ประกำศรำยชื่อโรงเรียนทีผ่ ่ำนกำรคัดเลือก
ผลงำนวิจัยวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 แบบโปสเตอร์
เพื่อนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร "กำรนำเสนอผลงำนวิจัยวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2560"

ลำดับ
1

ชือ่ งำนวิจยั
สมบัติของดินกับปริมาณแป้งของกลอย

โรงเรียน

ระดับกำรศึกษำ

บ้านลานกระบือ

ประถมศึกษา

คณะผู้วิจัย

ครู

เด็กหญิงภันทิลา ลาดนอก

นางสาวนลิน ชลชาญกิจ

เด็กหญิงปาริฉัตร ชีวาจร

นางจรรยา มีพวงผล

เด็กหญิงศิลป์ศุภา บุญเจ๊ก
2

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกน้ายุง

วัดวิหารเบิก

ประถมศึกษา

เด็กชายธีรชัย คงเหนียง

นางประพิศ ปัทมัตย์

เด็กชายศุภกิตติ์ สกุลดี
เด็กชายชัยวุฒิ บุญชูวงศ์
3

4

5

6

การศึกษาเปรียบเทียบการฟักไข่เต่าสายพันธุซ์ ูคูต้า
ทีฟ่ ักโดยกล่องโฟมทีม่ ีการจัดการกับการฟักโดยใช้
ตู้ฟักไข่สัตว์เลื้อยคลานแบบมืออาชีพ

อนุบาลลาปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ประถมศึกษา

เด็กหญิงปุณยนุช สายสุข
เด็กหญิงศุทธิชา เชื้อเต๊อะ

การเปรียบเทียบคุณภาพดินและความหลากหลาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ของสัตว์หน้าดินของสวนกล้วยทีใ่ ช้ปยุ๋ เคมี และปุย๋
ชีวภาพในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

การศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
ปริมาณน้าฝน ความเข้มแสง ทีม่ ีผลต่อการ
เจริญเติบโตของไลเคน บริเวณโรงเรียนปัญญาวุธ
อชนิาเภอควนขนุ
น จักงน้หวัายุดงพับริ
ทลุเวณชุ
ง มชนลานข่อย
ดและจานวนลู

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

เด็กชายอติกานต์ ผิวเหลืองสวัสดิ์ นางกัญญารัตน์ สุมนะ

ปัญญาวุธ

เด็กหญิงกานต์พิชชา กุลโรจนสิริ นางรุจิรา บินตามะหงง
เด็กหญิงชญาดา ชาวสวน
เด็กหญิงโรสมีณีย์ มาลินี
เด็กหญิงจิตรานุช แป้นน้อย

นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์

เด็กหญิงญาณิศา เพชรสง
เด็กหญิงปิยนุช หมาดโต๊ะโสะ

ป่าพะยอมพิทยาคม

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมวดชินทอง

นางภาณินี วรเนติวุฒิ

6

ชนิดและจานวนลูกน้ายุงบริเวณชุมชนลานข่อย
อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ป่าพะยอมพิทยาคม

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

เด็กชายพิทักษ์เดช ชุมไชโย
เด็กหญิงจีรนันท์ สงเปีย

7

ศึกษาสมบัติของดินบริเวณทีม่ ีการทิง้ คราบน้ามัน
ของอู่ซ่อมรถและการประยุกต์ใช้ดินในการแก้ปัญหา

พนมสารคาม
"พนมอดุลวิทยา"

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

เด็กหญิงกนกวรรณ เวชศรี

นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

เด็กหญิงนิชาภัทร รอดพันธ์
เด็กหญิง ภานุมาศ ชมทอง

8

9

ความเป็นไปได้ในการใช้ถ่านชีวภาพปรับปรุงสมบัติ
กายภาพบางประการของดินเพือ่ รักษาระดับ
ความชื้นดิน
การศึกษาลักษณะการแตกระแหงของดินและ
สมบัติทางกายภาพของดินทีไ่ ด้รับปัจจัย
สภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน

10 ศึกษาคุณภาพดินและน้าบริเวณควนทะเลมอง
ตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

เด็กหญิงฐาปนี น้อยเนตร

นางพรรธิภา มานิตกุล

เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จันทร์แปลง
เด็กหญิงณัฐชา พระพิไชย

สงวนหญิง

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

เด็กหญิงผลิตา ยงพิศาลภพ

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ้งพันธุ์
เด็กหญิงอารียา เตียววิไล

แหลมราษฎร์บารุง

มัธยมศึกษาตอนต้น นายณัฐพงค์ สุวรรณโณ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์

