ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017
ประจําป 2560 รอบคัดเลือก
ที่
1

โรงเรียน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

2

โรงเรียนชลบุรีสุขบท

3

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

4

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

5

โรงเรียนตะโหมด

6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

งานวิจัย
การศึกษารูปแบบการซึมของน้ําผานภาชนะดินเผาไทย

1.
2.
เพื่อประยุกตใชในการกักเก็บน้ําและเพิ่มความชืน้ ในดิน
3.
นวัตกรรมเครื่องดักจับน้ํามันแบบควบคุมทิศทางดวยระบบ
1.
2.
อิเล็กทรอนิกส
3.
ขวดกรองน้ําพกพา
1.
2.
3.
ศึกษาการเพาะตนทานตะวันงอกแบบประหยัดน้ําโดยอุปกรณให 1.
2.
น้ําดวยระบบน้ําซึมเพราะระบบน้ําซึม
3.
เครื่องผลิตน้ําจืดแบบพกพา
1.
2.
3.
การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารแคดเมียมของผง
1.
2.
สาหรายหางกระรอกแหง
3.

นักเรียน
นายปรเมษ สวนจันทร
นางสาวฐาปนี บัวแตง
นายกิตตินันท โสภาศรีพนั ธ
นายพัชทสยุทธ มาวินนาคภักดี
นายพงศกร พรหมสาธร
นางสาวสุภาณี เมทาวันทนากร
นางสาววรัญญา ขันแวว
นางสาวณัฐกมล เชาวกุล
นางสาวอิราวดี ยุติธรรม
นายชนาธิป กมลนัด
นางสาวปรัชญา ภารสําอางค
นางสาวสิริยาภรณ คําประเทือง
นายณภัทร หวานนุน
นางสาวปรียรัตน เกตุวงศ
นางสาวสุธิกมล นวลนิ่ม
นายเทพสิทธิ์ เหลืองศิริธัญญะ
นายกฤตภาส ไพบูลยรัตนากร
นางสาวชนกานต พาฬอนุรักษ

ครู
นายปติภูมิ น้าํ แกว

นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล

1. นายมนตมนัส บุญชู
2. นางสุพิศ ศรีพอ
นายชุมพล ชารีแสน

1. นายปยพงศ หนูดาํ
2. นางสาวจินดาพร กาลกัญ
จะ
นางทิพยอาภา ศรีวรางกูล

ที่
7

โรงเรียน
โรงเรียนธาตุพนม

งานวิจัย
การพัฒนาเครื่องดักไขมันโดยการดูดซับจากธูปฤาษี

8

โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุล

นวัตกรรมลดปริมาณการใชนา้ํ ในการปลูกพืช

วิทยา)
9

โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม

เครื่องบําบัดน้าํ ทิ้งวัสดุทองถิ่น

ภาณ
10

โรงเรียนพรหมานุสรณ

แผนฟลมจากเซลลูโลสแบคทีเรียที่ไดจากนาทิ้งการยีตาลใน
จังหวัดเพชรบุรี

11

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ตาขายสารประกอบโพลิเมอรและผงแรซีโอไลตสาํ หรับดักจับ
แอมโมเนียในแหลงน้ํา

12

โรงเรียนมารมารา วิชัยวิทยา

นวัตกรรมกอนเก็บน้ําเพิ่มความชื้นในดินจากมูลควายตามแนว
พระราชดําริ

13

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ

กระถางเพาะชาอุมนาในดินจากแกนตนมันสาปะหลัง

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

นักเรียน
นางสาวชิดชนก พละจิตต
นายปกรณเกียรติ อาจวิชัย
นางสาวน้ําฝน สังฆทิพย
นายธีระพัฒ เตียงกูล
นายนพรัตน ภูอุน
นายกอบเกียรติ อุนแกว
สามเณรปยพงษ เห็นสวาง
สามเณรธนวัฒน วีระพันธุ
สามเณรวัศรุต ดอนไพรติ่ง
นายนัทธพงศ หงสทอง
นางสาวฐานิตา วันสิงสู
นางสาวธนมน อุดมผลไพบูลย
นางสาววชิราภรณ ออนไทย
นางสาวพิมพนิภา ธรรมใจอุต
นายณภัทร สุขแสงพนมรุง
นางสาว ธิดาภรณ คานสกุล
นางสาว อัศวดา เซลามัน
นางสาวปญญาพร มุขเตียร
นายชนดล แปยอ นักเรียน
นายธนาวุฒิ ภูยืด

