
  

  

 

 

  

  
ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 

       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในการเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ Global Leadership Link (GLL) Invention Convention 

Singapore Nationals ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์  สนับสนุนโดย The Henry Ford ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 
 

สาขา Transportation (การขนส่ง) รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ(First Place) ระดับ ชั้น ม. 4   (Grade 10) 

 

ชื่อโครงงาน BREEZE BAG 
1. นายธนภูมิ  ไชยสวัสดิ์ ม. 4/4 
2. นางสาวบัณฑิตา  มีเสน ม. 4/4 
3. นางสาวธฤษวรรณ  ลิ่วคุณูปการ ม. 4/5 
4. นางสาวกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว ม. 4/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายนที  ทองดำ 
 
สาขา Agriculture (เกษตรกรรม) รางวัลเหรียญทองแดงรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 (Third Place)  
ระดับชั้น ม.ปลาย – มหาวิทยาลัย 
(Senior High to Post Secondary) และเกียรติบัตรรางวัล
พิเศษ Innovation in Environmental Technology พร้อมเงิน
รางวัล 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 
 
 

ชื่อโครงงาน Ultrasonic Transmitter for Pest Repelling 
1. นางสาวกุลภรณ์  แซ่อ่ึง ม. 5/4 
2. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม. 5/6 
3. นางสาวจิรา  มูเซอ ม. 5/6 
4. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ  เลิศวัฒนาวณิช ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวสุพลา  ทองแป้น 
  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 



   

  

       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในการเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ Global Leadership Link (GLL) Invention Convention 

Singapore Nationals ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์  สนับสนุนโดย The Henry Ford ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 
 

สาขา Health and Medical (สุขภาพและการแพทย์) 
เกียรติบัตรรางวัลพิเศษ Global Change Communal / 
Societal Award พร้อมเงินรางวัล 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ชื่อโครงงาน Parkinson’s Patient Notification Device 
1. นายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ ม. 5/3 
2. นางสาวศิริธร  สมบูรณ์ ม. 5/4 
3. นายชนวีร์  ชาญวิรวงศ์ ม. 5/5 
4. นางสาวจุฑามาศ  คงสุข ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายจิรายุทธ  แสงสิน 
 
 
 
สาขา Health and Medical (สุขภาพและการแพทย์) 
เกียรติบัตร Finalist  (ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย) 
ชื่อโครงงาน VS Earmuff 
1. นายจิรภัทร  ด่อล่าห์ ม. 5/1 
2. นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม. 5/1 
3. นายกันตวิชญ์  ผลวัฒนะ ม. 5/4 
4. นายณัฐสิทธิ์  หนูเก้ือ ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย  บัวเนี่ยว 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 



  

 

 

 

 

 

  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 

               การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  ASEAN Innovative Science, 
Environmental and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564  
 
สาขาชีววิทยา (Biology) เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

กลุ่มท่ี 1 The Efficacy of Plant Cell Staining with Natural Extracts 
from Carotenoids 
1. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม. 5/2 
2. นางสาวพิชชาภา  ด้วงสุด ม. 5/2 
3. นางสาวพิทยารัตน์  รัตนบุญโณ ม. 5/2 
4. นางสาวมณีรัตน์  หนูขำ ม. 5/3 
5. นางสาวปุณยวีร์  สว่างแจ้ง ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 
กลุ่มท่ี 2 Mold Prevention of Capsicum frutescens with tannin 
from black tea    เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

1. นางสาวดัชรี  ดิษฐภักดี   ม. 5/3 

2. นางสาวศิริธร  สมบูรณ์ ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 
สาขาเคมี (Chemistry)   เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

 

กลุ่มท่ี 1 Sound Absorbing Material from Rubber and Coffee 
Grounds 
1. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม. 5/4 
2. นางสาวนิสิตา  นิกูโน ม. 5/4 
3. นายธีร์ธนิน  ตุกังหัน ม. 5/4 
4. นายฟาริส  หลังเศษ ม. 5/4 
5. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา  สวาหลัง 

 

 



 

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 

               การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  ASEAN Innovative Science, 
Environmental and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564  
 

