
43 20YTCHC00733 กำรพัฒนำเซนเซอร์แบบกระดำษพร้อมชุดอุปกรณ์ชนิดพกพำเพื่องำน
ภำคสนำมสำำหรับกำรตรวจวัดสำรหนูแบบ real-time ในแหล่งนำ้ำ
ด้วยเทคนิคทำงเคมีไฟฟ้ำ
44 20YTCHC00735 กำรตรวจวัดสำร Triterpenoids ในเห็ดหลินจือ โดยใช้เทคนิค
Colorimetry และกำรพัฒนำเครื่องมือกำรตรวจวัด เพื่อนำำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเพำะปลูกเห็ดหลินจือ

เคมี
เคมี

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว จุฑำรัตน์ ใจงำม
ปทุมธำนี
กำำเนิดวิทย์
นำงสำว จันทร์จิรำ มณีสำร
กำำเนิดวิทย์
นำย
ภำณุพงศ์ ภูทะวัง

นำงสำว พิชญำสินี ขจร
เศรษฐกำร
นำงสำว เพ็ญพิชชำ ศิริสูงเนิน
นำย
เสกสรร ยอดสนิท

เคมี

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำย

นำงสำว ชญำรัตน์ ชินศรีวงศ์กูล นครปฐม

กลำง

เคมี
เคมี

มหิดลวิทยำนุสรณ์
มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว อุษำ จีนเจนกิจ
นำย
เกียรติภูมิ รอดพันธ์

นำย
บวรทัต บุญรักษ์
นำงสำว บุญสิฏำ ตรงต่อกิจ

นครปฐม
นครปฐม

กลำง
กลำง

เคมี

กำำเนิดวิทย์

นำย

นำย

ระยอง

กลำง

ชีววิทยำ

เคมี
เคมี

โรงเรียน

คำานำา
หน้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

สกล วำรินทรำพร

นำย

จังหวัด
สุพรรณบุรี

เพชรบุรี

อำนุภำพ ช่วยเจริญสุข ระยอง

ภำวิชญ์ หวังซื่อกุล

ภูมิภาค
กลำง

กลำง

กลำง

ปทุมธำนี

กลำง

ระยอง
ระยอง

กลำง
กลำง

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
รายชื่อโครงงานที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำานวน 113 โครงงาน
ลำำดับ

รหัสโครงการ

รายชื่อโครงงาน

45 20YTCHC00823 เปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยำจำกก้ำงปลำนิลและก้ำงปลำช่อนในกำร
ผลิตนำ้ำมันไบโอดีเซล
46 20YTCHC00877 กำรศึกษำกำรทำำผลิตภัณฑ์ขนมไดฟูกุจำกข้ำวชนิดที่ให้สำรต้ำนอนุมูล
อิสระสูง
47 20YTCHC00906 กำรศึกษำกำรนำำกล้วยสำยพันธุ์ท้องถิ่นที่มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงเพื่อ
ทำำครีมมำร์กหน้ำบำำรุงผิว
48 20YTCHC00918 กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของดอกบัวหลวง เพื่อพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์ชำ
49 20YTCSC00177 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภำพของนำ้ำมันพืชทอดซำ้ำจำกชุดกล่องสมอง
กล IPST-MicroBOX
50 20YTCSC00208 กำรตรวจจับวัตถุที่ถูกทิ้งไว้จำกวิดิโอกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันเหตุ
ระเบิด โดยใช้ Machine Learning
51 20YTENC00057 กำรสร้ำงอุปกรณ์สวมใส่มือจำกเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

สาขา
เคมี

คำานำา
หน้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

เคมี

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว ภคพร อิสระ
ลพบุรี
สงวนหญิง
นำงสำว อัญชลี ด้วงต้อย

เคมี

สงวนหญิง

เคมี

คำานำา
หัวหน้าโครงงาน
หน้า
นักเรียน
นำงสำว กมลวรรณ บุญสุข

จังหวัด
ลพบุรี

ภูมิภาค
กลำง

ด.ญ.

