
สรุปผลการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

 
อันดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

1 ตราษตระการคุณ การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นฉนวน
ของเส้นใยกล้วย 

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

95.00 เหรียญทอง 

 

2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสจากฟางข้าว เพื่อผลิต
แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ 

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

94.33 เหรียญทอง 

3 ชลกันยานุกูล การตรวจวดัปรมิาณฟอรม์าลิน 
ด้วยวิธีการวัดความเข้มส ี

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

94.00 เหรียญทอง 

 

 

 

 

 

 

  



สรุปผลการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

 
อันดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

1 ปราจีนกัลยาณ ี ราวตากชุดชั้นในไม่ใช้แดด 360 1. นางสาวสัจพร  งามศลิป ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรคง 
3. นางสาวนุชจิรา  เชาว์ดี 

93.00 เหรียญทอง 

 

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

92.33 เหรียญทอง 

3 ปราจีนกัลยาณ ี อุปกรณ์เปดิฝาเกลียวทุกขนาด 
ไม่หลงทาง 

1. นายพงศ์พัทธ ์ สมบูรณ์ยิ่ง 
2. นางสาวสราลี  บุญม ี
3. นางสาวปัณฑ์ชนิตา นาไชยเวศน์ 

90.33 เหรียญทอง 

 

 

 

 

 

  



สรุปผลการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร ์
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

 
อันดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี อุปกรณ์วัดคา่ความสูงของวัตถุ 
ด้วยเลเซอร ์
 

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

88.00 เหรียญทอง 

 

2 พนัสพิทยาคาร การหาสตูรส าเร็จในการค านวณความ
ยาวท่ีเหลือของพื้นที่จอดรถในแนวขนาน
และมมุที่ใช้ในการเลี้ยวรถที่เหมาะสม 

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

86.00 เหรียญทอง 

3 ศรียานสุรณ ์ การสมการท านายระดับความรุนแรง 
ของปริมาณ CME 

1. นางสาววรรษมน  ตระกูลศิริศกัดิ์ 
 

82.33 เหรียญทอง 

 

 

 

  



สรุปผลการน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

 
อันดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียน คะแนน ระดับ 

1 ปราจิณราษฎรอ ารุง ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศกึษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารงุ 

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

93.00 เหรียญทอง 

 

2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี เกมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง พืชดอก
(Plantopia)  
 

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

92.33 เหรียญทอง 

3 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ Computer vision and object 
detection คอมพิวเตอร์วิทัศน์และ
การตรวจจับวัตถ ุ

1. นายจรัญวัฒน์  บัวศร ี
2. นายบัณฑิต  โคมเดือน 

91.00 เหรียญทอง 

 


