ประกำศรำยชื่อโรงเรียนทีผ่ ่ำนกำรคัดเลือก
ผลงำนวิจัยวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 แบบปำกเปล่ำ
เพื่อนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร "กำรนำเสนอผลงำนวิจัยวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560"
ลำดับ
1

2

3

ชื่องำนวิจัย

โรงเรียน

ระดับกำรศึกษำ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการทีม่ ีผลต่อความ
หนาแน่นของหิง่ ห้อย ณ บ้านพร้าว ตาบลดอน
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จตุคามวิทยาคม

ประถมศึกษา

ศึกษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทมี่ ีผลต่อการ
พัฒนาการและการเปลี่ยนสีของใบในพืน้ ทีท่ มี่ ีมลพิษ
ทางอากาศแตกต่างกันในอาเภอเมือง จังหวัด
สมุ
ทรปราการ
การตรวจวั
ดมลพิษทางแสงในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

เซนต์โยเซฟทิพวัล

5

เด็กหญิงนับทอง วรรณนิยม

ครู
นางสาวจินตนา โม้ทอง

เด็กหญิงแพรวนภา อรัญโสต
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุดดอน
ประถมศึกษา

เด็กหญิงอันติมา อันติมะสุจพัชร

นางสาวปัทมา เมืองลี

เด็กหญิงพรลภัล อัครบุปผา
เด็กหญิงศุภิสรา วณิกกุล
ดาราวิทยาลัย

ประถมศึกษา

การตรวจสอบกลุ่มดาวนายพรานเปรียบเทียบกับ
แผนภาพโชติมาตร
4

คณะผู้วิจัย

เด็กชายธีรพงศ์ แขกแก้ว

นางจันทร์นภา ลือชา

เด็กหญิงกานต์ศุภางค์ แก้วแดง
เด็กหญิงศิรดา ดีล้อม

การศึกษาชนิดและปริมาณลูกน้ายุง การแก้ไขปัญหา
ลูกน้ายุงในเขตโรงเรียน
บ้านดอนมะกอก อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ้านดอนมะกอก

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มงฟอร์ตวิทยาลัย
(แผนกประถม)

ประถมศึกษา

เด็กหญิงอทิตา หมันประสงค์

นายสุทธิแดน มลวัติจรัสวัฒน์

เด็กหญิงนัสรียา หวังเจริญ
เด็กหญิงอทิตยา หมันประสงค์
ประถมศึกษา

เด็กชายปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ
เด็กชายรุจิพัทธ์ จิรานุสรณ์กุล
เด็กชายธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์

1

นางสาวเกษสุดา คาลุน

ลำดับ

ชื่องำนวิจัย

โรงเรียน

6

การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
กายภาพทีม่ ีผลต่อการตอบสนองของปลาตีน
Periophtalmodor sohlossori

7

ผลของสภาพอากาศต่อปัจจัยการวางไข่ยุงลายและ
การเกิดไข้เลือดออกในอาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเคมีของ
น้าทีม่ ีผลต่อการแพร่กระจายของแมงกระพรุนน้าจืด
(Craspedacusta sinensis) กรณีศึกษาแก่งกะเกา
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร

8

9

ระดับกำรศึกษำ

คณะผู้วิจัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายพิวัตน์ ศุภวิทยา
เด็กชายทัศณ์พล คุณวุฒิพร

ครู
นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงกนกกร เพิม่ เปีย่ มทรัพย์ นางสาวศศิธร บุญเกิด
เด็กหญิงเขมจิรา เกียรติจินดารัตน์
เด็กหญิงทิพรดา เบิกบาน
มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายชวกร โพธาราม

นายธีรวุฒิ จันทะพันธ์

เด็กชายอรรคชัย จุลนาค
เด็กชายปุณกฤษ วงค์พนิตกฤษ

การศึกษาระดับความลึกของดินและสภาวะที่
เหมาะสมในการปลูกข้าวพันธุท์ ับทิมชุมแพโดย
วิธีการหว่านข้าวแห้งจากการหยอดเมล็ด