นางสาวปนัฒดา ชุมทอง

11 การศึกษาประสิทธิภาพของปุย๋ มูลไส้เดือนจาก
อาหารผสมเปลือกไข่ และอาหารผสมกากถั่วเหลือง
โดยวัดจากการเจริญเติบโตของต้นคะน้า

อัสสัมชัญ

12 การเปรียบเทียบการใช้ EM และ E-Worm ในการ
บาบัดน้าเสียเพือ่ นาน้ากลับมาใช้ประโยชน์ในการ
เลี้ยงปลานิล

เซนต์โยเซฟทิพวัล

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

เด็กชายชยพล หวง

นางสาวจิลัดดา สารสิทธิ์

เด็กชายพิสิษฐ์ บุญโต
เด็กชายอินทัช ภาธนทรัพย์

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นางสาววรัญญา ขันแวว
นางสาวณัฐกมล เชาวกุล
นางสาวอิราวดี ยุติธรรม

นายมนต์มนัส บุญชู

13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ่งผลต่อสภาพอากาศ
ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

เตรียมอุดมศึกษา
(เครือข่าย ม.มหิดล)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นางสาวศิรษา พาศิรายุธ

นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล

นางสาวนันฐ์กมลภรณ์ ศิริสกุลงาม
นางสาวนันท์หทัย อิสรไกรศีล

14 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศรายงานผลผ่าน Blynk

บุญวาทย์วิทยาลัย

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นายอิทธิกร ปุญสิริ

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์

นายเฉลิมพร วงศ์วิเศษ
นายวัฒนวิทย์ มิ่งเชื้อ

15 ปริมาณความหลากหลายของสัตว์เล็กน้าจืดใน
นาเกษตรอินทรีย์และนาเคมี บ้านท่าช้าง
ตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ป่าพยอมพิทยาคม
(โครงการ วมว.ม.ทักษิณ)

16 ศึกษาคุณภาพน้าร่วมกับการใช้ชุดอุปกรณ์บาบัด
น้าทิง้ บริเวณอุตสาหกรรมย้อมผ้าในครัวเรือน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม
"พนมอดุลวิทยา"

17 การศึกษาคุณภาพของดินทีม่ ีผลต่อลักษณะ
ทางกายภาพของข้าวหอมพันธุไ์ ชยาในเขตพืน้ ที่
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอ.วิทยานุสรณ์
สุราษฎร์ธานี

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นางสาวรัตนมน เล็บทอง
นางสาววันวิสาข์ ฉีดเสน
นางสาวศุภิศสิรา ทหารไทย

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นายชาญณรงค์ พึง่ เกษม

นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

นางสาวพนิตา วระวาท
นางสาวอัญญารักษ์ ประเสริฐผล
นายณฐธรรม เย็นสนิท
นายชวิน มณีนูน
นายสรพัศ บุญรอด
นางสาวเบญญาภา สุทธะมุสิก
นางสาวอาทิตยา จารึก

หมำยเหตุ
1. ประกาศนี้ไม่ได้เรียงลาดับคะแนน

อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิด์ า

นายศุภวงศ์ รัตนานุพงศ์

2. โรงเรียนทีผ่ ่านการคัดเลือก คณะผู้วิจัยจะต้องเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “การนาเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจาปี
2560” ในวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม Living Room2 ชั้น 4 ศูนย์การค้า Siam Discovery กรุงเทพฯ โดย สสวท. จะส่งหนังสือแจ้งผลไปยังโรงเรียน และขอให้
ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนออนไลน์ ( ทุกโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมทีเ่ ว็บไซต์ https://goo.gl/forms/82bE074DZLloLuC12 ) ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
โดย สสวท. รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุมฯ ตามทีก่ าหนด สาหรับคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นนักเรียน 2 - 3 คน และครูทปี่ รึกษา 1 คน ตามรายละเอียดในใบสมัคร ส่วน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้เบิกจากทางต้นสังกัด
3. นาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมไฟล์รายงาน ในวันลงทะเบียน (8 มิถุนายน 2560)
4. โปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยมีขนาด 80 X 120 เซนติเมตร ในแนวตั้ง โดยให้โรงเรียนออกแบบตามรายละเอียดที่ สสวท. กาหนด (Download ได้ทเี่ ว็บไซต์โครงการ GLOBE)
พร้อมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของโปสเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนส่งไฟล์ และจัดส่งไฟล์โปสเตอร์ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 หากโรงเรียนไม่ส่งไฟล์โปสเตอร์ในวัน
ดังกล่าว สสวท. จะถือว่า โรงเรียนสละสิทธิใ์ นการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ภายหลังจากการส่ง สสวท. จะดาเนินการพิมพ์โปสเตอร์และขอ
สงวนสิทธิใ์ นการแก้ไขหลังการส่งแล้ว

