
     
 

ประกาศ  
เรื่อง รายช่ือโครงงานท่ีผ่านรอบคัดเลือกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

กิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

ตามท่ี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง 

ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น โดยคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมประกวดฯ ระดับภูมิภาค ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  

เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนระดับภูมิภาคเข้าร่วมประกวดฯ ในระดับประเทศต่อไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม

เยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกฯ ตามรายช่ือแนบท้าย

ประกาศนี้ โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดลือกฯ ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมประกวดฯ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ที่เว็บไซต์ 

https://forms.gle/3z1PJZxUq3BJBYij8 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง ภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

 

 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 
 
 



     

~ ๑ ~ 

 
ประกาศ  

เร่ือง รายชื่อโครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
กิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จำนวน ๑๔ โครงงาน 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑ การเปรียบเทียบค่าความแข็งต่อแรงกดและค่าการดูดความช้ืนของ
อิฐมวลเบาท่ีทำจากโพลิโพรไพลีนและโพลิเอทธิลีนในอัตราส่วนท่ี
แตกต่างกัน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๒ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนท่ีทำจากเส้น
ใยกาบกล้วยและเส้นใยจากลำต้นหญ้าคา 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๓ การเปรียบเทียบปริมาณใยอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภค
ในผลิตภัณฑ์ขนมปังท่ีผสมเม็ดแมงลักกับเมล็ดเจีย 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๔ การเปรียบเทียบอัตราส่วนการผสมระหว่างดินเบาและซิลิกาจาก
แกลบเพื่อพัฒนาเป็นเม็ดดูดซับความช้ืนสำหรับใช้ในห้องน้ำ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๕ การศึกษาลักษณะทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมี
ต่อซีเรียลท่ีทำจากข้าวสีนิลผสมข้าวสาลีในอัตราส่วนต่าง ๆ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๖ การศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวเหนียวขาวและแป้งข้าวเหนียวดำ
ท่ีเหมาะสมต่อการทำขนมโมจิ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๗ การศึกษาอัตราส่วนของแป้งมันสําปะหลังต่อแป้งถัวเหลืองท่ี
เหมาะสมต่อ การทําแป้งไข่มุกท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับท่ีมีขาย
ตามท้องตลาด 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๘ องศาของใบพัดท่ีมีผลต่ออัตราหมุนของกังหันลม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 
 
 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 

/ ลำดับ ๙ ... 



     

~ ๒ ~ 

 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๙ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำปัสสาวะแมวของแผ่น
รองปัสสาวะจากเส้นใยพืชผสมซิลิกาเจล 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๐ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับนน้ำมันของกระดาษสา
ผสมกากกาแฟและ กระดาษสาผสมผงถ่าน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๑ การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูและใบฝรั่งท่ีมีผล
ต่อการลดปริมาณแอมโมเนียในน้ำ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๒ การศึกษาผลการใช้ปลายข้าว ๔ ชนิด ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติทาง
เคมีของการดองผักกาดเขียวปลีดอง 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๓ การศึกษาและเปรียบเทียบ คุณสมบัติ ทางกายภาพ และการ
เจริญเติบโตของพืชในกระถางต้นไม้จาก เปลือกไข่ไก่ กากกาแฟ 
แกลบดำและใบก้ามปู ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๔ การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างซีโอไลท์จากเถ้าลอยแกลบ
และถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุดูดซับโดยมีเบนโท
ไนท์เป็นวัสดุประสานเพื่อดูดซับสารละลายโลหะหนัก 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 

/ ๒. ระดับ ... 



     

~ ๓ ~ 

 

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๙ โครงงาน 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดหนอนใยผักระกว ่าง
ขม้ินชันและตะไคร้ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๒ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเคลือบผิวจากมิวซิเลจของ เมล็ด
แมงลัก กระเจ๊ียบเขียว พุทราพันธุ์สามรส 

สตรีวิทยา 

๓ การเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีละลายช้าต่อสมบัติของ
ดินสำหรับพริกขี้หนูวงศ์ SOLANACEAE 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๔ การเปรียบเทียบสารสกัดชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเตบิ โตของ
ผักกาดหอมพันธุ์ Green Oak ท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

สตรีวิทยา 

๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางเพาะชำย่อยสลายได้สำหรับเพาะกล้า
มะเขือเทศจากขี ้เลื ่อยไม้ยางพาราร ่วมกับขี ้เถ้าแกลบโดยใช้
พลาสติก PLA เป็นวัสดุประสาน  

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลล่ีถั่วเขียวต้มน้ำตาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๗ การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชท่ีมีผลต่อ
การไล่ด้วงแรดมะพร้าว 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๘ เปร ียบเทียบการเจร ิญเติบโตของกุ ้งฝอยที ่ได ้ร ับอาหารที ่มี
อัตราส่วนของส่วนผสมต่างกัน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๙ ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้สกุล 
Dendrobium พันธุ ์ Sonia ‘Bom Jo’ และสกุล Mokara พันธุ์ 
Sayan x Ascocenda Doung Porn 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 

/ ๓. ระดับ ... 



