
ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E1 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E1-1 ชลกันยานุกูล  การศึกษาประสิทธิภาพถ่านกัมมันต์
จากกากกาแฟที่เสรมิด้วยนาโนซิงค์ 
ออกไซด์เพื่อดดูซับโลหะหนักและ 
Thymol blue 

1. นางสาวมีนรดา   กีรติเสนยี ์
2. นางสาวลลลิ   โชติกาภากร 
3. นางสาววรัญญา   ภาใจธรรม 

85.67 เหรียญทอง 

E1-2 พนัสพิทยาคาร  การศึกษาประสิทธิภาพในการละลาย
โฟมจากตะไคร ้

1. นายณัฐวัตร   จารุขจรรตัน ์
2. นางสาวนรกมล   ฉลองเจริญกจิ 
3. นางสาวปณิดา    วโนทยาน 

84.00 เหรียญทอง 

E1-3 ชลราษฎรอ ารุง  ชนิดของแบคทีเรียที่พบได้ในเท้าของ
นักกีฬา 

1. นายเชาวน์ชนม์ รัตนมังคลานนท์ 
2. นางสาวธัญญานุช   รัตนภาสกร 
3. นางสาวอชิรญา   พระสรุัตน ์

74.33 เหรียญเงิน 

E1-4 ดัดดรุณี  ผักไฮโดรโปนิกส์จากน  าหมักชีวภาพ 1. นางสาวกนกภรณ์   สังข์ทอง 
2. นางสาวปุญญสิา   จงธรรม 
3. นางสาวศิรดา  แนบเนื อ 

78.33 เหรียญเงิน 

E1-5 เบญจมราชรังสฤษฎิ์  การประเมินคณุลักษณะและการ
พัฒนาต ารับครมีทามือจากสารสกดัใบ
มะม่วง 

1. นางสาวคณิศร    บุญช ู
2. นางสาวจิริฐา    สุรินิตย ์
3. นางสาวทักษพร    โพธิขันธ์ 

81.00 เหรียญทอง 

E1-6 ปราจิณราษฎรอ ารุง  สารสกัด Benzyl isothiocyanate 
จากเมลด็มะละกอยบัยั งการงอกของ
เมลด็วัชพืช 

1. นายภูมิรพี   สวนด ี
2. นางสาวชนิภรณ์   ฆ้องสุข 
3. นางสาวสิริกร   แสงศริ ิ

87.33 เหรียญทอง 

E1-7 ปราจีนกัลยาณี  สารป้องกันมดและเชื อรา 1. นางสาวชนิสรา   ญาตเิจรญิ 
2. นางสาวธันยากานต์ กุลจารุชัยพัฒน์ 
3. นางสาวจีราภรณ์   พิมพ์เชื อ 

77.67 เหรียญเงิน 

E1-8 องครักษ์  สภาวะทีเ่หมาะสมในการเพาะเส้นใย
เห็ดหิมะขาว (Calocybe indica) 

1. นางสาวปัทมา   ล้อมวงษ ์
2. นางสาวปรางทิพย์  วัชรวงษ์ไพบูลย ์
3. นางสาวจารุวรรณ   เหมหอมวงค ์

85.00 เหรียญทอง 

E1-9 นครนายกวิทยาคม  แผ่นฟิล์มสกัดจากเนื อแก้วมังกร  
เม็ดขนุนและกระเจี๊ยบเขียวเพื่อ
เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการชะลอ
การสุกของมะละกอ 

1. นางสาวพิรติยา   พงษ์สมร 
2. นางสาวเยาวลักษณ์   เข็มทอง 
3. นางสาวรมยล์ักษณ์   พังสอาด 

80.67 เหรียญทอง 

E1-10 สระแก้ว  การส ารวจพื นท่ีทางการเกษตรด้วย
อากาศยานไร้คนขับ 

1. นายวัชรพล   เชื อวงษ์ 
2. นายฤทธิเดช   จ้อยชัย 

82.33 เหรียญทอง 
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โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E2 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E2-1 อรัญประเทศ  โครงงานการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหวา่งปุ๋ยหมักจากมูล
ไส้เดือนดินและปุ๋ยที่มผีลต่อการ
เจริญเติบโตของดาวเรือง 

1. นายอภิวิชญ์   ค าสอน 
2. นางสาวณัฐญาดา  คุณเวียน 
3. นางสาวนิชาภา พักเง้า 

80.33 เหรียญทอง 

E2-2 ระยองวิทยาคม  ความสามารถของสารสกัดหยาบจาก
พืชสมุนไพร 10 ชนิด ในการยับยั งการ
เจริญเติบโตของยีสตส์ายพันธ์ุ 
Malassezia furfur ที่เป็นสาเหตุให้
เกิดโรคเกลื อน 

1. นางสาวพรวลัย  เตม็เมธาวิทยาเลิศ 
2. นางสาวธัญชนก  อาชาพิทักษ์กุล 

77.33 เหรียญเงิน 

E2-3 วัดป่าประดู่  เปรียบเทยีบการเคลื่อนที่วัตถผุิวน  า
ด้วยภาพถ่ายจากกล้อง DSLR 

1. นางสาวอัฉริยาพร   ศรีน้อย 
2. นางสาวชนิกานต์   สุภามงคล 
3. นางสาววิมลสริิ   หนูจีน 

71.33 เหรียญเงิน 

E2-4 ศรียานสุรณ์  การตรวจสอบโลหะหนักในแหล่งน  า
ด้วยแผ่นทดสอบจากแมกนไีทต ์

1. นางสาววราลี   สิทธิไตรย ์
2. นางสาวจิดาภา  อนันตศร ี
3. นางสาวมุกรดา  รตันวทัญญ ู

72.33 เหรียญเงิน 

E2-5 เบญจมราชูทิศ จันทบุรี  การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสจากฟางข้าว เพื่อผลิต
แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ 

1. นายณภัทร  ธัญพืช 
2. นายภูมินทร์  โชคมิ่งขวัญ 
3. นางสาวสหัสยา  คอนหน่าย 

94.33 เหรียญทอง 

E2-6 ตราษตระการคุณ  การศึกษาประสิทธิภาพการรักษา
อุณหภูมิของฉนวนจากธรรมชาต ิ

1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีธรรม 
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  อุปโคตร 
3. นางสาววิภาวี  ศรีคุณ 

82.67 เหรียญทอง 

E2-7 สตรีประเสริฐศิลป์  การศึกษาคุณภาพของแหล่งน  า 
ในจังหวัดตราด 

1. นางสาวขวัญจิรา  สมัมา 
2. นางสาวฑิมพิกา  ช านาญช่าง 
3. นางสาวศิริวรรณ  วิสัยงาม 

74.33 เหรียญเงิน 

E2-8 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย  น  าหมักสมุนไพรป้องกันหนอน 
กระทู้ผัก 

1. นายธนบดี   นิราช 
2. นางสาวชลธิชา   เพ็ญพาด 
3. นางสาวอภิญญา   เชื อจาด 

70.00 เหรียญเงิน 

E2-9 ดัดดรุณ ี การศึกษาผลของไคโตซานต่อการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลา
นวลจันทร ์

1.  นางสาวจิตตาภา  โพนสุวรรณ ์
2. นางสาวพัฒน์นรี  เศวตาภรณ ์
3. นางสาวณัฐณกรรณ์ จุรกรรณ ์

73.33 เหรียญเงิน 
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โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E3 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E3-1 เฉลิมพระเกียรต ิ ถ่านไม้ไผ่ยับยั งเชื อรา 1. นายมนตรี  จอดนอก  
2. นางสาวปิยะธิดา  ชลมาศ 

87.33 เหรียญทอง 

E3-2 ชลกันยานุกูล ประสิทธิภาพของสมุนไพร ถ่านไม ้
และคาร์บอนท่ีมีผลต่อการยับยั ง
กระบวนการไนตริฟิเคชั่น 

1. นางสาวธนชมณ  สิรสิกุลธญัญ ์
2. นางสาวจิดาภา  บุญไทย 
3. นางสาวณัฐณิชา  โลนไธสง 