ชนิกำนต์ สง่ำสงเครำะห์ สุพรรณบุรี

กลำง

นำงสำว อัญชลี ด้วงต้อย

ด.ญ.

กมลชนน์ ฉันทดิลก

สุพรรณบุรี

กลำง

สงวนหญิง

นำงสำว นิสำ จุลโพธิ์

ด.ญ.

ภิญญำพัชญ์ ศรีประทำ สุพรรณบุรี

กลำง

คอมพิวเตอร์

สตรีวิทยำ

นำงสำว ทิพย์อนันต์ โพธะกัน

นำงสำว ทรรศศร เจียรนัยขจร กรุงเทพมหำนคร กลำง

คอมพิวเตอร์

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว เลำขวัญ งำมประสิทธิ์

นำงสำว ณฐมน พลวิชัย

นครปฐม

วิศวกรรมศำสตร์

ดรุณสิกขำลัย
นำย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี

นำงสำว วรัชญำ วีระนนท์ชัย

กรุงเทพมหำนคร กลำง

52 20YTENC00159 เตำปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิง
วิศวกรรมศำสตร์
53 20YTENC00162 กำรศึกษำประสิทธิภำพทำงทฤษฎีของเครื่องทำำควำมเย็นเซียร์ที่มีกำร วิศวกรรมศำสตร์
ดัดแปลง
54 20YTENC00279 ภำชนะสมดุลเชิงกล
วิศวกรรมศำสตร์
55 20YTENC00300 นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวำ
56 20YTENC00402 โครงงำนหุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะสำำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว

โรงเรียน

วิศวกรรมศำสตร์
วิศวกรรมศำสตร์

57 20YTENC00423 เครื่องทำำควำมสะอำดและเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสำรแคลเซียมไฮโปคลอ วิศวกรรมศำสตร์
ไรท์
58 20YTENC00624 เครื่องคัดแยกผลมังคุด Version.2
วิศวกรรมศำสตร์

สยำม เจริญเสียง

กลำง

สตรีวิทยำ
มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว รัตนวดี โมรำกุล
นำย
คมศิลป์ โคตมูล

นำงสำว อธิชำ ชนประทำน
กรุงเทพมหำนคร กลำง
นำย
ธัชชัย ศรีมุนินทร์นิมิต นครปฐม
กลำง

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
เพชรบุรี
มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
สำรสำสน์วิเทศ
บำงบัวทอง
สตรีวิทยำ

นำงสำว สรำรัตน์ คนซื่อ

นำย

วัณณะ วรรณศิลป์

เพชรบุรี

นำย
นำย

วีระพงษ์ พิมพ์สำ
แม็ทธิว วิชัยดิษฐ์

นำย
นำย

พงศธร ทัพธำนี
ชยุต ศรีสำำอำงค์

กรุงเทพมหำนคร กลำง
นนทบุรี
กลำง

นำย

โกเมน ปำปะโถ

ด.ญ.

ธนัชชนก มั่นคงดี

กรุงเทพมหำนคร กลำง

ศึกษำสงเครำะห์จันทบุรี นำงสำว เบญจวรรณ สังวัง

นำงสำว นัตถพร อุดมศิลำชัย

จันทบุรี

กลำง

กลำง

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
รายชื่อโครงงานที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำานวน 113 โครงงาน
ลำำดับ