     

~ ๔ ~ 

 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒๐ โครงงาน 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑ การทดแทนแป้งสาลีด้วยข้าวหอมมะลิแดงในแพนเค้ก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๒ การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของคุกกี้ที ่มีส่วนผสมของ
เนยเทียม และเนยมะพร้าว 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๓ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับของเปลือกไข่ไก่ และ
เปลือกไข่ไก่เผาร่วมกับดินเบนโทไนท์ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูด
ซับสารฟอสเฟตในแหล่งน้ำ  

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๔ การเปรียบเทียบปริมาณไขมันและการทดสอบความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ขนมปังท่ีทำโดยใช้น้ำมันอะโวโด และน้ำมันงา 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๕ การพัฒนาฉนวนความร้อนจากเส้นใยกาบหมากผสมกับซิลิกาจาก
เถ้าลอยแกลบ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เเป้งตาลเเห้งโดยเพิ่มส่วนผสมของข้าวกล้อง
งอกเเละหญ้าหวานในการทำขนมไข่ปลา 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๗ การศึกษาอัตราส่วนที ่เหมาะสมของฟิล์มจากแป้งข้าวเหนียว
ร่วมกับเส้นใยจากลำต้นผักตบชวาและเปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพกับฟิล์มพลาสติก PE เพื่อพัฒนาเป็นฟิล์มห่ออาหาร 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๘ การสร้างแอพพลิเคชั่นและศึกษาประสิทธิภาพการวิเคราะห์ URL 
เพื่อลดปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีอันตรายแก่ผู้ใช้ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๙ น้ำหมึกปากกาไวท์บอร์ดธรรมชาติจากกะหล่ำม่วง มะเขือม่วง 
เปลือกแก้วมังกร และใบคะน้า 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๐ ส่ิงประดิษฐ์ปลอกกระติกน้ำชนิดใส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 
 
 
 

 / ลำดับ ๑๑ ... 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 



     

~ ๕ ~ 

 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑๑ กล่องยาแจ้งเตือนเวลา บอกสถานท่ี วัดอุณหภูมิ และความช้ืนผ่าน
แอพพลิเคชัน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๒ การประดิษฐ์หุ่นยนทำความสะอาดเพดาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๓ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่ง จากผลแห้งของต้น
ตีนเป็ด กะลามะพร้าว และซังข้าวโพด 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋จากลูกเดือยและควินัว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๕ การพัฒนาแผ่นวัสดุปลูกสำหรับปลูกพืชบนพื้นที่ว่างบริเวณผนัง
ด้วยก้อนเยื่อกระดาษจากกระดาษฝอยและกากกาแฟโดยมีกาว
แป้งเปียกเป็นวัสดุเช่ือมประสาน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๖ การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นของแผ่น
รองเท้าท่ีทำมาจากวัสดุทางธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๗ เครื่องดูดน้ำผ้ึงชันโรง เทพศิรินทร์ 
๑๘ เครื่องตรวจสอบเพื่อป้องกันภาวะกระดูกสันหลังคดจากท่าทางท่ี

ผิด 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๙ เครื่องวัดความหนาแน่นของของเหลวโดยอาศัยหลักการของแรง
ลอยตัว 

สตรีวิทยา 

๒๐ อุปกรณ์แจ้งเตือนและขอความช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุด้วย
รถจักรยานยนต์ 

พรตพิทยพยัต 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

/ ๔. ระดับ ... 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 



     

~ ๖ ~ 

 

๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐ โครงงาน 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 
๑ การเปรียบเทียบอุณหภูมิในการอบใบชาและการชงชาจากใบ

น้ำเต้าต้นท่ีส่งผลต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๒ การพัฒนาถุงเพาะชำย่อยสลายได้สำหรับต้นมะเขือเทศพันธุ์ 
golden honey bunch ด้วยกากกาแฟร่วมกับเถ้าแกลบดำโดยมี
แป้งมันสำปะหลังเป็นวัสดุประสาน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิปป้ิงครีมไขมันต่ำโดยการเสริมคาร์โบไฮเดรต
จากแป้งมันสำปะหลัง 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๔ การพัฒนาส่วนผสมธูปโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่
เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในควันธูป 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๕ การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตจากชานอ้อยร่วมกับ
พลาสติก High-Density Polyethylene (HDPE) เพื่อประยุกต์ใช้
เป็นวัสดุทดแทนไม้ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๖ การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากยาง
ธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๗ การศึกษาและพัฒนาการต้านรังสียูวี (UPF) ของเส้นใยใบสับปะรด
ด้วยสารสกัดจากใบหูกวางเพื ่อประยุกต์เป็นเส้นผมเทียมจาก
ธรรมชาติสำหรับทำวิกผม 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๘ การศึกษาวัสดุคอมโพสิตยิปซั่ม แกลบ และโซเดียมซิลิเกตเพื่อ
พัฒนาเป็นแผ่นฝ้าเพดานฉนวนความร้อน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๙ บรรจุภัณฑ์กันกระแทกเครื่องปั้นดินเผาจากผักตบชวาผสมยาง
ธรรมชาติ 

