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ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อเรื่อง อาจารย ์
1 โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม เตาปิ้งย่าง 3 ล แบบหมุน นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ 
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี ลิปบาล์มไบโอเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน นางสาวอัญชลี มาลัยทอง 
3 โรงเรียนสายธรรม

จันทร์ 
ราชบุรี อิฐปูทางเดินจากขุยมะพร้าว นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญ 

4 โรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน 

ขอนแก่น 1) การพัฒนาเครื่องก าจัดสาหร่ายสีเขียว
แกมน  าเงินโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค (C-
RUM) เพ่ื อแก้ปัญ หาปรากฏการณ์
ส าห ร่ ายบ ลู ม ใน แห ล่ งน  า จั งห วั ด
ขอนแก่น 

นายยศวัฒน์ พาผล 

2) การสังเคราะห์อนุภาคนาโนด้วยวิธีเคมี
เขียว โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้
เพ่ือยับยั งเชื อแบคที เรียที่ท าให้ เกิด    
กลิ่นเท้า 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 

5 โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุร ี

ชลบุร ี ต้นแบบ Smart Biogas นายวิเชียร ดอนแรม 

6 โรงเรียนป่าซาง ล าพูน 1) การศึ กษ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระด าษ
คาร์บอนดูดซับ เอทิ ลีนจากเปลือก
ข้าวโพด 

นางสุพัตรา วรรณมะกอก 

2) การพัฒนาอิฐบล็อกจากโฟมผสมเถ้า
แกลบผลพลอยได้จากโรงสีข้าว 

7 โรงเรียนสหราษฎร์
รังสฤษดิ์ 

นครพนม 1) Mini Sisal Bag ถุ ง เพ าะต้ น กล้ าตั ด
ปัญหาระบบราก 

นางภาวิณี สุพลแสง 

2) สารย่อยสลายตอซังข้าว F1 
8 โรงเรียนคลองขลุง

ราษฎร์รังสรรค์ 
ก าแพงเพชร กระดาษคลุมดินพร้อมชุดกระถางเพาะกล้า

จากใบอ้อยและแหนแดงผสมน  ายางพารา
และน  าหมักชีวภาพจากใบคูณยับยั งการงอก 
ก า ร เจ ริ ญ เติ บ โต ข อ งห ญ้ า  เร่ ง ก า ร
เจริญเติบโตของพืชผักในแปลงปลูก 

นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี 

9 โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย 

ล าปาง บัวรดน  าจากระบบ water vascular ของ
ดาวทะเล 

นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล 

10 โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น ผลของสารสกัดหยาบแทนนินจากเปลือก
กล้วยดิบต่อการตรวจสอบสารละลายโลหะ
หนักในน  า 
 

นางสาวกรรณิกา ธาดา 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อเรื่อง อาจารย ์
11 โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 

ระยอง 1) ความหลากหลายของชนิดแมลงในดิน
และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณสวนยางพารา ต.นาตาขวัญ อ.
เมือง จ.ระยอง 

นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์ 

2) หนังเทียมสร้างสรรค์หนังใหญ่รักษ์โลก 
12 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี การใช้หนอนแมลงวันลายก าจัดขยะอินทรีย์

ใน ชุ ม ชนและส ร้ า งแห ล่ งอ าห ารสั ต ว์
คุณภาพสูงไว้ใช้ในครัวเรือน 

นางสาวอภัสสรณ์ เอี่ยมสกุล 

13 โรงเรียนสารภีพิทยาคม เชียงใหม่ การศึกษาความสอดคล้องของคุณภาพ
อากาศโดยใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี กับจ านวน
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในอ าเภอ
สารภี 

นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดก 

14 โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช การผลิตกระดาษสากันน  าจากเยื่ อหุ้ ม
ชั นนอกของผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูป 

นางสาววรรณดี จันทร์คง
ทอง 

15 โรงเรียนเวียงเจดีย์
วิทยา 

ล าพูน แนวกันไฟป่าจากพืชธรรมชาติ นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา 

16 โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย 

เชียงใหม่ สารสกัดจากสมุนไพรจักรนารายณ์และ
มะรุมเพ่ือลดปัญหาส้นเท้าแตกในผู้สูงอายุ 

นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุง
วิรุฬห์พร 

 
หมายเหตุ : ทุนสนับสนุนจ านวน 10,000 บาท ต่อโครงงานวิจัย 
 
 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการ  
ผู้ประสานงาน:  สุพรรณิภา หวังงาม 

โทรศัพท์  02-503-3333 ต่อ 236  โทรสาร 02-504-4826 
E-mail: supunnipa@tei.or.th 