รหัสโครงการ

รายชื่อโครงงาน

59 20YTENC00953 กำรศึกษำวัสดุเปลี่ยนเฟสสำำหรับกำรรักษำควำมร้อนในตู้อบพลังงำน
แสงอำทิตย์
60 20YTEVC00138 เปรียบเทียบประสิทธิภำพทรำยอนำมัยสำำหรับแมวจำกถ่ำนกัมมันต์
กำกกำแฟผสมเบนโทไนต์ และทรำยอนำมัยสำำหรับแมวจำกท้อง
ตลำด
61 20YTEVC00153 กำรศึกษำกำรเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรกักเก็บ
นำ้ำของเปลือกส้มโอ
62 20YTEVC00235 ฟิล์มดูดซับแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์และผลิตแก๊สออกซิเจนด้วย
โปรตีนไฟโบรอินผสมคลอโรพลำสต์
63 20YTEVC00373 กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรดูดซึมไนเตรตและฟอสเฟตของไบโอ
ชำร์และไคโตซำนเจลจำกนำ้ำเสีย สำำหรับกำรเจริญเติบโตของต้นแพร
เซี่ยงไฮ้
64 20YTEVC00493 กำรปรับปรุงวิธีบำำบัดนำ้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กำรตรึง
สำหร่ำยขนำดเล็ก Chlorella vulgaris
65 20YTEVC00500 กำรเร่งปฏิกิริยำกำรกำำจัดฟีนอลโดยเอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสจำกผักตบ
ชวำ
66 20YTEVC00527 เตำอบถ่ำนไม้
67 20YTEVC00550
68 20YTEVC00606
69 20YTEVC00921
70 20YTEVC01002
71 20YTEVC01156

สาขา

โรงเรียน

คำานำา
หน้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

คำานำา
หัวหน้าโครงงาน
หน้า
นักเรียน
นำงสำว วรัญชณำ สวยงำม

วิศวกรรมศำสตร์

มำบตำพุดพันพิทยำคำร นำงสำว กุลธิดำ สุวัชระกุลธร

วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำย
ปทุมธำนี

ชิตพงษ์ เหนือเกำะหวำย นำย

วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม
วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม
วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม

สตรีวิทยำ

ปรำโมทย์ นำ้ำยำง

วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม
วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม
วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม
ประสิทธิภำพของสำรสกัดจำกหญ้ำสำบเสือและหญ้ำสำบแมวในกำร วิทยำศำสตร์สิ่ง
ยับยั้งจุลินทรีย์ ก่อโรคในพืชผักสวนครัวและควบคุมวัชพืช
แวดล้อม
กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรย่อย Polyethylene วิทยำศำสตร์สิ่ง
ของแบคทีเรียชนิดต่ำง ๆ ในสภำวะไร้ออกซิเจนและกำรสกัดเอนไซม์ แวดล้อม
ที่สำมำรถย่อย polyethylene จำกแบคทีเรีย
กำรศึกษำวัสดุธรรมชำติที่มีธำตุอำหำรหลักเพื่อทำำผลิตภัณฑ์เพำะต้น วิทยำศำสตร์สิ่ง
กล้ำของพืชเศรษฐกิจ
แวดล้อม
เครื่องดักหมอกแบบหมุน
วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม
กำำจัดควันพิษด้วยวัสดุกรองอำกำศด้วยเส้นใยจำกใบสับปะรด
วิทยำศำสตร์สิ่ง
แวดล้อม

นำย

จังหวัด
ระยอง

กันตภณ เบญญพิธพร ปทุมธำนี
พงษ์

ภูมิภาค
กลำง
กลำง

นำงสำว กัลยกร ศิรประภำพงศ์ กรุงเทพมหำนคร กลำง

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำย
ศำสตรำ พรมอำรักษ์
เพชรบุรี
กำำเนิดวิทย์
นำงสำว อำจรีย์ ธิรำช

นำงสำว สิริกำญดำ เตียงตั้ง

เพชรบุรี

กลำง

นำงสำว ณัฐณิชำ เตชะอำำนวย
พร

ระยอง

กลำง

กำำเนิดวิทย์

นำงสำว พิมพ์ศิริ ด่ำนพิษณุพันธ์ุ

นำย

ธนกฤต วงษ์สถิตย์

ระยอง

กลำง

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว ณุจุฑำ ธรรมสุเมธ

นำย

วัชรพงษ์ วงษ์แก้ว

นครปฐม

กลำง

วัดทรงธรรม

นำย

ธนู แสงอินทร์

นำงสำว นฤมล สุขเมือง

สมุทรปรำกำร

กลำง

สวนกุหลำบวิทยำลัย
รังสิต
กำำเนิดวิทย์

ดร.