ชุมแพศึกษา

10 การผลิตและการใช้ปยุ๋ หมักมูลไส้เดือนจากกากไขมัน
เพือ่ ปลูกพืช

เซนต์โยเซฟทิพวัล

มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงรวินท์นิภา มุ่งต่อ

นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา

เด็กชายโกเมศ พิทักษ์พงษ์
เด็กชายพิสิษฐ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวอรทัย มนัสถาวร
นางสาวนาตาชา มีเทน
นางสาวเปรมิกา ช่วงโชติ
นางสาวอารียา มีจู

2

นางสุพิช ศรีพอ

ลำดับ

ชื่องำนวิจัย

โรงเรียน

11 การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิง้ ปรับปรุงดินในนาข้าวเพือ่
พัฒนาการเจริญเติบโตของผลผลิตข้าวชัยนาท 1

ดอนจานวิทยาคม

12 การเปรียบเทียบชนิดเมฆและปริมาณเมฆปกคลุมต่อ
การเจริญเติบโตของข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองในตาบลนาน
กกก และทุง่ กะโล่ อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นานกกก

13 การศึกษาชนิดของดินทีเ่ หมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของต้นผักบุง้ ทะเล (Ipomoea pes-caprae)

พลูตาหลวงวิทยา

ระดับกำรศึกษำ

คณะผู้วิจัย

มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวอัจฉริยะกร การพิสมัย

ครู
นายชุมพล ชารีแสน

นางสาวจีรนันท์ พรมมี
มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงฐิยดา ยาอาจ

นายไพฑูรย์ แสนจันต๊ะ

เด็กชายภาณุวัฒน์ เงินหล้า
เด็กชายนันทวัฒน์ โนจิตร
มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวนัทธมน เมฆทา

นางสาวสุนันท์ พุทธภูมิ

นางสาวพรรษา ดวงทิพย์
เด็กหญิงอรุโณทัย ชื่นชม

14 การศึกษาความหลากหลายของปลาตีนในบริเวณป่า
ชายเลนสถานีวิจัยเพือ่ การพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดา
มันและบริเวณป่าชายเลน ณ หมู่บ้านท่าฉาง
ตาบลหงาว อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

พิชัยรัตนคาร

มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายณภัทร ทิพย์อักษร
เด็กชายธีรภัทร์ วงศ์พัฒนกุล

นางนภัสกร ฟองฟุง้

15 การศึกษาพันธุข์ ้าวทนแล้งจากการเปลี่ยนสีของใบ
ข้าวกับอุณหภูมิของดิน

ลาปางกัลยาณี

มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายโสฬส กันทะวง

นางสาวอาไพ มนัสสันติ

เด็กชายคณิศร สุวรรณศรี
เด็กชายวรัญญู เคียนทอง

16 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเพิม่ ปริมาณธาตุอาหารในดินของ
จุลินทรีย์บริเวณจอมปลวกและการประยุกต์ใช้

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

เด็กชายวศิน เธียรวุฒิ
เด็กชายศิวกร ชาญชโลธร
เด็กชายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์

3

นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

ลำดับ

ชื่องำนวิจัย

โรงเรียน

ระดับกำรศึกษำ

17 ผลของชนิดภาชนะและคุณภาพน้าต่อความหนาแน่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ของลูกน้ายุงลายในพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดตรัง

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

คณะผู้วิจัย
นางสาวปรานภัส คงเนียม

ครู
นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

นางสาวภิรมน ศรีสุข
นางสาวศุลีพร ไทรงาม

18 ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจานวน
ผู้ป่วยไข้เลือดออกในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราช

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นางสาวกษิมา เทีย่ งธรรม

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

นางสาวณิชกานต์ จันทร์ประสิทธิ์
นางสาวภัทรวรรณ คาช่วย

19 ศึกษากระถางเพาะจากใบพืชตระกูลถั่วเพือ่ อนุบาล
ต้นกล้าทีส่ ่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
สวน (พริกกะเหรี่ยง)

