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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 
1 23YIMAW00358 คณิตศาสตร์ นางสาวพิชญา ปรมาเวศ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวมนสิการ จันทร์สร้าง

2 23YTMAW00613 คณิตศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวอมรศรี อมรวัชรพงศ์

3 23YTMAW00735 คณิตศาสตร์ เพชรบุรี นางสาวสนฤดี ศรีสวัสด์ิ

4 23YTMAW00757 คณิตศาสตร์ เพชรบุรี

5 23YTCSW01117 คอมพิวเตอร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธ์ิ

6 23YTCSW01428 คอมพิวเตอร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

7 23YTCSW01515 คอมพิวเตอร์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คตะวันตก มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 

ร�ยชื่อโครงง�นที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 41 โครงง�น

การศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยจาก
การจัดตั้งโครงการระดมทุนผ่าน Digital Token เพื่อ
ลงทุนในใบรับรู้รายได้การขายกระแสไฟฟ้าล่วงหน้าจาก
ครัวเรือนที่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์

โปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะโครมาโทแกรมของตัวอย่าง
น้ำ้ามันหอมระเหยที่ได้จากเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีสอง
มิติแบบทั่วถึงเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารผสม

นายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร  
นายศิระ ดวงเนตร 
นายพชรกฤษฏ์ พรหมสุวรรณ

การหาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของกระดองปูด้ำา
กับความยาวกระดองปูด้ำาจากพาราโบลาและอัตราส่วน
เพื่อน้ำาไปใช้ในการสร้างเครื่องมัดปูด้ำาส้ำาหรับเกษตรกร

นางสาวศรัญญา บูรณะมณฑล  
นายตะวัน ข้ำาสุข

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

การศึกษาความสัมพันธ์ของความถ่ีของคล่ืนเสียงไซนูซอย
ด์ แดมป์ฮาร์มอนิกและซิมเปิลฮาร์มอนิก จากฟังก์ชันไซน์
ที่ส่งผลต่อการสุกของกล้วยหอมทอง

นายภัทรพล เกตุเเก้ว  
นายดุลยฤทธ์ิ เหลืองธนารักษ์ 
นายธนภัทร ตามบุญ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

นายจิรคุณ เอิบอิ่ม 
นางสาวพัชริดา คงแคล้ว

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุใน
ห้องน้ำ้า

นางสาวศุภานิช ล่ิมเจริญพานิช  
นางสาวพิชชาภา ตัณฑสมบูรณ์ 
นางสาวชนิสรา พุกบุญมี

Ranad : แอปพลิเคชันส้ำาหรับฝึกฝนและเรียนรู้การเล่น
ระนาดเอก

นายธรรศกร ศิริสุวรรณ  
นายสิร แย้มสระโส 
นายศุภกร ชินวัตร

นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธ์ิ 
นายชัยนันท์ วันอินทร์

การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่นคัดแยกสายพันธ์ุข้าว
ด้วยเมล็ดข้าวท่ีนิยมปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี

ด.ญ. พัสวี ดวงดาว  
ด.ญ. ชยาภรณ์ นาคยศ 
ด.ญ. ณันฑวรรณ ศรีค้ำา

นางสาวศุภจินต์ มีมุข 
นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คตะวันตก มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 

ร�ยชื่อโครงง�นที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 41 โครงง�น

8 23YTCHW00011 เคมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวดวงแข ศรีคุณ

9 23YTCHW00193 เคมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์

10 23YTCHW00770 เคมี เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม

11 23YTCHW00774 เคมี เพชรบุรี

12 23YTCHW01502 เคมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวอุษา จีนเจนกิจ

13 23YTCHW01644 เคมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์

14 23YTCHW01710 เคมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายศราวุทธ แสงอุไร

การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์ลิเพสจากเมล็ด
ฟักทองเมื่อใช้วิธีการตรึงรูปบนไคโตซาน

นางสาวพิมพ์วุฒิ เนติสุนทร  
นายจิรัฏฐ์ ล้ำาเพาพงศ์ 
นายสุทธิภัทร จิตรแหง

นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชันเพื่อการวิเคราะห์
ระดับไมโครของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรด
เบส สู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน

นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย  
นายกฤษฏิ์ กสิกพันธ์ุ 
นายกรวีร์ ลีลาอดิศร