จิรำพร อรุณพำนิชเลิศ

นำงสำว เขมอักษร นิ่มเย็น

ปทุมธำนี

กลำง

นำงสำว จันทร์จิรำ มณีสำร

นำงสำว ณิชำรีย์ หวังผลพัฒนศิริ ระยอง

กลำง

สงวนหญิง

นำง

ด.ญ.

ญภำ วังกรำนต์

กลำง

นำย

สรรพัชญ์ ตันวรรณรักษ์ ลพบุรี

ศุภจินต์ มีมุข

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ว่ำที่ รต. ธิติฏฐวัฒน์ เอมสถิตย์
ลพบุรี
มงคลวิทยำ
นำย
สมร เทียมฤทธิ์

สำมเณร อภิวิชญ์ ธนะผล

สุพรรณบุรี

ระยอง

กลำง
กลำง

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
รายชื่อโครงงานที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำานวน 113 โครงงาน
ลำำดับ

รหัสโครงการ

รายชื่อโครงงาน

72 20YTMAC00226 กำรศึกษำประยุกต์สูตรทฤษฎีทวินำมของจำำนวนคำทำแลนในกำรหำ
จำำนวนวิธีกำรตัดรูปหลำยเหลี่ยมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
73 20YTMAC00291 กำรศึกษำกำรสลับตำำแหน่งของไพ่ตัวเลขจำกกำรจัดเรียง
74 20YTMAC00348 ทฤษฎีบท 7 circles บนระบบสำมมิติ
75 20YTMAC00470 แบบจำำลองทำงคณิตศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลงพลวัตของประชำกร
ชันโรง
76 20YTMAC00490 กำรศึกษำ Convex Hulls ที่เกิดจำกจุดตัดของภำคตัดกรวยและจุดที่
เคลื่อนที่อย่ำงอิสระ
77 20YTMAC00504 กำรหำปริมำณเนื้อข้ำวโพดหวำนด้วยวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของ
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของฝักกับปริมำณเนื้อและวิธีกำรอินทิกรัลแบบ
หมุนรอบแกน
78 20YTMAC00538 โปรแกรมพับกระดำษ โดยใช้ Machine Learning
79 20YTMAC00704 กำรศึกษำอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของไส้เดือนมีผลต่อ กำร
ขับถ่ำยของไส้เดือน
80 20YTMAC01047 ทฤษฎีกำรหำควำมยำวของวงกลมรัศมีไม่คงที่ที่ล้อมรอบแกนรูป
วงแหวน
81 20YTMAC01074 ทฤษฎีกำรหำปริมำตรวงแหวนหน้ำตัด n เหลี่ยมด้ำนเท่ำ
82 20YTMAC01137 กำรแพร่สัญญำณในกรำฟคลุมเครือ
83 20YTMSC00014 กำรพัฒนำแผ่นฟิล์มพลำสติกจำกนำ้ำยำงพำรำผสมเส้นใยผักตบชวำ
และแป้งจำกกำกถั่วเหลืองเพื่อกำรผลิตถุงเพำะปลูกพืชทำงกำรเกษตร

สาขา
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
วัสดุศำสตร์

84 20YTMSC00021 วัสดุปิดแผลเส้นไยนำโนจำกโปรตีนไหมไฟโบรอินและสำรสกัดจำก วัสดุศำสตร์
สะระแหน่โดยเทคนิคกำรปั่นด้วยไฟฟ้ำสถิต
85 20YTMSC00029 กำรประดิษฐ์เครื่องมือวัดควำมหนำแน่นของไม้โดยวัดค่ำควำมเร็ว วัสดุศำสตร์
เสียงที่ผ่ำนในไม้ที่มีชีวิตด้วยปรำกฏกำรณ์เปียโซอิเล็กทริก
86 20YTMSC00112 ศึกษำประสิทธิภำพในกำรต้ำนทำนยุงของสำรเคลือบผิวอเนกประสงค์ วัสดุศำสตร์
จำกสำรสกัดนำ้ำมันหอมระเหยตะไคร้ (Cymbopogon citratus) ใน
ไมโครแคปซูล