83.00 เหรียญทอง 

E3-3 ชลราษฎร์อ ารุง หมึกปากกาเน้นความโดยสกัดส ี
จากพืช 

1. นางสาวรพินทร  งามพันธ์ประเสริฐ 
2. นางสาวจิตรลดา  จิตรประวัต ิ
3. นางสาวกุลจิรา  รุ่งเรืองสุวรรณ 

74.66 เหรียญเงิน 

E3-4 ดัดดรุณ ี การยืดระยะเวลาเน่าเสียของน  า
มะพร้าวด้วยสารแทนนินจากเปลอืกไม ้

1. นางสาวกิตติยา เอื อสุวรรณา 
2. นางสาวบงกช  อู่วิเชียร 
3. นางสาวกัณฑ์พิชชา จ าศักดิ ์

77.00 เหรียญเงิน 

E3-5 เบญจมราชรังสฤษฏ ์ การตรวจสอบหาเชื อจุลินทรีย์ก่อโรค 
ที่ปนเปื้อนภายในอาหารจากแหลง่
ชุมชนแปดริ ว 

1. นายพชร  จินดารักษ ์
2. นางสาวนารีรัตน์  มงคล 
3. นางสาวพชรภรณ์ กิจประไพอ าพล 

74.00 เหรียญเงิน 

E3-6 ปราจินราษฎรอ ารุง การพัฒนาระบบการให้น  าด้วยการฟัง
เสียงจากท่อไซเลมของพืช 

1. นายพชรพล ชาบาง 
2. นางสาวพรชนก  แนวดง 

87.00 เหรียญทอง 

E3-7 ปราจีนกัลยาณ ี ผลของสารสกดัใบฝรั่งต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
 

1. นางสาวฐิตาภา คนทัศน ์
2. นางสาวชุติมา ไชยทุ่งฉิน 
3. นางสาวสราวลี ชาลีชาต ิ

75.66 เหรียญเงิน 

E3-8 องครักษ์ การทดสอบประสิทธิภาพในการไล่
แมลงวันบ้านด้วยการสกดัน  ามันหอม
ระเหยจากตะไคร ้

1. นางสาวราวรรณ  พิมพา 
2. นางสาววลัยลักณษ์  เต่าทอง 
3. นางสาวกรกช  เลิศเวียง 

73.33 เหรียญเงิน 

E3-9 ตราษตระการคุณ การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นฉนวน
ของเส้นใยกล้วย 

1. นายกิตวรุตม์  ลิมปณะวัสส ์
2. นายมติ  วรสิงห ์
3. นายศิวัช  ประสิทธินาวา 

95.00 เหรียญทอง 
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โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E4 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E4-1 นครนายกวิทยาคม การศึกษาประสิทธิภาพของการ 
บรรจสุารละลายไคโตซานในพอลิเมอร์
ดูดซับน  ามาก 

1. นางสาวฐิติกานต์  กิตติธเนศวร 
2. นางสาวอรพินท์   แสงทอง 

88.00 เหรียญทอง 

E4-2 สระแก้ว การทดสอบฟอรม์าลีนด้วยสารสกัด
จากใบมันส าปะหลัง ใบมะละกอ  
ใบชบา ใบกะเพรา และใบมะขามป้อม 

1. นายเกื อกูล  นิยมสิทธ์ิ 
2. นางสาวณัฏฐณิชา  เกาะหวายเหนือ 
3. นางสาวพรนภัส วงษ์เส็ง 

83.00 เหรียญทอง 

E4-3 อรัญประเทศ โครงงานการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารอาหารช่วยเร่ง
การเจรญิเติบโตในดอกเห็ดนางฟ้า 

1. นางสาวจิรภญิญา  ทัพขวา  
2. นางสาวชมพูนุช  ช านาญอักษร  
3. นางสาวสุภาวดี  หสัด ี

77.33 เหรียญเงิน 

E4-4 ระยองวิทยาคม ชุดทดสอบบอแรกซโ์ดยสารสกัดจาก
สมุนไพร 

1. นายศศิน  วงศ์สุริยศักดิ ์
2. นางสาวฉัตรอักษร  สุขสวัสดิ ์
3. นางสาวชาลิสา  วรรณอ าไพ 

90.33 เหรียญทอง 

E4-5 วัดป่าประดู ่ การตรวจวดัปรมิาณตะกั่วในตัวอย่าง
ปลาทะเลโดยใช้สารสกัดจากลูกหม่อน 

1. นางสาวชนากานต์  สุทธสิทธ์ิ 
2. นางสาวกิรดา  สุวรรณผล 
3. นางสาวมนัสนันท์  อินช่างค า 

75.67 เหรียญเงิน 

E4-6 ศรียานสุรณ ์ การตรวจสอบค่า pH ของน  าในบ่อกุ้ง
ด้วยอินดิเคเตอร์จากสารสกัดธรรมชาต ิ

1. นายศิรศักดิ์  บ ารุงวงษ ์
2. นางสาวจินตพร  ทองเจียน 
3. นางสาวปาริฉัตร  เนินนอก 

86.00 เหรียญทอง 

E4-7 ตราษตระการคุณ คุกกี เพ่ือสุขภาพ 1. นายนิพพิชฌณ์  บุญสมพงษ ์
2. นายพีรภัทร  มนัสสนิท 
3. นางสาวสุกัลย์  สิริพฤกษ์เสถยีร 

67.00 เหรียญทองแดง 

E4-8 สตรีประเสริฐศิลป ์ การศึกษาสารอัลลีโนพาธีจากใบ
สาบเสือ เพื่อยับยั งการเจริญเติบโต
ของพืชปลูก 

1. นางสาวณิชาภัทร  เสนารักษ ์
2. นางสาวพิมผกา  โตวินตั 
3. นางสาวศรัญญา  ก่ิงแก้ว 

82.33 เหรียญทอง 

E4-9 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย น  ากรดหยอดยางพาราจากผักตบชวา
และเศษผัก 
 

1. นายศุภกร  สตุิพัฒน์ 
2. นางสาวเบญญา   แว่นสอน 
3. นางสาวรัตน์ตภิรณ์   ทิพประเสริฐ 
4. นางสาวพรพรรณ  นพเลิศ 

73.33 เหรียญเงิน 

 

 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E5 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E5-1 เฉลิมพระเกียรต ิ บ่มมะม่วงด้วยเอทิลีนจากใบขี เหลก็ 1. นางสาวผาณติา  อาวรณ์  
2. นางสาวพิมพกานต์  เกิดสุข 

74.67 เหรียญเงิน 

E5-2 ชลกันยานุกูล ผลของถ่านชีวภาพท่ีมีต่อคณุสมบตัิ
ของดินและการเจรญิเติบโตของ
ผักกวางตุ้ง 

1. นางสาวศศิธร  ศศิวิเชียรพจน์ 
2. นางสาวแพรวา  แสงอรุณเฉลิมสุข 
3. นายภาณุพงศ์  จิตหมั่น 
4. นางสาวฐิตาภา   แสนศร ี

80.33 เหรียญทอง 

E5-3 พนัสพิทยาคาร กระดาษชะลอการสุกของผลไม้จาก
เส้นใยธรรมชาติและดา่งทับทิม 

1. นางสาวพันเพ็ญ  บุญอ าพล 
2. นางสาวสลิษา  เกิดภู ่
3. นางสาวสิริรตัน์  ทรัพย์ประเสรฐิ 

81.00 เหรียญทอง 

E5-4 ชลราษฎรอ ารุง การย่อยพลาสติกของหนอนผเีสื อ
กลางคืน Galleria mellonella 

1. นายสรวิศ  แสนเสนาะ  
2. นางสาวชัชชญา  ศิริโภค 
3. นางสาว เพ็ญพิชชา  เย็นฉ่ า 

81.67 เหรียญทอง 

E5-5 ศรียานสุรณ ์ การตรวจสอบระดับการสุกของทุเรียน
ด้วยหลักการวัดความถ่วงจ าเพาะ 

1. ประภาสิริ  สิทธิมาลัยรัตน ์
2. อมรรัตน์  เฮี ยวส าราญ 
3. กชการ  ละอองทุมมา 

74.67 เหรียญเงิน 

E5-6 เบญจมราชรังสฤษฏ ์ การศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ 
ในการดูดซับน  ามันถั่วเหลืองของ
ผักตบชวา กาบมะพร้าว ชานอ้อย 
และขี เลื่อย 

1. นางสาวธัญรดา  จักษ์ตรีมงคล 
2. นางสาวนริศรา  แหยมเกต ุ
3. นางสาวเพ็ญพิชา  ตันยานนท ์

74.33 เหรียญเงิน 

E5-7 ปราจิณราษฎรอ ารุง การศึกษาสารสกดัดอกดาวเรือง 
Tagets erecta L. ที่มีผลต่อความไว
การตายของแมลงนูน Holotrichia sp. 

