ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยการประกวด Thailand Junior Water Prize 2020 (รอบคัดเลือก)
ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ประจําป 2563 เพื่อเขารวมการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2020 (รอบตัดสิน)
จํานวน 19 ผลงาน ดังนี้
คณะผูวิจัย
ที่
โรงเรียน
งานวิจัย
นักเรียน
ครู
1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เครื่องวัดประมาณออกซิเจนละลายน้าํ ดวยแสง
1. นายอุดมวิทย สิทธินนั ทเจริญ
นางสาวเสาวภาคย พรสุริวงศ
2. นายบูรพา ชาวพัวทอง
2 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
นวัตกรรมใหน้ําและปุย แกพืชใตผิวดิน เพื่อลดปญหาภัยแลง
1. นางสาววราภรณ ระวิเวช
นายชุมพล ชารีแสน
2. นายอนุพงษ ขันแข็ง
3 โรงเรียนพนมสารคาม "พนม
นวัตกรรมตนกระแตไตไมเทียมเกาะหลักสําหรับอนุบาลกลาไมปา
1. นายรัตนฐสิทธิ์ สอนเย็น
นายนิรันดร เหลืองสวรรค
อดุลวิทยา"
อนุรักษน้ํา
2. นายภูวมินทร หมุกแกว
4 โรงเรียนพระจอมประชาสรรค ทุนบําบัดน้ําอุปโภค 3 in 1
1. นางสาวรักษิกานต มะลิงาน
นายบัวชิต อุทธารัมย
2. นางสาวฐาปนี จินดาศรี
5 โรงเรียนพานพิทยาคม
นวัตกรรมโอเอซิสจากเศษวัสดุเหลือใชจากพืชเพื่อรักษาความชืน้ ในดิน 1. นางสาวธัญพร เทพวงค
นายศุภรัตน มะโน
2. นางสาวพัชรากร ศรีธิเลิศเจริญ
6 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
แทงบําบัดน้าํ เสียจากเปลือกแกวมังกร
1. ด.ญ. ลภัสรดา วงศมณี
นางสาวสิริรัตน อิทธินภา
2. ด.ญ. ศิรภัสสร ศิรลัมภามาส
พรรณ
7 โรงเรียนวัดทรงธรรม
ชุดอุปกรณบําบัดน้าํ เสียในครัวโดยแสงUVอัตโนมัติ
1. นางสาวธนิภา คันธรักษ
นายสาธิต วรสมุทรปราการ
2. นางสาวเอ็นดู มะปะเท
8 โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณ การพัฒนาโครงสรางเสนใยเลียนแบบรากพืชเพื่อเพิ่มการดูดซับน้ํา
1. นายธีรวัจน เหรียญสุวรรณ
นายธีรพงศ ออนอก
ราชวิทยาลัย ชลบุรี
ใหกับวัสดุปลูกสําหรับพืชกระถาง
2. นายอธิคมฌาณ ชัยถาวรกิจ

ที่

โรงเรียน

9

14

โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณ
ราชวิทยาลัยมุกดาหาร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

15

โรงเรียนสงวนหญิง

16

โรงเรียนสตรีระนอง

17

โรงเรียนสตรีวิทยา2

18

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

10
11
12
13

งานวิจัย

คณะผูวิจัย

นักเรียน
ระบบตรวจวัดระดับน้ําและและแจงเตือนภัยน้ําทวมแบบอัตโนมัติ
1. นายนิธิศ ธํารงคเทพพิทักษ
2. นายธนดล ไทรงาม
แมเหล็กเหลวไบโอชารเคลือบไนโตรเจนจากขี้เลื่อยเพื่อการบําบัดน้าํ
1. นายกฤตพล เพชรแกวณา
เสีย
2. นางสาวทิพรดา เบิกบาน
Eco-Coaster (ที่รองแกวรักษโลก)
1. นายนพรัตน โอวาทจรูญจิตต
2. นายธนาชัย ดาวสุขศรี
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพดินขาวดวยวิธีการรีฟลักซและไมโครเวฟ 1. นางสาวจิตสุภา อินทวงษ
เพื่อดูดซับฟอสเฟตในน้ําทิ้ง
2. นางสาวทัตพิชา แกวประเสริฐกุล
SMART TANK
1. นางสาวปยธิดา สงเสริม
2. นางสาวพิสนิ ี เลิศมุกดา
วัสดุเลียนแบบพฤติกรรมเฟนกระปรอกเล็กเพื่อเก็บกักน้ํา
1. นางสาวมณีรัตน แฮนเกตุ
2. นายพลวัฒน เตชะนินทร
ศึกษา Zeolite เทียมจากสารสกัดรังรางของแมลงบนวัสดุดูดซับที่มีรู 1. นางสาวจิรัชยา ยอดแกว
พรุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนบําบัด
2. นางสาวจิราภัค พูลกําลัง
Aquacells for agriculture
1. นายปณณวิชญ บูรณารมณ
2. นายเกียรติศักดิ์ ยิ้มโฉม
การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับ CuSO4 ของถานกัมมันตที่ไดจากการ
1. นายรัชพล หินซุย
เหลาดินสอ (ขี้ดินสอ) เพื่อพัฒนาสูนวัตรกรรมสวนน้าํ ตกบําบัดน้ําเสีย 2. นางสาวนางสาวรวินนั ท คําเลิศ
เครื่องดักจับไขมันจากเสนผมและการบําบัดน้ําทิ้งโดยการตรึงดวยเซลล 1. นางสาววรัญญา อุดมความสุข
สาหรายขนาดเล็ก
2. นางสาวอรจิรา พิทักษ