โรงเรียน

คำานำา
หัวหน้าโครงงาน
หน้า
นักเรียน
นำงสำว อำรยำ เจียรไกร

ปทุมธำนี

กลำง

นำย
นำย
นำย

ปณิธิ วนศิริกุล
ปกป้อง ปีติวรรณ
ภัคธร รุ่งเพชรรัตน์

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

กลำง
กลำง
กลำง

ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นำค

นำย

เมธัส โพธิ์ผลิ

เพชรบุรี

กลำง

ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นำค

นำงสำว พรชนัญญ์ มั่งมีธน
พิบูลย์

เพชรบุรี

กลำง

มหิดลวิทยำนุสรณ์
นำย
นคร จันละ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว มณธิชำ คล้ำยแก้ว
ลพบุรี
สตรีอ่ำงทอง
นำย
สุริยำ อินวิเชียร

นำย
ก้องภพ ประมังคะตำ
นำงสำว ภำวิดำ พิลำ

นครปฐม
ลพบุรี

กลำง
กลำง

นำงสำว พิชญกำนต์ เพ็ชรสันทัด อ่ำงทอง

กลำง

สตรีอ่ำงทอง
นำย
สิรินธรรำชวิทยำลัย
ดร.
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำย
ปทุมธำนี

นำงสำว มัณฑริกุล สินธุสุวรรณ อ่ำงทอง
นำย
พีรพัฒน์ ฤกษ์ชัยมงคล นครปฐม
นำย
มนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล ปทุมธำนี

กลำง
กลำง
กลำง

นำงสำว สิทธิชำ นวลขำำ

ปทุมธำนี

กลำง

นำงสำว ภัคธีมำ ดุริยะภัสสร

นครปฐม

กลำง

นำงสำว วำรี เศรษฐพรรค์

ปทุมธำนี

กลำง

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ปทุมธำนี
มหิดลวิทยำนุสรณ์
มหิดลวิทยำนุสรณ์
มหิดลวิทยำนุสรณ์

คำานำา
หน้า
นำย

อาจารย์ที่ปรึกษา
สุเทพ ผำนัด

นำงสำว นงลักษณ์ อำภำสัตย์
นำง
จีรวรรณ บัวประทุม
นำย
เดี่ยว ใจบุญ

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำย
เพชรบุรี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำย
เพชรบุรี

เอกพงษ์ โตชัยศรี
สวรรยำ ศกุนตะเสฐียร
ขุนทอง คล้ำยทอง

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำย
ขุนทอง คล้ำยทอง
ปทุมธำนี
ว่ำที่รอ้ ย ธวัชชัย สุดใจ
มหิดลวิทยำนุสรณ์
ตรี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว จุฑำรัตน์ ใจงำม
ปทุมธำนี

จังหวัด

ภูมิภาค

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
รายชื่อโครงงานที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำานวน 113 โครงงาน
ลำำดับ