1. นายคมสัน  เพิ่มพลู 
2. นางสาวรุจีรา  สีใส 
3. นางสาวลัลวลิยา  สรุพิพิธ 

85.00 เหรียญทอง 

E5-8 องครักษ์ การศึกษาความยดืหยุ่นของเส้นใยฝ้าย
เมื่อเคลือบด้วยพลาสติก PP 

1. นางสาวนิรัชพร  สุวิชาการ 
2. นางสาวนิลาวัณย์  มูลผล 
3. นางสาวณัฐกฤตา  ช่วงสกุลศร ี

74.00 เหรียญเงิน 

E5-9 นครนายกวิทยาคม ผลของการแช่และพ่นเมล็ดพันธ์ุ
ร่วมกับฮอร์โมนพืชออกซินต่อคณุภาพ
และการเจรญิเติบโตระยะต้นกล้าของ
เมลด็พันธ์ุเมล่อน 

1. นางสาวปานฤทัย  ประจ าสาคร 
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ดวงโสภา 
3. นายเสฏฐวุฒิ  คุ่ยต่วน 

73.67 เหรียญเงิน 

 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E6 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E6-1 สระแก้ว การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการติดสี
ของบีทรูทในการดองใส 

1. นายจิรทิปต์   ทาวี 
2. นางสาวสุธาวัลย์   สุขกุล 
3. นางสาวณัชชา   ยงยิ่ง 

84.00 เหรียญทอง 

E6-2 อรัญประเทศ โครงงานการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพอิฐตัวหนอนจาก 
เปลือกไข ่

1. นายธนโชติ  ช่างสุระ 
2. นายกิติภูมิ  ดาวไธสง 
3. นางสาววราพร  สีทา 

78.00 เหรียญเงิน 

E6-3 ระยองวิทยาคม อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสเีมื่ออาหารบดู 1. นางสาววราภรณ์   จินตวงศ ์
2. นางสาวสุกฤตา   บุญสริิธนา 

78.00 เหรียญเงิน 

E6-4 วัดป่าประดู ่ เคลื่อนย้ายฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถติ 1. นายพีรณัฐ   ฉายแสง 
2. นางสาวธัญศิริ   หุ่มขุนทด 
3. นางสาวพรลภสั   มีสง่า 

83.00 เหรียญทอง 

E6-5 ศรียานสุรณ ์ แนวทางการลดปญัหา Light 
Pollution ในตัวเมือง 

1. นางสาวปภัทสร  สะเดา 88.00 เหรียญทอง 

E6-6 ตราษตระการคุณ อิฐจากเปลือกหอยนางรม 
 

1. นางสาวกาญจนาภรณ์   กองสนีนท์ 
2. นางสาวเกวลิน   สังข์เอียด 
3. นางสาวธรารัตน์   ศิลปแพทย ์

85.00 เหรียญทอง 

E6-7 สตรีประเสริฐศิลป ์ ศึกษาการผลิตน  าส้มสายชูหมัก 
จากข้าวเจ้า 

1. นางสาวจิรนันท์  นุชเกษม 
2. นางสาวปิ่นมณี  บุญถนอม 
3. นางสาววีรดา  บุญเฉลียว 

78.00 เหรียญเงิน 

E6-8 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย การเปรยีบเทียบน  าหมักชีวภาพ 
ที่เพ่ิมประสิทธิภาพด้วยน  าอัดลม 
และน  าโซดา   

1. นายเมธัส   เขียวนันใจ 
2. นางสาวน  าฝน  จันทร์หอม 
3. นางสาวศรัณยภัทร  สายพรหม 

77.00 เหรียญเงิน 

E6-9 เฉลิมพระเกียรต ิ การศึกษาปริมาณการซับน  ามันด้วย
กระดาษซับน  ามันไคโตซานจาก
กระดองหมึก 

1. นางสาวนิศากร   วิเศษศร ี
2. นางสาวธรณ์ธันย์   สุนทร 

86.00 เหรียญทอง 

E6-10 ชลกันยานุกูล แผ่นซีเมนต์เสริมโฟม แผ่นยางพารา 
น  ายางพารา และขี เลื่อย 
 

1. นางสาวสุภสัสรา  โคตรุะพันธ ์
2. นางสาวธนัญญา    แก้วพิภพ 
3. นางสาวพิมพ์มาดา   คิดด ี

78.00 เหรียญเงิน 

 

 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E7 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E7-1 ชลกันยานุกูล การตรวจวดัปรมิาณฟอรม์าลินด้วย
วิธีการวัดความเขม้ส ี

1. นางสาวชนน์ชนก   หงส์นันทกุล 
2. นางสาวชนิษฎา   ปุณโณทก 
3. นางสาวณัฐนรี   บัวผัด 

94.00 เหรียญทอง 

E7-2 พนัสพิทยาคาร บรรจภุัณฑ์ป้องกันเชื อราด้วยสมุนไพร
ไทย 

1. นายศิริทรรศน์  เทียนค า 
2. นางสาวกีรติกาญจน์  สุวรรณเสน 
3. นางสาวอัญชิสา  ไชยคชบาล 

66.00 เหรียญทองแดง 

E7-3 ชลราษฎรอ ารุง การศึกษาการบ าบดัน  าเสียโดยใช้
เปลือกไม้และเปลือกไม้ชนิดต่าง ๆ 

1. นายศิวกร   รักทอง 
2. นางสาวนันทัชพร   นพรัตน์ 
3. นางสาวสุปวีณ์    ฤกษ์ยินด ี

66.00 เหรียญทองแดง 

E7-4 ดัดรณุ ี การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัด 
น  าเสียด้วยสารสกดัไคโตซาน 
จากเปลือกกุ้งขาว 

1. นางสาวสุดารัตน ์  นันทะเดช 
2. นางสาวธนัญญา   เรืองศิริ 
3. นางสาวอภิญญา   พินทรากูล 

65.00 เหรียญทองแดง 

E7-5 เบญจมราชรังสฤษฏ ์ การศึกษาความแตกต่างของรูปร่าง
หลังคาอุปกรณ์อบแห้งที่ส่งผลต่อ
ความชื นของกล้วย 

1. นางสาววริษฐา   ดิษฐาพร 
2. นางสาวกนกพร  นักบุญ 
3. นางสาววา   ลักขณะวิสฏิฐ ์

65.00 เหรียญทองแดง 

E7-6 ปราจิณราษฎรอ ารุง ศึกษาปริมาณการดูดซับโลหะตะกัว่ 
โดยใช้สารแทนนินจากใบพืช 

1. นายพัฒน์ฌพงษ์   เริกหริ่ง  
2. นางสาวพิมพ์แพรวา   ทิพนงค์  
3. นางสาวแพรวพรรณ   มนทองหลาง 

86.00 เหรียญทอง 

E7-7 องครักษ์ เจลปลูกต้นไม้ด้วยสารสกัดเซลลูโลส
จากหญ้าคา 

1. นายจิรวัฒน์  ศรีเมือง 
2. นายศิวกร  สุรทัตโชค 
3. นางสาวเกวลิน  เสนอใจ 

77.00 เหรียญเงิน 

E7-8 นครนายกวิทยาคม สารเคลือบผลไม้ที่ท าจากเปลือกแก้ว
มังกรและเปลือกส้มโอ 

1. นางสาวนัศรินทร์  จวนเจริญ 
2. นางสาวปริยวจี  แสนล ี
3. นางสาวสิริยากรณ์  แซเ่ตียว 