กลุ่มท่ี 2 Rubber Sheet Simulate 3D Objects Based on 
Thermoplastic Principles   เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นายธราธร  รักสกุล ม. 5/4 
2. นายริฟฮาน  ดือราแม ม. 5/4 
3. นายณัฐสิทธิ์  หนูเกื้อ ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์  ปาณะศรี 
สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)   เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

กลุ่มท่ี 1 Area Allocation for Cultivation 
1. นายจิรภัทร  ด่อล่าห์ ม. 5/1 
2. นายรณกร  แซ่เง้า ม. 5/1 
3. นายโรสลัน  สันเกาะ ม. 5/2 
4. นายดนัย  แสงบัวหมัด ม. 5/6 
5. นายชยพล  วงศ์ภูวรักษ์ ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายกฤติภัทร  กาสเส็น 
กลุ่มท่ี 2 A Study of Expectation to Compare Worthiness of the 
Government Lottery, Illegal Lottery, and Worthiness of Saving 
Lottery    เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

1. นางสาวปณิศรา  นิลรัตน์ ม. 5/1 
2. นางสาวฐานิตา  หนูเอี่ยม ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง 
กลุ่มท่ี 3 A Study of Packing Methods of Thai Postage Boxes in a 
Transport Vehicle    เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน ม. 5/1 
2. นางสาวรัชฎา  แดงนุ้ย ม. 5/1 
3. นางสาวลภัสรดา  แซ่ตัน ม. 5/5 
4. นางสาววริศรา  มานะ ม. 5/5 
5. นางสาวยานีดา  ฮะปาน ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล 

 

 



 

  

               การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  ASEAN Innovative Science, 
Environmental and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564  

กลุ่มท่ี 4 The Sweet Stuffed Dough with the Calculus Methods
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

1. นางสาวนัชชา  ปานยิ่ง ม. 5/1 
2. นางสาวภัทราพร  โต๊ะเหล็ม ม. 5/1 
3. นางสาววริสรา  ไหมฉิม ม. 5/1 
4. นางสาวนัซรียา  มะมนัง ม. 5/4 
5. นางสาวธัญวรัตม์  ขาวทอง ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล 
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment)  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

กลุ่มท่ี 1 Simple Microplastic Electromagnetic Detector 
1. นายพีรณัฐ  ศรีปาน ม. 5/2 
2. นางสาวฟาฏิล  หะยีอาแว ม. 5/5 
3. นางสาวอภิชญา  ดำรงรักษ์ ม. 5/6 
4. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา 
กลุ่มท่ี 2 Longkong Net from Hyacinth Fiber  
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นางสาวยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ ม. 5/5 
2. นางสาวนารีมาน  เจะโนะ ม. 5/5 
3. นางสาวณัจวาย์  เลาะแม ม. 5/5 
4. นางสาวนูรยันนะห์  เจ๊ะสอเหาะ ม. 5/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 
สาขาธุรกิจและการประกอบการ (Entrepreneur) 
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ IYSA Special Award 

 

กลุ่มท่ี 1 Hemostasis Gel Sheet Organic 
1. นายฟาเดล  อาแว ม. 5/2 
2. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม. 5/2 
3. นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย์  คอลออาแซ ม. 5/2 
4. นางสาวนินทร์นดา  หมัดอาด้ำ ม. 5/3 
5. นายนพดล  มณีโชติ ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง 
 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 



 

 

  

                 การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  
Youth International Science Fair (YISF2021)   ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์  

ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

  
สาขาชีววิทยา (Biology) 
ชื่อโครงงาน: The Efficacy of Plant Cell Staining with Natural 
Extracts from Carotenoids   เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

1. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม. 5/2 
2. นางสาวพิชชาภา  ด้วงสุด ม. 5/2 
3. นางสาวพิทยารัตน์  รัตนบุญโณ ม. 5/2 
4. นางสาวมณีรัตน์  หนูขำ ม. 5/3 
5. นางสาวปุณยวีร์  สว่างแจ้ง ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 
ชื่อโครงงาน: Influence of Rubber Plantations on Fossil Decay
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นายพีรวิชญ์  เฮ่าฮู่เที่ยน ม. 5/3 
2. นางสาวศุภนิดา  แซ่ลิ่ว ม. 5/3 
3. นางสาวนิสรีน  โต๊ะสะเล่ ม. 5/3 
4. นางสาวนัซรียา  มะมนัง ม. 5/4 
5. นางสาวศุภาพิชญ์  ฤทธิ์ภักดี ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศุลยา  สามัญ 
ชื่อโครงงาน: Longkong Net from Hyacinth Fiber 
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

1. นางสาวยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ ม. 5/5 
2. นางสาวนารีมาน  เจะโนะ ม. 5/5 
3. นางสาวณัจวาย์  เลาะแม ม. 5/5 
4. นางสาวอัสนี  ศรีทองเทศ ม. 5/5 
5. นางสาวนูรยันนะห์  เจ๊ะสอเหาะ ม. 5/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 
 
 
 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 



 

  

                 การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  
Youth International Science Fair (YISF2021)   ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์  

ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

  
ชื่อโครงงาน: A comparison of the efficacy of lactic acid in 
different concentrations on the treatment of dormitory 
wastewater of Princess Chulabhorn Science High School Satun   
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 
1. นางสาววริศรา  มานะ ม. 5/5 
2. นางสาวยานีดา  ฮะปาน ม. 5/5 
3. นางสาวฟาติน  มะมิง ม. 5/5 
4. นางสาวรัชฎา  แดงนุ้ย ม. 5/1 
5. นางสาวฟิตดาว  หีมปอง ม. 4/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง 
 
สาขาเคมี (Chemistry)  
ชื่อโครงงาน: Sound Absorbing Material from Rubber and Coffee 
Grounds   เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

1. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม. 5/4 
2. นางสาวนิสิตา  นิกูโน ม. 5/4 
3. นายธีร์ธนิน  ตุกังหัน ม. 5/4 
4. นายฟาริส  หลังเศษ ม. 5/4 
5. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา  สวาหลัง 
ชื่อโครงงาน: High precision reusable mold making from 
natural rubber   เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

1. นายธราธร  รักสกุล ม. 5/4 
2. นายริฟฮาน  ดือราแม ม. 5/4 
3. นายวิชชา  เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม. 5/4 
4. นางสาวนฐพร  สหะวงศ์วัฒนา ม. 5/4 
5. นางสาวนันท์นภัส  อ่ำศรี ม. 5/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์  ปาณะศรี 
 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 



  

                 การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  
Youth International Science Fair (YISF2021)   ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์  

ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

  
ชื่อโครงงาน: Material that prevents muscle spasms and supports 
the stress caused by falls from latex เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

1. นายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ           ม. 5/3 
2. นายวิชญ์พล  เหล่าวิวัฒน์เกษม           ม. 5/3 
3. นางสาวดัชรี  ดิษฐภักดี           ม. 5/3 
4. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย           ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา  สวาหลัง 
 
ชื่อโครงงาน: Simple Microplastic Electromagnetic Detector  
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นายพีรณัฐ  ศรีปาน          ม. 5/2 
2. นางสาวอภิชญา  ดำรงรักษ์          ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา 
ชื่อโครงงาน: Sponge Bagasse for Growing Vegetables in 
Hydroponics  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นางสาวณิชกุล  ชาวสวน          ม. 5/4 
2. นางสาวพรรภษา  เรืองรุ่งโรจน์          ม. 5/4 
3. นายนูรุดดีน  แวนามะ          ม. 5/4 
4. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน          ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา  พันธุ์สว่าง 
 