ครู
นางสาววราจิตร ผิวผอง

นายนิรันดร เหลืองสวรรค

พระพีรวัฒน กิตติปญโญ

นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก

นางสาวเมษสุวัลย พงษ
ประมูล
นางสาว เกตุณี จิตรพรวน

นายเขต ดอนประจา

ที่
14

โรงเรียน
โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
(โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

15

โรงเรียนศรียานุสรณ

16

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

17

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นนทบุรี

18

โรงเรียนสตรีระนอง

19

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา

20

โรงเรียนอุดมวิทยา

งานวิจัย
การสกัดน้ํามันและการผลิตไบโอดีเซลน้ํามันจากน้าํ ทิ้งโรงอาหาร 1.
2.
ดวยระบบตอเนื่อง
3.
ระบบบําบัดไอออนโลหะหนัก ดวยสารดูดซับแมกนีไทตใน
1.
2.
สนามแมเหล็กเหนี่ยวนํา
3.
ถังดักไขมันพลังกลวย
1.
2.
3.
เรือตนแบบ “เรือพลังงานสะอาด”
1.
2.
3.
เครื่องบําบัดน้าํ เสียดวยวัสดุบาํ บัดและการเติมอากาศ
1.
2.
3.
นวัตกรรมอนุรักษปาชุมน้ําจากเนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ 1.
2.
3.
เม็ดวัสดุบําบัดน้าํ เสียปนเปอนสียอมชนิดนํากลับมาใชซา้ํ ไดจาก 1.
2.
ไทเทเนียทไดออกไซดผสมไฮดรอกซีอะพาไทต
3.

นักเรียน
นายภูมิศักดิ์ แกวรุงเรือง
นางสาวธนพร ราชสีห
นางสาวอาทิตยาภรณ สายนอย
นางสาวนวนันท ศรีนนั ทพันธ
นางสาวธนัชพร ศิริมะณีวฒ
ั นา
นางสาวมุทติ า คณะดี
เด็กชายธันวา แกวถา
เด็กหญิงจุฑารัตน กุลศรีไชย
เด็กหญิงพัชราภรณ การินทร
นายพีรนัฐ มีชัย
นายปารเมศ มหาศักดิ์พิทักษ
นายณภัทร ยอดรักษ
นายอภิชาติ การประชิต
นางสาวสิริยากร สุนทรานันทกุล
นางสาวพิริยา วนิชาชีวะ
นางสาวชิดชนก อินทรแกว
นายพัทธดนย นามวงคเนาว
นายกษิดิ์เดช สุขไกว
เด็กชายธนากร ทรัพกมล
เด็กชายกิตติพงศ ลือพืช
นางสาวอรอุมา ไชยพันธ

ครู
นางสาวอภิญญา รอดจันทร

นายชาญ เถาวันนี

นางศิริลักษณ

ทรายคํา

นางสาวสุดารัตน ปานทอง

นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยา
นนท
1. นางสุวารี พงศธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร พงศธีระ
วรรณ
นายดนัย แซตั๊น

หมายเหตุ
1. การตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
2. ประกาศนีไ้ มไดเรียงลําดับคะแนน
3. โรงเรียนที่ผานการคัดเลือก คณะผูวิจัยจะตองเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017” รอบตัดสิน ในวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 ณ ลาน Atrium 2 ชั้น 1 สยาม เซ็นเตอร กรุงเทพฯ โดย สสวท. จะสงหนังสือแจงผลไปยังโรงเรียน และขอใหตอบรับการเขารวมการประชุมฯ และลงทะเบียนออนไลน
(ทุกโรงเรียนที่เขารวมที่เว็บไซต https://goo.gl/forms/VDwl5fxCQ5P48sn83) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 โดย สสวท. รับผิดชอบคาอาหารระหวางการประชุมฯ
ตามที่กําหนด และคาที่พักสําหรับคณะผูวิจัยซึง่ เปน นักเรียน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ตามรายละเอียดในใบสมัคร สวนคาใชจายอืน่ ๆ ขอใหเบิกจากทางตนสังกัด
4. จัดทําโปสเตอรงานวิจัยฉบับภาษาไทยในแนวตัง้ ขนาด 80 cm (กวาง) x 120 cm (สูง) จํานวน 2 แผน เพื่อนําเสนอในการประกวด และนําสง file ที่แกไขได และ PDF file ให
สสวท. ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
5. โรงเรียนที่มีเวลาในการนําเสนอผลงาน 5 นาที และตอบคําถาม 2 นาที รวมทั้งสิ้น 7 นาที ตอคณะกรรมการตัดสิน จํานวน 2 ชุด
ประกาศโดย โครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก (โครงการ GLOBE) สสวท.
ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