64.00 เหรียญทองแดง 

E7-9 สระแก้ว การเพิ่มประสิทธิภาพภาชนะจากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

1. นายธีรพงษ ์  นพศิริรัตน์ 
2. นางสาวจิดาภา   ค าแสน 
3. นางสาวสุพรรษา   ดวงแก้ว 

65.00 เหรียญทองแดง 

E7-10 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย การเเปรรูปพลาสติกเป็นตัวต่อเลโก้ 1. นายวรรณรัตน์   พุ่มพวง 
2. นายวุฒิภัทร   ติณสุวรรณ 
3. นางสาวศิรดา   แก้วทอง 

85.00 เหรียญทอง 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E8 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E8-1 อรัญประเทศ โครงงานปรับปรุงคุณภาพดินด้วยน  า
หมักชีวภาพและแหนแดง 

1. นายศุภกิตติ์ เทีย่งธรรม  
2. นางสาวกุลธิดา จันดาผล 
3. นางสาวปิยธิดา ศรีอนุตร 

85.00 เหรียญทอง 

E8-2 ระยองวิทยาคม เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงดนัน  า
ในท่อ 

1.  นายนภทีป์ พึ่งพรหม 
2.  นายอธิชา สุวรรณนลิ 

63.00 เหรียญทองแดง 

E8-3 วัดป่าประดู ่ กระดาษซับน  ามันจากวัชพืช 1.  นางสาวนริศรา เขตขันธ์ 
2.  นางสาวปิยะธิดา ศิรมิหา 
3.  นางสาวอทิตยา สรสิทธ์ิ 

65.67 เหรียญทองแดง 

E8-4 ดัดดรุณ ี การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่น 
ดูดซับเสียงจากเส้นใยกาบมะพร้าว 
ที่ใช้วัสดุประสานต่างกัน 

1. นางสาวแพรพลอย  อวยชัย 
2. นางสาวสุมนา  อินทรประสิทธ์ิ 
3. นางสาวอภิญญา   เย็นใจ 

75.67 เหรียญเงิน 

E8-5 ตราษตระการคุณ การศึกษาเซลลไ์ฟฟ้าจากน  าเกลือ 1. นางสาวกุลจิรา  งาเจือ 
2. นางสาวธัญชนก  สืบสอน 
3. นางสาวพิมพ์ทอง  ปันทะรส 

60.00 เหรียญทองแดง 

E8-6 สตรีประเสริฐศิลป ์ การทดสอบประสิทธิภาพ 
การยับยั งการเจรญิเติบโตของเชื อ
แบคทีเรีย Staphylococcus  aureus 
ATCC 25923 และ Escherichia Coli 
ATCC 25922 ของสารสกัด 
แทนนินจากใบฝรั่ง 

1. นางสาวอาภาศิริ  สันติมิตร 
2. นางสาวณัฐกมล ช าปฏ ิ
3. นางสาวจันทิมา  ข าวงศ์ 

64.33 เหรียญทองแดง 

E8-8 ชลกันยานุกูล ผลของสูตรอาหาร 9 สูตรทีม่ีผลตอ่
อัตราการเจรญิเติบโตสาหรา่ย 
Chlorella SP. (Cultivation of 
Chlorella SP. By 9 Recipes) 

1. นางสาวชุติกาญจน์  ระวะนาวกิ 
2. นางสาวพรจิรา  สุวรรณศร ี

70.00 เหรียญเงิน 

E8-9 ชลราษฎร์อ ารุง พลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร 

1. นางสาวณัฐนันท์   ตรรกวิจารณ ์
2. นางสาวประภสัสร  อารมยด์ ี
3. นางสาวพิชามญช์ุ  ชุนเจริญ 

80.33 เหรียญทอง 

 

 

 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง กลุ่ม E9 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

E9-1 พนัสพิทยาคาร การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั ง
กระบวนการแบ่งเซลล์แบบ mitosis 
ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของวัชพืช
โดยสารอัลลีโพพาธีจากสารสกัดจาก
น  ามันหอมระเหยในใบโหระพา 

1. นายณัฐดนัย  ชะอุ่ม 
2. นางสาวญาณิศา  พันธุ์ถาวรนาวิน 
3. นางสาวจิดาภา  ศรจีันทร์ฉาย 

84.67 เหรียญทอง 

E9-2 ชลราษฎรอ ารุง สารสกัดจากพืชวงศ์ Poaceae  
เพื่อยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อรา 
Aspergillus flavus 

1. นายทัตเทพ  โพธินิล 
2. นายปุณยธร  สภุวัฒนากูล 
3. นายพุฒิพงศ์  สมงาม 

85.33 เหรียญทอง 

E9-3 ดัดดรุณ ี การศึกษาประสิทธิภาพการ 
ดูดซับสารตะกั่วในน  าด้วยเกล็ดปลา 

1. นางสาวชนัญชิดา ไทยทรง 
2. นางสาวญาณิศา ยุ้นพัน 
3. นางสาวสุธีมนต ์ ยศยิ่ง 

86.00 เหรียญทอง 

E9-4 เบญจมราชรังสฤษฏ ์ ผลของผงบดละเอยีดของสมุนไพรชนิด
ต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่ง 

1. นางสาวนีรา  กระแสรส์ุนทร 
2. นางสาวสิริรุ้ง  นันทพานิช 
3. นางสาวศุภาพิชญ์  ทองอยู่ 

83.67 เหรียญทอง 

E9-5 สระแก้ว การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของ
กระดาษซับน  ามัน จากใยกล้วย  
ใยมะพร้าวและธูปฤาษี 

1. นายพุทธิพงศ์  เจริญธรรม 
2. นางสาวสิริภัทรา  เรืองเกต ุ
3. นางสาววิรากร   ถกลประจักษ ์

88.67 เหรียญทอง 

E9-6 อรัญประเทศ โครงงานแผงไข่จากเศษใบไม้แห้ง 1. นางสาวธันยานุช  ทูลศิร ิ
2. นางสาวกุลนันท์  หันทยุง 
3. นางสาวอารีรัตน์  พงษ์พรม 

90.67 เหรียญทอง 

E9-7 ระยองวิทยาคม วัสดุส าหรับขึ นรูปบรรจุภณัฑ์จาก 
ฟางข้าว 

1. นางสาวขจีรัตน์  สุคนธเกษร 
2. นางสาวจิรัชญา  เกษตรรัตนชัย 
3. นางสาวพาณิภัค  ดลพิพัฒน์พงศ์ 

84.67 เหรียญทอง 

E9-8 ตราษตระการคุณ ล าแพนกวน 1. นางสาวณภัทร  สิรสิัมพันธ์นาวา 
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ 
3. นางสาวสุรัตนา  เข้มแข็ง 

83.33 เหรียญทอง 

E9-9 ชลกันยานุกูล โซ่ล่าเซลล์จากลวดทองแดงและ 
แผ่นซีด ี

1. นางสาวณัฎฐณิชา  บุญประเวช 
2. นางสาวธนารีย์   อ่อนลมูล 
3. นางสาวพัทธมน   ช านาญเศรษฐกุล 

84.67 เหรียญทอง 

 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A1 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

A1-1 พนัสพิทยาคาร เครื่องจ่ายยาอตัโนมตัิส าหรับผู้สูงอายุ 
(Automatic Medicine Dipender 
for Elder) 

1. นางสาววารุณี  อ่วมจันทร ์
2. นางสาวอัญชิสา   อิทธิเทพพนา 
3. นางสาวจริยาภรณ์   กุลชอนสถิตย ์

78.33 เหรียญเงิน 

A1-2 ปราจีนกัลยาณ ี ราวตากชุดชั นในไม่ใช้แดด 360 1. นางสาวสัจพร  งามศลิป ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรคง 
3. นางสาวนุชจิรา  เชาว์ดี 

93.00 เหรียญทอง 

 

A1-3 วัดป่าประดู ่ Warning wind turbine 1. นายชลกร  ช่ืนภิรมย ์
2. นางสาวมารสิา  แสงกระจา่ง 
3. นางสาวพลอยไพลิน  กตญัญ ู