แยมกระเทียมด้ำาที่มีสารประกอบฟินอลิกและฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระสูงส้ำาหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ

นางสาวกรชนก เพิ่มสิน  
นางสาวอิสริยา สายตรง 
นางสาวปุณยาพร สุดวิเวก

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

สารปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ำ้าส้ำาหรับเพาะเล้ียง
ปลาสวยงามเขตร้อนจากแทนนินสกัดของใบหูกวางร่วม
กับสารสกัดธรรมชาติ

นายสิรยศ อารีย์วงศ์ 
นายการรัฐ ปีติภพ  
นายนฤบดี เทียมพันธ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย 
นายมนัส สิทธิโชคธรรม

การพัฒนาทรายแมวย่อยสลายได้จากผักตบชวาและกาก
กาแฟ

นายธนัช อ้ำาไพพิสุทธิ์สกุล  
นายชินาธิป เชี่ยวชาญวัฒนา 
นางสาวปวรา วิสุทธิรัตนมณี

การตรวจวัดปริมาณซิเตรตในปัสสาวะด้วยเซนเซอร์
กระดาษเชิงสีเพื่อการบ่งชี้โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

นางสาวแพรฟ้า สุธีวีระขจร  
นางสาวณัฐนรี วงศ์สืบสันตติ 
นางสาวณัฐณิชา ชนาน้ำา

การเตรียมอิเล็กโทรไลต์แบบเจลจาก Agar/Gelatin  
และ cross-link ด้วย Glutaraldehyde เพื่อใช้ใน
แบตเตอรี่อลูมิเนียม-อากาศ

นายสัณหณัฐทวี ธนรัช  
นางสาวพัชรพร ไทยสุริโย 
นางสาวปภาสร วัฒนกุล
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คตะวันตก มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 

ร�ยชื่อโครงง�นที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 41 โครงง�น

15 23YTBIW00004 ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ

16 23YTBIW00035 ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวเมษสุวัลย์ ุพงษ์ประมูล

17 23YTBIW00250 ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวเมษสุวัลย์ ุพงษ์ประมูล

18 23YTBIW00486 ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวอารีย์ สักย้ิม

19 23YTBIW00593 ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์

20 23YTBIW00670 ชีววิทยา เพชรบุรี

21 23YTBIW00700 ชีววิทยา เพชรบุรี

แผ่นแปะสิวจากเปลือกมะนาวที่มีสารสกัดอย่างหยาบ
จากแก่นฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus และ Staphylococcus 
epidermidis สาเหตุการเกิดสิวอักเสบ

นางสาวณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร  
นางสาวกัญญณัช คงวณิช 
นางสาวอิสรีย์ คหกิจไพศาล

การเตรียมเปลือกแคปซูลแข็งจากคอลลาเจนสกัดจาก
แมงกะพรุน

นายธนบดี เลาลักษณเลิศ  
นายลภัส พรธนมนตรี 
นายฐาปกรณ์ พิพัฒน์ผจง

การตรวจวัดปริมาณยาปฏิชีวนะ Sulfadimidine ที่
ตกค้างในเน้ือหมูด้วยเทคนิค Spectrophotometry โดย
ใช้ Color reagent สกัดจากธรรมชาติ

นายกวีรภัทร์ ไชยไธสง  
นายนนธนัช เตปันวงศ์

การศึกษาฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร์รี่เสริมสาร
ต้านจุลินทรีย์จากกานพลู กระชายและขิง ในการยืดอายุ
การเก็บรักษาเน้ือหมูสด

นางสาวญาโณณัทฐ์ ถวัลย์เสรีวัฒนา  
นางสาวภัททิยา โป้ซิ้ว 
นางสาวศิรดา จันทร์เชย

การพัฒนาถุงละอองเซลล์ต้นก้ำาเนิดให้มีการแสดงออก
ของ ACE2 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวล่อจับไวรัส SARS-
CoV-2 ในอนาคต

นายวริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช  
นางสาวกมลนัทธ์ มหิทธิโรจน์ 
นางสาวปัทมพร จุลเสนีย์ชร

เจลก้ำาจัดคราบและป้องกันฟันผุจากส่วนผสมของเอนไซม์
ปาเปนในยางมะละกอร่วมกับว่านหางจระเข้