ครู
นางพัชรา พงศมานะวุฒิ
นางกนกรัตน สิงหนุย
นายขุนทอง คลายทอง
นางปยะมาศ เจริญชัย
นายชวลิต บัวพรม
นางเสาวรจนี จันทวงค
นางสาวโชติกา ศรีคําไทย
นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยา
นนท
นายกฤษณศักดิ์ มงคล
อาจารยมนตรี แรงจัดงาน

ที่
19

โรงเรียน
โรงเรียนสุธีวิทยา

งานวิจัย
รายงานวิจัยวิทยาศาสตรวัสดุอมุ น้ําสําหรับเพาะเมล็ดพันธุ

คณะผูวิจัย
นักเรียน
1. นางสาวนิศารัตน พามา
2. นางสาวพัชนีกร บุญมา

ครู
นางสาวพัชรีย ดานนอก

หมายเหตุ
1. การตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
2. ประกาศผลการคัดเลือกนี้ไมไดเรียงลําดับคะแนน
3. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (GLOBE) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) พิจารณา
แลวเห็นควรใหจัดการประกวด Thailand Junior Water Prize 2020 (รอบตัดสิน) แบบออนไลน เพื่อความปลอดภัยทางดานสุขภาพอนามัยแกทุกทาน ซึ่งการประกวดทาง
ออนไลนจะดําเนินการดังนี้
3.1 นําเสนองานวิจัยผาน Clip Video โดย
- คณะผูวิจัยตองจัดทํา โปสเตอรงานวิจัยฉบับภาษาไทย ในแนวตั้ง ขนาด 80 เซนติเมตร (กวาง) x 120 เซนติเมตร (สูง) จํานวน 1 แผน โดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPiont และนําสงไฟลอิเล็กทรอนิกสนามสกุล pptx และ pdf ใหกับ สสวท. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส globethailand2020@gmail.com
- คณะผูวิจัยตองจัดทํา Clip Video นําเสนอ ที่เห็นผูนําเสนอทั้งหมดพรอมโปสเตอร ไมเกิน 4 นาที และนําสงไฟลอิเล็กทรอนิกสสกุล mp4 ใหกับ สสวท. ภายใน
วันที่ 3 เมษายน 2563
- หากมี Clip Video แสดงการทํางานของสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ใหนําสงไฟลอิเล็กทรอนิกสสกุล mp4 ไมเกิน 2 นาที ใหกับ สสวท. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563
3.2 สอบสัมภาษณและตอบคําถามทางออนไลน โดย
- คณะผูวิจัยตองมี อีเมลของบัญชี gmail (เชน exampale@gmail.com) และแอพพลิเคชั่น Google Hangouts สําหรับการสอบสัมภาษณทางออนไลน
- คณะผูวิจัยตองสอบสัมภาษณทางออนไลนผา นโปรแกรม Google Hangouts ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตามเวลาที่กําหนดให (แจงใหทราบตอไป) โดยใช
เวลาสัมภาษณทีมละ 3 นาที
4. การประกาศผลการตัดสิน การประกวด Thailand Junior Water Prize 2020 (รอบตัดสิน) จะประกาศทางเว็บไซต และ Facebook ฝาย GLOBE ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
5. พิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งฝาย GLOBE จะแจงใหทราบตอไป