76.67 เหรียญเงิน 

A1-4 กาญจนาภเิษก เครื่องเป่าลมอเนกประสงค ์ 1. นายวรชิต   ไชยพานิชย์ 
2. นางสาวกันต์ฤทัย   นพเทาว ์
3. นางสาวอรุณีย์   ศรีหทัย 

64.33 เหรียญทองแดง 

A1-5 เบญจมราชรังสฤษดิ ์ เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติแบบ
กระจายตัว 

1. นางสาวรัตนาภรณ์  ขุนพล 
2. นางสาวอรณิชา  หล าเจรญิ 
3. นางสาวพัฒน์นรี  รูปิยะเวช 

79.67 เหรียญเงิน 

A1-6 สระแก้ว กระถาง Green Area 
 

1. นายจิรัฏฐ์  ไตรรตันสรณะ 
2. นางสาวรัตนากร  จารย์หมื่น 
3. นางสาวธัญชนก  พอดี 

74.00 เหรียญเงิน 

A1-7 ระยองวิทยาคม เครื่องบ าบัดควันอาหารจากระบบ 
พ่นน  า 

1. นางสาวเขมิสรา  เสน่ห์  
2. นางสาวนาราภัทร  เจริญชอบ 

73.00 เหรียญเงิน 

A1-8 เฉลิมพระเกียรต ิ เครื่องฝานกล้วย 1. นายณภัทร  บุรารัตนวงศ์  
2. นางสาวรินรดา  นิยมการ  
3. นางสาววรีพร  ตองติดรมัย ์

72.33 เหรียญเงิน 

A1-9 ตราษตระการคุณ กลไกเปดิฝาถังขยะโดยไม่ใช้มือ 1. นายจิรพัฒน์   สุนทวนิค 
2. นางสาวปฐมาวดี   นกน้อย 
3. นางสาวบุษกร   ศิริเอนก 
4. นางสาวฐิติมา  ท่ังทอง 

70.67 เหรียญเงิน 

A1-10 ชลราษฎรอ ารุง ศึกษาชนิดเปลือกหอยต่าง ๆในการ 
ขึ นรูปคอนกรีต 

1. นายปั้น   โมลิพันธ์ 
2. นางสาวพิมพ์นารา   ศักดิ์ด ี
3. นางสาวรชยา   คุระวรรณ 

75.33 เหรียญเงิน 

A1-11 เฉลิมพระเกียรต ิ Miniature camera 1. นางสาวชริศรา  ยิ่งเฮง 
2. นางสาวทิพานันท์  พงษ์พัฒนะกิจ 

74.67 เหรียญเงิน 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A2 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

A2-1 ชลราษฎรอ ารุง ศึกษาชนิดวัสดสุีเขียวในการขึ นรูป
คอนกรีต 

1. นายชยากร  คงนิวัฒน์ศิริ 
2. นายปวัน   กันแจ่ม 
3. นายปาณัท   แสงสุขศิร ิ

75.00 เหรียญเงิน 

A2-2 องครักษ์ เครื่องสไลด์กล้วย 1. นางสาวปรียาภรณ์  พิพิทรอด 
2. นางสาวพนิดา  โหยหวล 
3. นายขจรศักดิ์  คุ้มวงษ ์

76.33 เหรียญเงิน 

A2-3 ศรียานสุรณ ์ เทคนิคการออกแบบเครื่องบินพลงัยาง 1. นางสาวจิตชนก  สุขเจรญิ 
2. นางสาวจิรัชญา  พิทธยาพิทักษ์ 
3. นายภัทรชัย  เชี่ยวชาญ 

76.67 เหรียญเงิน 

A2-4 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย หุ่นยนต์บังคับส ารวจใต้น  า 1. นายธนกฤต  ซื่อตรง 
2. นางสาวกรรณิการ์  ยืนยงค ์
3. นางสาวสุวรา  สวสัดีมงคล 

76.67 เหรียญเงิน 

A2-5 ปราจิณราษฎรอ ารุง เครื่องอัดขวด 1. นายศุภกฤต  ชัยประสิทธิกุล 
2. นางสาวจิรัชยา  ต่อวัฒนกิจกุล 
3. นางสาวเพชรดา  เชื อนนท์ 

75.67 เหรียญเงิน 

A2-6 ระยองวิทยาคม เครื่องลดอณุหภมูิบ้านโดยอาศัย
แรงดันน  าจากหลักการตะบันน  า 

1. นางสาวกรกนก  ส าราญจิตร ์
2. นางสาวกันต์กนิษฐ ์ คนทา 

89.33 เหรียญทอง 

A2-7 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี เครื่องเก็บและจัดระเบยีบแก้วน  า 
 

1. นายปองพล  หอมสวัสดิ ์
2. นางสาวธัญญธร  เจริญกิจ 
3. นางสาวลักษิกา  เอี่ยมอมรนิพิท 

83.00 เหรียญทอง 

A2-8 เฉลิมพระเกียรต ิ เครื่องสับหยวกกล้วย 1. นางสาวชนัณธิดา  วงศ์รัตนไพบูลย ์
2. นางสาวจิรายุ  ทูค าม ี

86.00 เหรียญทอง 

A2-9 สตรีประเสริฐศิลป ์ เตาย่างลดมลพิษ 1. นายสมศักดิ์   สายเล็น 
2. นางสาวเนปาล  จันทรังษ ี
3. นางสาวสวรรยา  กันทาวงศ์ 

73.67 เหรียญเงิน 

A2-10 วัดป่าประดู ่ Upcycle keep durian 1. นางสาวจิดาภา  ประดับ 
2. นางสาวกมลชนก  คีรีเลิศ 
3. นางสาวณัชชา  ขันทอง 

85.67 เหรียญทอง 

A2-11 พนัสพิทยาคาร การศึกษาประสิทธิภาพการซับน  ามัน
จากกระดาษเส้นใยของต้นธูปฤาษแีละ
ผักตบชวา 

1. นางสาวสุชาดา  กาศเกษม 
2. นางสาวณัฐกานต์  เฟื่องสวัสดิ ์
3. นางสาวปัณฑารีย์  กิจผสมทรพัย์ 

83.67 เหรียญทอง 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A3 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

A3-1 ดัดดรุณ ี The Dog’s Home by Peltier 1. นางสาวทิพย์สัญญา  สุริกัน 
2. นางสาวศศิธร ฉิมโค ้
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   อิ่มส าราญ 

84.67 เหรียญทอง 

A3-2 นครนายกวิทยาคม THERMOCHROMIC SHEET LABEL  
(แผ่นแปะเปลี่ยนสีตามอณุหภมูิ) 

1. นางสาวณัฐสดุา เพาะบญุ 
2. นางสาวดวงสถาพร  เปรมปิยะกิจ 
3. นายธัณย์ศรตุ  วิทวัสไพศาล 

85.00 เหรียญทอง 

A3-3 เบญจมราชูทิศ 
จังหวัดจันทบุร ี

เครื่องช่วยเดินบอกต าแหน่งส าหรบัผู้สูงอาย ุ
หรือผู้พิการ  
 

1. นายจิรภัทร  ปัญสุภารักษ์ 
2. นายปรมัตถ์  บรรจงจิต  
3. นายพัชรชัย  ตั งกมลสถาพร 

86.67 เหรียญทอง 

A3-4 เฉลิมพระเกียรต ิ อุปกรณ์พรวนดินแบบ Two in One 1. นายภูรณิัฐ  กมลวัฒนานันทน์ 
2. นายเมธาสิทธ์ิ  ใจหาญ 
3. นายศุประกิจณ์  เลิศฤทธิ์วิรยิะกุล 
4. นายพงษ์ศักดิ์  หิรัญขจรพันธ์ุ 

86.00 เหรียญทอง 

A3-5 ปราจีนกัลยาณ ี อุปกรณ์เปดิฝาเกลียวทุกขนาดไมห่ลงทาง 1. นายพงศ์พัทธ ์ สมบูรณ์ยิ่ง 
2. นางสาวสราลี  บุญม ี
3. นางสาวปัณฑ์ชนิตา นาไชยเวศน์ 