ปากเกร็ด 

๑๐ วัสดุฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกาบไผ่  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 
 
 
 

/ ลำดับ ๑๑ ... 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 



     

~ ๗ ~ 

 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑๑ การพัฒนากระถางเพาะเล้ียงต้นอ่อนจากเส้นใยฟางข้าวและขี้เล่ือย
ไมย้างพาราโดยใช้ ขยะพลาสติก HDPE เป็นตัวเช่ือมประสาน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๒ การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดูดซับโลหะหนักภายใน
ห้องปฏิบัติการเคมีจากวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๓ การศึกษาประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยจากถ่านกำมันต์ในการ
ดูดซับโทลูอีน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๔ การศึกษาและลดความซับซ้อนในการขึ้นรูปขยะขวดน้ำพลาสติก
ด้วยวิธีหลอมขึ้นรูปใหม่และเสริมแรง เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิล
ขยะพลาสติก 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๕ ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างพ ื ้นท ี ่ ก ารกระจายต ัวของ เช ื ้ อ ร า 
Colletotrichum gloeosporioides บนเปลือกท่ีส่งผลต่อเนื้อเสีย
ของมะม่วงน้ำดอกไม้ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๑๖ ชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 2 ปี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๗ ผลของไคโตซานจากเปลือกกุ้งแชบ๊วยต่อการคงสภาพของมะเขือ
เทศสีดา 

เทพศิรินทร์ พุแค 

๑๘ โลคัสของจุดคงที่บนเส้นรอบวงของวงกลมที่ n จากการเคลื่อนท่ี
ของจุดศูนย์กลางวงกลมรัศมีใด ๆ บนเส้นรอบวงนอกสุดของชุด
วงกลมก่อนหน้า 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๑๙ สมการพยากรณ์ราคาหุ ้นยางพาราของบริษ ัทศร ีตรังแอโกร
อินดัสทรีจำกัด (มหาชน) 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๒๐ หลอดพลาสติกชีวภาพจากเปลือกหน่อกะลา ปากเกร็ด 

 
 
 
 
 
 

/ ๕. ระดับ ... 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 



     

~ ๘ ~ 

๕. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒๐ โครงงาน 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑ 
การปนเป้ือนไมโครพลาสติกบริเวณเกาะทะลุอ่าวไทยตอนบน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๒ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสะระแหน่ 
ต่อการยับยั้งเชื ้อแบคทีเร ีย Xanthomonas oryzae ที่ก่อโรค
ขอบใบแห้งในข้าว 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๓ 
การพัฒนาชาใบขนุนผสมซังขนุนท่ีมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๔ การเพิ่มศักยภาพในการเล้ียงจ้ิงหรีดด้วยแสงสีเพื่อลดอัตราการตาย
จากพฤติกรรมการสลัดขาท้ิง 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๕ การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เช้ือรา Aschersonia placenta ใน
การกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบท่ีเป็นปรปักษ์ต่อต้นฝ้าย 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

๖ การศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลาย Bioplastic จากเห็ดสกุล 
Pleurotus 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๗ การศึกษาฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี ่เสร ิมสารต้าน
จุลินทรีย์จากกานพลู กระชายและขิง ในการยืดอายุการเก็บรักษา
เนื้อหมูสด 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 

๘ การศ ึกษาฤทธิ์ การต ่อต้านเช้ือแบคที เร ีย Staphylococcus 
aureus ด้วยสารสกัดหยาบจากพริกไทย 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๙ การศึกษาสูตรอาหารท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคู  มหิดลวิทยานุสรณ์ 
๑๐ ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส COVID-19 ของสาร

สกัดพืชผักในท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

 
 
 
 
 
 

/ ลำดับ ๑๑ ... 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 



     

~ ๙ ~ 

 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑๑ การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัข่ากระวาน และกระชายใน
การยับยั้งแบคทีเรีย Cutibacterium acnes ที่เป็นสาเหตุของสิว
บนใบหน้า 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๒ การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มจากสารสกัดหยาบว่านตาลเดี่ยวท่ี
ผ่านกระบวนการนาโนเอนแคปซูเลช่ัน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๓ การศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณของสารสกัดเปลือกมังคุดจาก
แผ่นแปะของเปลือกทุเรียนในการรักษาบาดแผล 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๔ การศึกษาวิธีการทำผงชาจากสารสกัดสมุนไพรใบรางจืดเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