ดอนจานวิทยาคม

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นางสาวปรัชญา ภารสาอางค์

นายชุมพล ชารีแสน

นางสาวสิริยาภรณ์ คาประเทือง
นายชนาธิป กมลนัด

20 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศและชนิดของแหล่ง
เพาะพันธุต์ ่อจานวนลูกน้ายุง Culex spp. และ
Aedes spp. บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เตรียมอุดมศึกษา
(เครือข่าย ม.วลัยลักษณ์)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล
นางสาวชนกานต์ พาฬอนุรักษ์
นางสาวกมลวรรณ ชัยสกุลสุรินทร์

21 คุณภาพน้าทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมี และ
ทางด้านชีวภาพบางประการบริเวณ ต้นน้า กลางน้า
และปลายน้า คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ป่าพะยอมพิทยาคม

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นาวสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุล

22 การศึกษาความหลากหลายของไลเคนจาก
สภาพแวดล้อมทีต่ ่างกันในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ระนอง

พิชัยรัตนคาร

นางสาวจิรกัญญา พุทธสวัสดิ์

นางสาวสมจิตต์ ตีบกลาง
นางภาณินี วรเนติวุฒิ

นางสาวอรณิช จันทร์คา
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

4

นางสาวณัฐกาญจน์ วัฒนาทองกุล
นางสาวศลิษา ภูเ่ พชร

นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์

ลำดับ

ชื่องำนวิจัย

23 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและลักษณะ
ของเมฆบริเวณโรงเรียนศีลาจารย์พิพัฒน์ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
24 การศึกษาการสูญเสียความชื้นของดินนาในจังหวัด
สิงห์บุรี

โรงเรียน

ระดับกำรศึกษำ

ศีลาจารพิพัฒน์

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

คณะผู้วิจัย
นายกิจจา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ครู
นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ

นายวิวัฒน์ พรมทอง
นายจิรัฏฐ์ ดีคุ้ม

สิงห์บุรี

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นางสาวชนม์พิชชา เขตการณ์
นางสาวปาลีรัตน์ บุญประกอบ

นายกมล แก้วอ่อน
นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุล

นางสาวสุพรรณี ศรีประจันต์
25 การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการย่อยสลายขยะอินทรีย์
ในดิน

หันคาพิทยาคม

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นางสาวเกวลิน การภักดี

นางพชรมน นวลดี

นางสาวจันจิรา จันทอน
นางสาวนรินทรภรณ์ สุดมี

หมำยเหตุ
1. ประกาศนี้ไม่ได้เรียงลาดับคะแนน
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 และขอให้ตอบรับการ
เข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนออนไลน์ ( ทุกโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมทีเ่ ว็บไซต์ https://goo.gl/forms/82bE074DZLloLuC12 ) ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดย สสวท.
รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุมฯ ตามทีก่ าหนด และค่าทีพ่ ักสาหรับคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นนักเรียน 2 - 3 คน และครูทปี่ รึกษา 1 คน ตามรายละเอียดในใบสมัคร ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ขอให้เบิกจากทางต้นสังกัด
3. นาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมไฟล์รายงาน ในวันลงทะเบียน (8 มิถุนายน 2560)
4. โรงเรียนทีไ่ ด้นาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่ามีเวลาในการนาเสนอผลงาน 10 นาที และตอบคาถาม 5 นาที รวมทัง้ สิ้น 15 นาที และต้องร่วมนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ด้วย
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ลำดับ

ชื่องำนวิจัย

โรงเรียน

ระดับกำรศึกษำ

คณะผู้วิจัย

ครู

5. โปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยมีขนาด 80 X 120 เซนติเมตร ในแนวตั้ง โดยให้โรงเรียนออกแบบตามรายละเอียดที่ สสวท. กาหนด (Download ได้ทเี่ ว็บไซต์โครงการ GLOBE) พร้อมทัง้
ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของโปสเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนส่งไฟล์ และจัดส่งไฟล์โปสเตอร์ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 หากโรงเรียนไม่ส่งไฟล์โปสเตอร์ในวันดังกล่าว
สสวท. จะถือว่า โรงเรียนสละสิทธิใ์ นการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ภายหลังจากการส่ง สสวท. จะดาเนินการพิมพ์โปสเตอร์และขอสงวนสิทธิใ์ นการ
แก้ไขหลังการส่งแล้ว
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