90.33 เหรียญทอง 

A3-6 วัดป่าประดู ่ Risky Pulse Sensor 1. นายธราดล  ชาติพล 
2. นายญาณวุฒิ  ภาษาชีวะ 
3. นายรัชชานนท์  วัฒนะธนากร 

92.33 เหรียญทอง 

A3-7 ระยองวิทยาคม อุปกรณ์ลดอุณหภูมิจากคอยลร์้อนเครื่องปรับ 
อากาศโดยใช้ไอน  าและแรงดันอากาศผ่านผา้กั น 

1. นางสาวชนานันท์  หุ่มขุนทด  
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณพยคัฆ ์

85.00 เหรียญทอง 

A3-8 สตรีประเสริฐศิลป ์ เครื่องอัดแรงดันอเนกประสงค ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  มสีุภา 
2. นางสาวเบญญาภา  วรรธนะชีพ 
3. นายนราวิชญ์  ไมตรีสรสันต ์

84.00 เหรียญทอง 

A3-9 ชลราษฎรอ ารุง กล่องยาส าหรับผู้ป่วยที่ไมม่ีแรงเปดิ 1. นายศักดา  ทัสอุบล 
2. นายกันตภณ  เนตรพิศาลวานิช 
3. นายเชษฐมาส   มโนวรกลุ 

81.33 เหรียญทอง 

A3-10 พนัสพิทยาคาร ฉนวนความร้อนทนไฟจากเส้นใยพืช 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  คงประเวท 
2. นางสาวดวงกมล พงษ์พรรณากลู 
3. นางสาวพชรมน  มารคทรัพย ์

83.00 เหรียญทอง 

A3-11 สระแก้ว  เครื่องขัดผิวมันเชิงไฟฟ้า 
 

1. นายสุรศักดิ์   เพ็ชร์แก้วหน ู
2. นางสาวนิตติยา   อ่อนหวาน 
3. นางสาวสโรชา   มังสลุัย 

85.67 เหรียญทอง 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A4 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

A4-1 เบญจมราชรังสฤษดิ ์ อุปกรณ์เตือนภัยจากความผิดปกตขิอง
สิ่งแวดล้อม 

1. นายสิรณัฐ  เพ่งพินิจ 
2. นายภูรณิัฐ  โชคเศรษฐกิจ 
3. นายธีรภัทร  งามแสง 

74.00 เหรียญเงิน 

A4-2 สระแก้ว หุ่นยนต์แขนกล 
 

1. นายทัศน์พล  เจริญธรรม 
2. นายศุภพิชญ์  คงเมือง 
3. นางสาวดลนภา  ฤทธิตา 

84.00 เหรียญทอง 

A4-3 ตราษตระการคุณ เครื่องให้ปุ๋ยระบบแรงดันอากาศ 1. นางสาวบุญนิชา  ชาติทัต 
2. นางสาวมานิกา  สังสีแก้ว 
3. นางสาวอภิสรา  ทวีคณู 

81.00 เหรียญทอง 

A4-4 พนัสพิทยาคาร เตาถ่านอนุรักษ์พลังงาน 1. นายวรโชติ  รุ่งโรจน์ช านาญกิจ 
2. นางสาวชัญญานุช  มหาศักดิส์วัสดิ ์
3. นายศักดิธัช  วงศ์สุนพรัตน ์

75.33 เหรียญเงิน 

A4-5 องครักษ์ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า  
Waterfall Power Plant 

1. นายปวริศร์  สอนประดิษฐ 
2. นางสาวณัฐพร  สมจิตร 
3. นางสาวบัณฑิตา  ยอดจะโปะ 

78.67 เหรียญเงิน 

A4-6 วัดป่าประดู ่ Easy Pills Box 1. นายภคพล   ลีลาคหกิจ 
2. นายรชต   อ่วมส ี
3. นางสาวฐิตาภรณ์   สงเย็น 

76.00 เหรียญเงิน 

A4-7 ระยองวิทยาคม เครื่องผลิตเชื อเพลิงสะอาดจาก
ปฏิกิริยาอิเล็กโตรไลซสิ 

1. นายพีรณัฐ   แสงจันทร ์
2. นางสาวปัณฑ์ชนิต   รุจิพิรานันท ์

77.67 เหรียญเงิน 

A4-8 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย เครื่องบินพลังยาง 1. นายสุกนต์ธี   เหลืองมณีธนกุล 
2. นางสาวจิดาภา   บัวจันทร ์
3. นางสาวจินต์จุฑา   สัตย์ซื่อ 

72.33 เหรียญเงิน 

A4-9 เฉลิมพระเกียรต ิ อุปกรณ์ป้องกันมือพองจากการใช้มีด
กรีดยาง 

1. นางสาวพรภิลักษ์   สุขะ 
2. นางสาวกรีนุช   สร้อยพุฒ 

82.67 เหรียญทอง 

A4-10 อรัญประเทศ โครงงานอุปกรณ์ทุ่นแรงยกเก้าอี  1. นายเชาวลิต   ลุง 
2. นายทรัพย์ทว ี  จึงจริยานนท์ 
3. นางสาวปภาดา   ทรงสุข 

86.00 เหรียญทอง 

A4-11 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี เครื่องฟอกอากาศ 
 

1. นายพชรภัทร   สุริต 
2. นางสาวชญานิษฐ์   แก้วแหวน 
3. นางสาวศุภิสรา   ใจสุทธ ิ
4. นางสาวพอวา   สยามไชย 

87.00 เหรียญทอง 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A5 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

A5-1 ปราจิณราษฎรอ ารุง กระป๋องโซลา่ร์เซลล ์

 

1. นายภูวิศ   พิชิตริป ู
2. นายกวิน   ซื่อตรง 
3. นายก้องเดช  วิลาวัลย ์

66.33 เหรียญทองแดง 

A5-2 ระยองวิทยาคม สวิตช์ฉุกเฉินจากแผ่นเปียโซอิเล็กทริค 1. นายภาณมุาศ ลิบลับ 83.67 เหรียญทอง 

A5-3 สตรีประเสริฐศิลป ์ เครื่องตรวจวดัแร่ธาตุอาหารในปุ๋ย 1. นายวัชระ  จิกากร 
2. นางสาวแพรวา  ช าปฏิ 
3. นางสาวสุธิมนต์  พันธ์นาเมือง 

81.33 เหรียญทอง 

A5-4  นครนายกวิทยาคม แผ่นฟิล์มจากแป้งข้าวโพด 1. นายศรัณย์   กลัดสันเทียะ 
2. นายนราวิชญ์   ปรีสมยั 
3. นายปวีณวัชร์   เอี่ยมอิ่ม 

63.00 เหรียญทองแดง 

A5-5 วัดป่าประดู ่ กระถางธูปดูดควัน 1. นางสาวมลิวัลย์  ภูมลูนา 
2. นางสาวจิดาภา  รักสัตย ์
3. นางสาวพัณณติา ทองบริบูรณ ์

81.33 เหรียญทอง 

A5-6 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน  า
ระบบหมุนเวียน 

1. นายกษมา  ภักดีอนันต ์
2. นายวรดล  พัฒนาพาณิชยผ์ล 
3. นายศาศวัต  แสนพวง 

80.00 เหรียญทอง 

A5-7 เฉลิมพระเกียรต ิ อุปกรณ์แยกขยะพลังงานกล 1. นายเมธิศ  ดวงใจ 
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ยั่งยืน 

74.67 เหรียญเงิน 

A5-8 ปราจีนกัลยาณ ี อุปกรณ์ตดัยอดชะอม 1. นายภัทรพล  สังข์รุ่ง 
2. นางสาวสุภาพร  ศรีจันทร ์
3. นางสาวชไมพร  อังกาบ 

76.67 เหรียญเงิน 

A5-9 พนัสพิทยาคาร เครื่องดักจับไขมันจากเส้นใยธรรมชาติ 1. นายชานน   กิจบรรณเดช 
2. นายธนะวัฒน์   เชื อสุวรรณชัย 
3. นายเสฎฐวุฒิ   ลายทอง 