รหัสโครงการ

รายชื่อโครงงาน

สาขา

87 20YTMSC00172 กำรศึกษำและเปรียบเทียบประสิทธิภำพของไหมเย็บแผลไคโตซำนที่ วัสดุศำสตร์
สกัดจำกเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก
88 20YTMSC00253 กำรศึกษำอัตรำส่วนของวัสดุจำกธรรมชำติที่มีผลต่อกำรดูดซับนำ้ำมัน วัสดุศำสตร์
89 20YTMSC00294 กำรสังเครำะห์เซลลูโลสไฮโดรเจลจำกฟำงข้ำวเพื่อกักเก็บนำ้ำในดิน วัสดุศำสตร์
90 20YTMSC00306 สมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์และสภำพกำรนำำไฟฟ้ำยิ่งยวดของ Mo2C ใน วัสดุศำสตร์
สภำวะควำมเค้นในสองแนวแกน
91 20YTMSC00327 ภำชนะชีวภำพจำกเส้นใยของ Acetobacter xylinum
วัสดุศำสตร์
92 20YTMSC00371 สำรเคลือบผิวจำกไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซำนสำำหรับยืดอำยุและรักษำ
คุณภำพของมะนำว
93 20YTMSC00448 กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรดูดควำมชื้นจำกวัสดุธรรมชำติ เพื่อใช้ใน
บรรจุภัณฑ์
94 20YTMSC00503 กำรสังเครำะห์อนุภำคนำโนทองแดงโดยใช้ตัวรีดิวซ์ที่สกัดจำกเปลือก
ผลไม้ เพื่อใช้เป็นสำรคูลแลนท์ (coolant) ที่มีประสิทธิภำพสูง
95 20YTMSC00555 กลูโคซำมีนจำกกำรย่อยของไคโตซำนเจลขึ้นรูปด้วยเทคนิคกำรพิมพ์
สำมมิติเพื่อกำรรักษำโรคข้อเข่ำเสื่อม
96 20YTMSC00565 แผ่นฟิล์มชีวภำพคลุมดินจำกเซลลูโลสที่สกัดจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำร
เกษตร
97 20YTMSC00614 กำรศึกษำเปรียบเทียบโครงสร้ำงนำโนซิงค์ออกไซด์ที่ถูกสังเครำะห์
โดยกำรเทอร์มอลออกซิเดชันของซิงค์ที่เคลือบบนตะแกรง
98 20YTMSC00671 วัสดุเคลือบสำำหรับรับแรงกระแทกและกันควำมร้อนจำกยำงพำรำ
และเซลลูโลสแอโรเจล
99 20YTMSC00693 กำรพัฒนำไหมละลำยจำกโปรตีนเส้นใยไหมไฟโบรอินและพอลิเมอร์
ชีวภำพด้วย เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง
100 20YTMSC00699 กำรพัฒนำแผ่นนำำส่งไนโอโซมที่กักเก็บสำรสกัดจำกพืชวงศ์ตะแบก
ผ่ำนผิวหนังจำกวัสดุชีวภำพ
101 20YTMSC00700 กำรศึกษำคุณสมบัติ hydrophobicของผ้ำที่เคลือบด้วยสำรละลำยผง
ชันและซิลิกำ

โรงเรียน
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ปทุมธำนี
สตรีวิทยำ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ปทุมธำนี
มหิดลวิทยำนุสรณ์

คำานำา
หน้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

ปทุมธำนี

นำย
โกเมน ปำปะโถ
นำงสำว จุฑำรัตน์ ใจงำม

คำานำา
หัวหน้าโครงงาน
หน้า
นักเรียน
นำงสำว นิภำวรัชญ์ โกยโภไค
สวรรค์
ด.ญ.
บุณยวีร์ อุฬำรเสถียร
นำงสำว ศุจีภรณ์ ลำภสัมปันน์

นำย

นำย

นครปฐม

กลำง

นำงสำว สุณิสำ คงคำลัย

คมศิลป์ โคตมูล

บำรเมษฐ์ สมท่ำ

จังหวัด

ภูมิภาค
กลำง

กรุงเทพมหำนคร กลำง
ปทุมธำนี
กลำง

นำงสำว พิมพ์นำรำ แก้วกอง

เพชรบุรี

กลำง

นำงสำว กชมน สุขำรมณ์

ปทุมธำนี

กลำง

วัสดุศำสตร์

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว ฐิตำรีย์ ทองเทียนชัย
เพชรบุรี
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว จุฑำรัตน์ ใจงำม
ปทุมธำนี
สตรีวิทยำ
นำย
โกเมน ปำปะโถ