๑๕ การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างคาร์โบพอลและเพกตินจาก
ธรรมชาติในการสร้างเนื้อเจลสำหรับเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 

๑๖ การสกัดโซเดียมอัลจิเนตจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Sargassum 
sp. ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์เพื ่อประยุกต์เป็นแคปซูลยาที่มี
คุณสมบัติลดการแตกเปราะ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๗ ถังแยกไขมันระบบกาลักน้ำแบบเบ็ดเสร็จ เทพศิรินทร์ 
๑๘ ผลิตภัณฑ์โปรตีนผงจากจ้ิงหรีดผสมถ่ัวเหลือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 
๑๙ พลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วยและมันสำปะหลัง ปทุมวิไลวิทยาคม[เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า ปทุมธานี] 
๒๐ ศึกษาและเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย

ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวเจ้า 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 

/ ๖.ระดับ ... 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 



     

~ ๑๐ ~ 

 

๖. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒๐ โครงงาน 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑ การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักไอออนในน้ำเสีย
อุตสาหกรรมโดยวิธีการ CDI ด้วยขั้วไฟฟ้าวัสดุคอมโพสิตจากนาโน
เซลลูโลสและไคโตซาน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๒ การศึกษาการดูดซับของแผ่นไฮโดรเจลเพื่อพัฒนาไปใช้ปิดแผล
ผู้ป่วยเบาหวาน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๓ การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตจากพอลิเอสเตอร์เรซิ
นแบบไม่อิ่มตัวร่วมกับเส้นใยฟางข้าวและกัญชงเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุ
มุงหลังคาท่ีมีคุณสมบัติโปร่งแสง 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๔ การศึกษารูปแบบโครงสร้างของฟองน้า ทะเลเพื่อเป็นตน้แบบ
ของวสั ดุยางฟองน้า ท่ีเสริม  ประสิทธิภาพดว้ยถ่านกัมมันต์ในการ
ดูดซับแอมโมเนียจากแหล่งเล้ียงปลาในครัวเรือน  

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๕ การสร้างเครื่องยิงเมล็ดสำหรับการปลูกพืชจากระยะไกลและการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีปลูกป่าแบบด้ังเดิม 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๖ แขนกลไร้สายช่วยลดความเส่ียงจากการทำงาน ท่ีมีความอันตราย
ต่อร่างกาย 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๗ ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงต้านจากคล่ืนน้ำของท้องเรือ 
Pentamaran ที่จัดเรียงตำแหน่งท้องเรือจากสมการพาราโบลา 
สมการวงรีและสมการค่าสัมบูรณ์ กับสัมประสิทธิ์ในสมการ ด้วย 
cubic spline interpolation 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๘ ถังขยะติดเช้ือสำหรับผู้ติดเช้ือ ปากเกร็ด 
๙ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสายตา สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

๑๐ ไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากซังข้าวโพด เสริมแร่ธาตุ 
สำหรับปลูกต้นกล้าข้าวในช่วงหน้าแล้ง 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 
 
 

/ ลำดับ ๑๑ ... 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 



     

~ ๑๑ ~ 

 

ลำดับ โครงงาน โรงเรียน 

๑๑ การศึกษาตะกอนดินประปาร่วมกับสารตัวเติมในการดูดซับไนเตรต
และฟอสเฟตเพื่อลดปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำจืด 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๒ การศึกษาประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระจากแคโรทีนอยด์
ในน้ำมันปาล์มดิบท่ีมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของน้ำยาง  

วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๓ การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุคอมโพสิตถุงตาข่ายบรรจุผลไม้จาก
เส้นใยธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

๑๔ การหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันและสมการพหุนามระหว่างความ
กว้างและความยาวของกระดองปูดำ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๑๕ เจลกำจัดคราบและป้องกันฟันผุจากส่วนผสมของสารสกัดจากผล
มะละกอร่วมกับว่านหางจระเข้ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๑๖ ตุ่นไฟฟ้า 3IN 1 Arduino เทพศิรินทร์ 
๑๗ แปลงปลูกพืชแนวต้งัอจัฉริยะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 
๑๘ ผลิตภัณฑ์แยมกระเทียมดำที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและ

สารต้านอนุมูลอิสระสูงสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

๑๙ ราวตากผ้าอัตโนมัติ แจ้งเตือนสภาพอากาศผ่านทางโทรศัพท์และ
จอ LCD  

สวนกุหลาบวิทยาลัย 

๒๐ อากาศยานไร้คนขับนำทางอัตโนมัติเพื่อการท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 
หมายเหตุ ลำดับรายช่ือในประกาศฯ ไม่เรียงตามผลคะแนน 

(นายสุวิทย์ เปานาเรียง) 