75.33 เหรียญเงิน 

A5-10 ศรียานสุรณ ์ เครื่องกรองน  าฉุกเฉินโดยอาศัย
หลักการแรงดันร่วมกับสารดูดซับ 
ในธรรมชาต ิ

1. นางสาวพรรณพษา  อิ่มสิน 
2. นางสาววรัญญา  ไชยริป ู
3. นางสาวนฤมล  วรรณวิจิตร 

75.00 เหรียญเงิน 

 

 

 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่ม M1 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

M1-1 พนัสพิทยาคาร การหาสตูรส าเร็จในการค านวณความยาว
ที่เหลือของพื นที่จอดรถในแนวขนานและ
มุมที่ใช้ในการเลี ยวรถที่เหมาะสม 

1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุตรศริ ิ
2. นางสาวนัทธมน  กาญจนางกูรพันธ์ 
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  รัชดาเพิ่มเกียรติ 

86.00 เหรียญทอง 

M1-2 ชลกันยานุกูล ความสัมพันธ์ของพื นที่หน้าตัดและพื นท่ี
ฐานของทรงกรวย พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ด้านเท่าและพิระมิดฐานหกเหลีย่มด้านเท่า 

1. นางสาวชนิตา  ติยะสุทธิพันธุ ์
2. นางสาวณัฐกานต์ พรสวัสดิผล 
3. นางสาวภัทรียา  ล่าจ าศีล 

77.33 เหรียญเงิน 

M1-3 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย Kodu Math 1. นายณัฐพล  สวนเขม็ 
2. นางสาวนภัสรพี  วิรยิะกิจ 
3. นางสาววริษา  สนิทเหลือ 

75.67 เหรียญเงิน 

M1-4 ศรียานสุรณ ์ การสร้างสมการท านายอายุขัยของจุดบน
ดวงอาทิตย์ 

1. นางสาวปิยธิดา  ดุลยมา 
2. นางสาวนิสา  เจรญินาน 
3. นางสาวพิชญธิดา  ศรีไพร 

76.00 เหรียญเงิน 

M1-5 วัดป่าประดู ่ วิเคราะหห์าความเร็วลมจากโมบาย 1. นายศุภวิชญ์  คิม 
2. นางสาวณัฐชยา  เซี่ยงเห็น 
3. นางสาวธันยากานต์  อภิโชคบวรทิพย์ 

81.00 เหรียญทอง 

M1-6 สตรีประเสริฐศิลป ์ ความสัมพันธ์ของรากและสัมประสิทธ์ิของ
พหุนามดีกรสีูง 

1. นางสาวนัดดา   เปรมปร ี
2. นางสาวปิยวรรณ   พิมพา 
3. นางสาวภคภัทร   รตันเศียร 

80.33 เหรียญทอง 

M1-7 นครนายกวิทยาคม ฟังก์ชันตรีโกณมติิบนรูปหกเหลีย่มด้านเท่า
มหัศจรรย์ (THE MAGIC OF HEXAGON 
WITH TRIGONOMETRY) 

1. นางสาวจุฑารัตน์  หลอมทอง 
2. นางสาวศรีสดุา  อุดร 
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปตัตาล 

79.67 เหรียญเงิน 

M1-8 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ความสัมพันธ์ของผลรวมของจ านวนเต็ม
บวกซึ่งสร้างจากเลขโดด n จ านวนท่ีมี
จ านวนหลักเท่ากัน 

1. นางสาวภัทราพร  เศรษฐวิวัฒนกุล 
2. นางสาวรมิดา  มหาธรรมกุล 
3. นางสาวชุตินันท์  โพธิพันธุ์ 

80.00 เหรียญทอง 

M1-9 ปราจิณราษฎรอ ารุง การใช้สถิติศึกษาผลกระทบของข้อสอบ
ลวงที่มีผลต่อความเขา้ใจในเนื อหาวิชา
คณิตศาสตร ์

1. นายภูรินท์   สวนด ี
2. นางสาวสุธาสินี   ทรัพย์เจริญ 
3. นางสาวสุธีมนต์   ศรีวัฒนพงศ ์

73.00 เหรียญเงิน 

M1-10 ระยองวิทยาคม การเปรยีบเทียบระยะเวลาในการ
หลอมเหลวของน  าแข็งรูปทรงเรขาคณิต
ต่าง ๆ 

1. นางสาวณัฐริกา   มิ่งมิตร 
2. นางสาวรัญชิดา   ตรีวิจติรไพศาล 

81.00 เหรียญทอง 

M1-11 ศรียานสุรณ ์ การสมการท านายระดับความรุนแรงของ
ปริมาณ CME 

1. นางสาววรรษมน  ตระกูลศิริศกัดิ์ 
 

82.33 เหรียญทอง 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่ม M2 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

M2-1 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ จุดศูนย์กลางของกรวยกลวง 1. นายพรรณกร  ค าช่วยสิน 
2. นายศุภณัฐ  หลักทอง 

63.00 เหรียญทองแดง 

M2-2 ปราจินราษฎรอ ารุง ลอการิทึมแสนสนุก 
 

1. นายธนกฤต บุรีวงศ ์
2. นางสาวณัฐนันท์ โชติมงคล  

72.00 เหรียญเงิน 

M2-3 ระยองวิทยาคม การเปรยีบเทียบการรับน  าหนักของ
โครงสร้างเสาและคานท่ีสรา้งจาก
อัตราส่วนทอง อัตราส่วนเงิน และ 
อัตราส่วนทองแดง 

1. นายชยพล เอนกบรรลือกุล 
2. นายบุริศร์ อภิชาตไิพศาลสิน 
3. นางสาววิสสุตา เมืองชล 

74.00 เหรียญเงิน 

M2-4 ศรียานสุรณ ์ สมการแสดงความสัมพันธ์ของการ
ดูดกลืนแสงกับข้อมูลอุตุนยิมวิทยา 

1. นางสาวลัคนา ตั งวัฒนะวงศ ์
 

76.00 เหรียญเงิน 

M2-5 สตรีประเสริฐศิลป ์ การศึกษาหาจดุเซนทรอยด์ของ 
รูป n เหลี่ยม ใด ๆ 

1. นางสาวนวิยา  สารเนตร 
2. นางสาวบงกช  อภัยรัตน์ 
3. นางสาวปิยาภา   ศรีเบญจรตัน ์

74.00 เหรียญเงิน 

M2-6 ศรียานสุรณ ์ เทคนิคการแปลงสมการเพื่อใช้
ค านวณหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์ 

1. นางสาวปพัชญา  โกษาคาร 
2. นางสาวบุษกร  ริมท่าม่วง 
3. นางสาวสุชารัตน์  พูลเงิน 

72.00 เหรียญเงิน 

M2-7 ศรียานสุรณ ์ ตรีโกณมิเตอร ์ 1. นางสาวรชธิดา  อัครวโรทัย 
2. นางสาวสุดารัตน์  พูลเงิน 
3. นางสาวปราณปริยา  ชะนา 

73.00 เหรียญเงิน 

M2-8 อรัญประเทศ โครงงานสรา้งที่ครอบโคมไฟ โดยการ
ใช้สมการพาราโบลา 

1. นายเกียรติบญัชา  ดาราศร 
2. นายภีระพัฒน์  เปี่ยมจิตต ์
3. นางสาวสิรญิา  ดวงสุภา 

75.00 เหรียญเงิน 

M2-9 ชลราษฎรอ ารุง ที่วางแก้ว 4.0 1. นายก้องภพ  วรสายัณห ์
2. นายรัชภูมิ  สีมาวรพงศ์พันธุ์ 
3. นายจอมภพ  ลิขิตรัตนพร 

64.00 เหรียญทองแดง 

M2-10 ปราจิณราษฎรอ ารุง แบบรูปความสัมพันธ์ตามทฤษฎีบท 
พีทาโกรัสที่เกดิจากเวกเตอร์ในระบบ
พิกัดฉากสองมิติที่มผีลต่างเท่ากับ 8 

1. นางสาวจิตติมา  สิทธินันท์ 
2. นางสาวจุฑาทิพย์  รู้อยู ่
3. นางสาวพรรณธร  วัฒนวิเชียร 