วัสดุศำสตร์

กำำเนิดวิทย์

นำย

ภำณุพงศ์ ภูทะวัง

นำงสำว พีรดำ อัครวิเนค

ระยอง

กลำง

วัสดุศำสตร์

กำำเนิดวิทย์

นำย

ภำณุพงศ์ ภูทะวัง

นำย

ระยอง

กลำง

วัสดุศำสตร์

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว จุฑำรัตน์ ใจงำม
ปทุมธำนี
สวนกุหลำบวิทยำลัย ผศ.ดร. กมล เอี่ยมพนำกิจ
รังสิต
มหิดลวิทยำนุสรณ์
นำย
ศรำวุทธ แสงอุไร

นำงสำว พันธกำนต์ คำำรัง

ปทุมธำนี

กลำง

นำงสำว พิชำมญชุ์ อยู่รอด

ปทุมธำนี

กลำง

ธีรภัทร จินดำวิมลเลิศ นครปฐม

กลำง

สวนกุหลำบวิทยำลัย
รังสิต
สวนกุหลำบวิทยำลัย
รังสิต
มหิดลวิทยำนุสรณ์

วัสดุศำสตร์

วัสดุศำสตร์
วัสดุศำสตร์
วัสดุศำสตร์
วัสดุศำสตร์
วัสดุศำสตร์

นำงสำว พรนภัส งำมโภชนมงคล กรุงเทพมหำนคร กลำง

นำย

ลภน เปรมเจริญ

ดร.

ชนัญ ผลประไพ

นำงสำว ภัทรำนิษฐ์ มงคล

ปทุมธำนี

กลำง

ดร.

ชนัญ ผลประไพ

นำงสำว เบญญำภำ อินสว่ำง

ปทุมธำนี

กลำง

นำย

ศรำวุทธ แสงอุไร

นำย

นครปฐม

กลำง

พีรพัฒน์ เวทสรณสุธี

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
รายชื่อโครงงานที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำานวน 113 โครงงาน
ลำำดับ

รหัสโครงการ

รายชื่อโครงงาน

102 20YTPEC00266 ชุดตรวจปริมำณบิลิรูบินในทำรกแรกเกิดแบบกระดำษที่อ่ำนค่ำควำม
เข้มด้วยหลักกำรดูดกลืนแสง
103 20YTPEC00270 อิทธิพลของลักษณะขดลวดทองแดงตัวรับและตัวส่งสัญญำณต่อ
กระแสไฟฟ้ำที่วัดได้ในชุดอุปกรณ์ส่งสัญญำณไฟฟ้ำแบบไร้สำย
104 20YTPEC00318 กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ FRET เพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอเซนเซอร์โดยอำศัย
กำรเข้ำคู่ของลำำดับเบสคู่สมในสำยดีเอ็นเอ
105 20YTPEC00397 แผ่นโลหะเคลือบนำโนซิงค์ผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยหลักกำรของ
Thermocouple
106 20YTPEC00558 กำรวัดค่ำ pH ของสำรละลำยจำกกำรวัดกำรเปลี่ยนสีด้วยสมำร์ทโฟน
107 20YTPEC00691
108 20YTPEC00789
109 20YTPEC00796
110 20YTPEC00907
111 20YTPEC01045
112 20YTPEC01110
113 20YTPEC01163