สาขาฟิสิกส์ (Physics) 
ชื่อโครงงาน: Large Fruit Havesting Machine   
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 
1. นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์   ม. 5/2 
2. นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย์ คอลออาแซ   ม. 5/2 
3. นางสาวนินทร์นดา หมัดอาด้ำ   ม. 5/3 
4. นายฟาเดล อาแว   ม. 5/2 
5. นายนพดล มณีโชติ   ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา  ทองสี 
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ชื่อโครงงาน: Ultrasonic transmitter for pest repelling  
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 
1. นางสาวจิรา  มูเซอ ม. 5/6 
2. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช ม. 5/6 
3. นางสาวภัณฑิรา พงษ์อภัย ม. 5/6 
4. นางสาวนุมา  จินเดหวา ม. 5/6 
5. นางสาวธัญวรัตม์ ขาวทอง ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวสุพลา  ทองแป้น 
ชื่อโครงงาน: Real-Time Flood Detector via Application   
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นายปราเมศ  ฉิมเกื้อ ม. 5/6 
2. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม. 5/6 
3. นางสาวสมิตานัน ก่อประเสริฐ ม. 5/6 
4. นางสาวปิยะธิดา บุรุษราษฎร์ ม. 5/6 
5. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา  ทองสี 
ชื่อโครงงาน: Solar water pump controller with timer system   
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 
1. นายอัชรัฟคาน  ฮัมดาหลี ม. 5/3 
2. นางสาวอาริยา  ธรรมา ม. 5/3 
3. นางสาวถลัชนันท์  พันธุ์มณี ม. 5/3 
4. นางสาวฟิรดาวส์  บริกล ม. 5/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา  แลหมัน 
ชื่อโครงงาน: Energy Saving Electric Iron  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นางสาวปวีณ์ธิดา รองเมือง ม. 5/2 
2. นางสาวมาดีน่า ปะดุกา ม. 5/2 
3. นางสาวเรือนแก้ว แก้วอารีย์ ม. 5/2 
4. นางสาวประภัสสร ภักดีเจริญกุล ม. 5/3 
5. นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน ม. 4/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา  ทองสี 
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ชื่อโครงงาน: Piezoelectric generates electricity from hydropower  
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นายศรัณยู นิธิคุณากร ม. 5/3 
2. นางสาวชีฟาอ แวบากา ม. 5/3 
3. นางสาวนินทร์นดา  หมัดอาด้ำ ม. 5/3 
4. นางสาวเปรมสุดา เปาตะเด ม. 5/3 
5. นางสาววันมัรยัม แวบาดะ ม. 5/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวสุพลา  ทองแป้น 
ชื่อโครงงาน: Smart Wheelchair    เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 
1. นางสาวปุณยวีร์ เกื้อมณี ม. 5/3 
2. นางสาวนัสรีน เซ็ง ม. 5/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา  แลหมัน 
 
สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer) 
ชื่อโครงงาน: The Parkinson's Tremor Notification Device via LINE 
Application    เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 
และรางวัลฟรีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน IYIIA 2021 ออนไลน์ 

 
1. นายชนวีร์  ชาญวิรวงศ์       ม. 5/5 
2. นางสาวจุฑามาศ  คงสุข       ม. 5/5 
3. นางสาวฟาฏิล  หะยีอาแว       ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา  สำเร 
 
ชื่อโครงงาน: Skin disease classification using Convolutional 
Neural Network    เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

1. นายรุดฟาน  ไมมะหาด ม. 5/2 
2. นายชยานันต์  ศรีรัตน์ ม. 5/2 
3. นายธราธร  รังสฤษฏ์วีระโชต ิ ม. 5/2 
4. นายนาวาวี  ยุทธสะอาด ม. 5/1 
5. นายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม 
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ชื่อโครงงาน: Facial emotion detection program to analyze 
marketing    เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

1. นายณัฐสิทธิ์  หนูเกื้อ ม. 5/4 
2. นายโรสลัน  สันเกาะ ม. 5/2 
3. นายยศวรรธน์  เพชรแก้ว ม. 5/2 
4. นายพณิชพล  โรจน์ชาญชัยกุล ม. 5/2 
5. นายธีภพ  ศรีเพชร ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย  บัวเนี่ยว 
ชื่อโครงงาน: The software for calculates the amount of clay 
used for potting clay vases by using an estimation during the 
period (Interpolation) and boundary integrals 
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 
1. นางสาวกันติชา แก้วทอง ม. 5/1 
2. นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์คง ม. 5/1 
3. นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม. 5/1 
4. นายกฤติน คุณอารี ม. 5/1 
5. นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล 
 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 