74.00 เหรียญเงิน 

M2-11 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี อุปกรณ์วัดคา่ความสูงของวัตถุด้วย
เลเซอร ์
 

1. นางสาวชยาภรณ์  กรดแก้ว 
2. นางสาวแพรวา  ประดิษฐ์ธรรม 
3. นางสาวพิชชา ภัทรกุล 

88.00 เหรียญทอง 

 

 

 



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม C1 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

C1-1 ดัดดรุณ ี การจ าลองการเลี ยงกุ้งผ่านระบบ 
สมาร์ทโฟน 

1. นางสาวฐิติญา  ไชยมงคล 
2. นางสาวธนัชชา  เพียซ้าย 
3. นางสาวลดามณี  เนตรสอาด 

83.00 เหรียญทอง 

C1-2 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ Computer vision and object 
detection คอมพิวเตอร์วิทัศน์และ
การตรวจจับวัตถ ุ

1. นายจรัญวัฒน์  บัวศร ี
2. นายบัณฑิต  โคมเดือน 

91.00 เหรียญทอง 

C1-3 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย แอพพลิเคชั่นพัฒนาด้านสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ(sana health) 

1. นายธีรภัทร์  แพงวาป ี
2. นางสาวจิดาภา  สามารถ 
3. นางสาวธัญรดา  ศรีกลิ่นหอม 

85.33 เหรียญทอง 

C1-4 ตราษตระการคุณ ซอฟต์แวร์ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 1. นายธนกฤต  แพทย์พิทักษ์ 
2. นายธนภัทร  อนุฤทธ์ิรังสี 
3. นายนวพล  จรลรีัตน ์

85.33 เหรียญทอง 

C1-5 องครักษ์ Smart Home 1. นายธนกฤต  เลิศปรีชา 
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  รตันา 
3. นางสาวสุวรัตน์  แสงสว่าง 

82.67 เหรียญทอง 

C1-6 วัดป่าประดู ่ BBA shoes 
(Blind But Arrive shoes) 

1. นายณัฎฐพล  ชูเชิด 
2. นายคามิน   สุนทรประเสริฐ 
3. นายนันทิพัฒน์  ชูวงษ์ 

86.00 เหรียญทอง 

C1-7 ปราจีนกัลยาณ ี Finger Printer Car 1. นางสาวกัลยรตัน์  วิจิตราพันธ ์
2. นางสาวปวีณา  ดีค าไฮ 
3. นางสาวอรวรรณ  ดาวแจ้ง 

81.00 เหรียญทอง 

 

 

 

 

 

  



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม C2 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

C2-1 ดัดดรุณ ี DDN SHOPPING 1. นางสาวศศิประภา   บ าเพ็ญกิจ 
2. นางสาวเสาวลักษณ์   สูงเรือง 
3. นางสาวศิริวรรณ  ทัพยุง 

76.00 เหรียญเงิน 

C2-2 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย สื่อการเรียนรูเ้รื่องสมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียว 
 

1. นายสารัช  อับดุลเลาะ 
2. นางสาวณรญัญา  วิชาชัย 
3. นางสาวธัญสิริ  ศรีกลิ่นหอม 

77.00 เหรียญเงิน 

C2-3 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย สื่อการเรียนเรื่องพื นที่ผิวและปริมาตร
ส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยโปรแกรม Adobe Animate 
Professional CC (64bit) 

1. นางสาวรมิดา  พันธุ์ยุรา 
2. นางสาวสิริกร  ตั๊นวเิศษ 
3. นางสาวสิริวิมล  ขจรกิดาการ 

78.33 เหรียญเงิน 

C2-4 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี Tale of Chanthaburi 
 

1. นายอภิชา  จันทรประภาพ 
2. นายธนภัทร์  วรรณพยัญ 
3. นายพงพนา  อานามวัฒน์ 

81.00 เหรียญทอง 

C2-5 อรัญประเทศ โครงงานเครื่องเก็บและล าเลียงลูก
ปิงปอง 

1. นายฐิรพรรษ  ผลสวสัดิ ์
2. นายธรรพ์ณธร  จันทร์ขาว 
3. นางสาวจุฑามาศ  อันสมส ี

83.00 เหรียญทอง 

C2-6 สตรีประเสริฐศิลป ์ การใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมการ
เปิด-ปิดไฟฟ้า 

1. นางสาวรัตนธิดา  บุญไทย 
2. นางสาวทัศนีย์  อาจณรงค ์
3. นางสาวอภิชญา  รังษีกูล 

71.33 เหรียญเงิน 

C2-7 สระแก้ว ระบบแจ้งซ่อมพสัดุ ครภุัณฑ์  1. นายธนบดี  เหล่าศริิโยธิน 
2. นางสาวธันยพร  เกตุเพ็ง 
3. นางสาวอุฬาริน  พิกุลงาม 

72.67 เหรียญเงิน 

C2-8 ปราจิณราษฎรอ ารุง ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศกึษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารงุ 

1. นายสหัสวรรษ  บุญเผื่อน 
2. นายสิตณัท  ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา 
3. นายธนกฤต  เป็นทุน 

93.00 เหรียญทอง 

 

 

 

 

 

 

  



ผลการน าเสนอโครงงาน 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม C3 
รหัส โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

C3-1 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย สื่อการเรียนรูเ้รื่องอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิตโดยโปรแกรม Adobe 
Animate CC 

1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัววัน 
2. นางสาวณัฐกานต์  เกิดสวัสดิ ์
3. นางสาววิภาวิน ี  ทองใบ 
4. นางสาวอมลรดา  ฐิติสุวัฒน ์

73.33 เหรียญเงิน 

C3-2 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี เกมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง พืชดอก
(Plantopia)  
 

1. นายธัชพล  จิรัฐกุลธนา 
2. นางสาวธัญพิชชา  รัตนธรรมเจริญ 
3. นางสาวเปรมรัศมี  ไหล่วิจิตร 

92.33 เหรียญทอง 

C3-3 ตราษตระการคุณ เกมเพื่อการเรียนรู้ “ปฏิวัติศาสตร์
เวทย์กับนักเรียนเทพไร้พลัง” 

1. นายกุลพัฒน์  สุภาภา 
2. นายบรรณสรณ์  แท่นยั ง 
3. นายภูวิศ  บัวแสง 

72.67 เหรียญเงิน 

C3-4 อรัญประเทศ โครงงานโปรแกรมสหกรณ ์
ร้านค้าโรงเรียนอรัญประเทศ 

 

1. นายวุฒินันท์  ประเสริฐสรรค์  
2. นางสาวณัฐสดุา  บุญอ่ า 
3. นางสาวผกามาศ  เกษจ ารณุ 

77.00 เหรียญเงิน 

C3-5 องครักษ์ การสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื นฐาน เรื่อง อาหารและ
สารอาหาร ส าหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1. นายโชคอนันต์   รักคุณ 
2. นางสาวพัชรี   และคนาเว 
3. นางสาวศิโรรตัน์   แดงนวล 

76.00 เหรียญเงิน 

C3-6 ศรียานสุรณ ์ การควบคุมการปิดเปดิเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในระบบทางไกล 

1. นางสาวกมลทิพย์ เชยสมบัต ิ
2. นางสาวมณีรตัน์  เลิศรัตนาวรชัย 
3. นางสาวสุฑารณิี  นิยมสัตย ์

74.00 เหรียญเงิน 

C3-7 นครนายกวิทยาคม เครื่องฝักไข่และเพาะเหด็อัตโนมัต ิ 1. นายคฑาทอง  จิระวัฒพิสิฐฏ ์
2. นายพีรพฒัน์  เจริญวงศ ์
3. นายภาณุพงศ์  พิทักษาวรากร 

29.00 เข้าร่วม 

C3-8 กาญนาภิเษกวิทยาลัย เกมตอบค าถามทางวิทยาศาสตร ์
จากเว็บไซต์ Dek-d หมวดหมู่  
Visual Novel  

1. นายกมลวัฒน์   แก่นเจริญ 
2. นางสาวนันท์นภัส   นพเกต ุ
3. นางสาวพัทธมน  นิวัตร 

63.33 เหรียญทองแดง 

 

 

 