สาขา

ฟิสิกส์ พลังงำน
และดำรำศำสตร์
ฟิสิกส์ พลังงำน
และดำรำศำสตร์
ฟิสิกส์ พลังงำน
และดำรำศำสตร์
ฟิสิกส์ พลังงำน
และดำรำศำสตร์
ฟิสิกส์ พลังงำน
และดำรำศำสตร์
กำรศึกษำย่ำนควำมถี่ต่ำงๆสำำหรับวัดปริมำณนำ้ำตำลในแคนตำลู
ฟิสิกส์ พลังงำน
ปด้วยเทคนิคกำรสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ
และดำรำศำสตร์
กำรพัฒนำเทคนิคในกำรตรวจหำดีเอ็นเอของเชื้อโดยกำรวัดกำรเปล่ง ฟิสิกส์ พลังงำน
แสงของควอนตัมดอท
และดำรำศำสตร์
ฟิสิกส์ พลังงำน
กำรศึกษำกำรผลิตไบโอดีเซลจำกยีสต์ที่มีไขมันสูง
และดำรำศำสตร์
กำรจำำลองกำรไหลของรถผ่ำนสัญญำณไฟจรำจรโดยใช้แบบจำลอง ฟิสิกส์ พลังงำน
Cellular automata
และดำรำศำสตร์
อุปกรณ์ติดตั้งรองเท้ำ Cardiff Skates เพื่อกำรผลิตและสำำรองไฟฟ้ำ ฟิสิกส์ พลังงำน
พลังงำนจลน์
และดำรำศำสตร์
กำรศึกษำวิธีรักษำประสิทธิภำพของโซล่ำเซลล์โดยกำรลดอุณหภูมิ ฟิสิกส์ พลังงำน
และดำรำศำสตร์
กำรประยุกต์ใช้ชีวลอกเลียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยคลื่นบนผิวนำ้ำ ฟิสิกส์ พลังงำน
ตำมลักษณะกำรขยับขำของจิงโจ้นำ้ำ
และดำรำศำสตร์

โรงเรียน

คำานำา
หน้า

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำง

ปรำณี ดิษรัฐกิจ

คำานำา
หัวหน้าโครงงาน
หน้า
นักเรียน
นำงสำว จิดำภำ เจิมจรุง

สิรินธรรำชวิทยำลัย

ดร.

ชวรัตน์ ศิริวงษ์

นำย

ณัฐพงศ์ ขจิตเมธี

นครปฐม

กลำง

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำง

ปรำณี ดิษรัฐกิจ

นำย

ธนวัฒน์ จันทร์ไพสิฐ

นครปฐม

กลำง

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว สรำรัตน์ คนซื่อ
เพชรบุรี
สวนกุหลำบวิทยำลัย นำย
ปกรณ์ ปรีชำบูรณะ
รังสิต
มหิดลวิทยำนุสรณ์
นำย
ชำคริต สมำนรักษ์

นำย

อภิสิทธิ์ อนันต์ธนสำร เพชรบุรี

กลำง

นำย

เจตนิพัทธ์ เต่ำทอง

ปทุมธำนี

กลำง

นำย

กิตติภัฎ พูลจันทร์นำ

นครปฐม

กลำง

มหิดลวิทยำนุสรณ์

นำงสำว ภัทรวดี ธนพิทักษ์

นครปฐม

กลำง

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นำงสำว ฉัตรธิดำ ชัยโพธิ์ศรี
ลพบุรี
มหิดลวิทยำนุสรณ์
นำง
ปรำณี ดิษรัฐกิจ

นำงสำว พิชชำภำ เสมำเงิน

ลพบุรี

กลำง

นำย

ทรงวุฒิ หอกิจเจริญ

นครปฐม

กลำง

บำงปะกอกวิทยำคม

นำงสำว ศศิธร ลำดแก้ว

นำย

กฤช เอกะจิตร์

กรุงเทพมหำนคร กลำง

สตรีวิทยำ

นำย

ปรำโมทย์ นำ้ำยำง

นำงสำว สิริญำ วงษ์กอบศิลป์

กรุงเทพมหำนคร กลำง

กรรณสูตศึกษำลัย

นำย

ปิติภูมิ นำ้ำแก้ว

นำงสำว พิชญำภำ วงษ์พันธุ์

สุพรรณบุรี

นำง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ปรำณี ดิษรัฐกิจ

จังหวัด

ภูมิภาค

นครปฐม

กลำง

กลำง