นางสาวศศิโสม ค้ำาตื้อ  
นางสาวปิยพัชร ด้วงมีเดช 
นางสาวดาริกา พรหมชนะ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย 
นายมนัส สิทธิโชคธรรม

การศึกษาประสิทธิภาพการเหน่ียวน้ำาให้เกิดแคลเซียม
คาร์บอเนต ของไซยาโนแบคทีเรียชนิด 
Synechococcus TISTR 9352 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสาร
ส้ำาหรับซ่อมแซมวัสดุก่อสร้าง

นางสาวพรไพลิน ประยูรพงษ์  
นางสาวโยษิตา ช่วงชัย

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย 
นายมนัส สิทธิโชคธรรม
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คตะวันตก มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 

ร�ยชื่อโครงง�นที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 41 โครงง�น

22 23YTBIW00760 ชีววิทยา เพชรบุรี นายศาสตรา พรมอารักษ์

23 23YTBIW00987 การพัฒนาอาหารเล้ียงมดแดงส้มด้วยไข่หอยเชอรี่ ชีววิทยา สงวนหญิง สุพรรณบุรี

24 23YTPEW00155 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายสมพร บัวประทุม

25 23YTPEW00282 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายสมพร บัวประทุม

26 23YTPEW01100 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

27 23YTPEW01490 โปรแกรมวัดความสุกของอะโวคาโด มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายชาคริต สมานรักษ์

28 23YTMSW00676 วัสดุศาสตร์ เพชรบุรี

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเมือกหอยทากนวลกับ
น้ำ้ามันหอมระเหยจากกานพลู ในการยับยั้งเชื้อรา 
Fusarium moniliforme

นางสาววรวรรณ ขุนค้ำา  
นางสาวนันท์นพิน พราหมณ์ชื่น 
นายชญานนท์ นวมทอง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

ด.ญ. ญาณิศา นาคนิยม  
ด.ญ. ณัฐวรา พลมั่น 
ด.ญ. พรรณทิภา พันธ์ชูชาติ

นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา 
นายรณภณ เนตรสว่างวิชา

ระบบเตือนการน่ังผิดท่า โดยวิเคราะห์มุมเอียงของหลัง
และคอ

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นายธนาทิตย์ ประดับไทย  
นายชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์ 
นายกันตณัช โภชนะสมบัติ

การศึกษาการใช้สาร Non-Newtonian fluid ในการ
สร้างแผ่นรองเท้าเพื่อกระจายแรงอย่างเหมาะสม

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นายภาธร พัทมุข  
นายพชร กิตติพงศธรชัย 
นายยศภัทร ชมพูพงษ์

การเตรียมและการตรวจสอบเส้นใยของพืชใบเล้ียงเดี่ยว
เพื่อน้ำามาท้ำากระดาษกรอง

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นายราเมศวร์ พรหมคง  
นายนรภัทร แท่นมณี 
นายชยพล หล้าแหล่ง

นายรุ่งโรจน์ ทวยเจริญ 
นายจิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นายกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์  
นายปาราเมศ โชติพงค์ 
นายกิตติธัช ผิวนวล

ทิชชูเปียกจากเส้นใยนุ่นผสมสารสกัดจากว่านหางจระเข้
และน้้ำานมราชสีห์เล็ก

นางสาวณัฐนันท์ พลายมี  
นางสาวแสงตะวัน ชูแนม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม 
นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
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29 23YTMSW00686 วัสดุกันกระแทกจากยางพาราในการขนส่งไข่ไก่ วัสดุศาสตร์ เพชรบุรี นางสาวพัชริดา คงแคล้ว

30 23YTMSW01492 วัสดุศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวธัญญรัตน์ ด้ำาเกาะ

31 23YTMSW01738 ทรายแมวจากเบนโทไนท์และถ่านชีวภาพจากแกลบ วัสดุศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายศราวุทธ แสงอุไร

32 23YTEVW00451 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธ์ุ

33 23YTEVW00645 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

34 23YTEVW00667 เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

35 23YTEVW00800 ไบโอพลาสติกย่อยสลายได้จากมีโซร์คาร์ป เพชรบุรี นางสาวสุชญา ศรีอุดม

นางสาวธัญจิรา ศรีวิสุทธ์ิ  
นางสาวกรวรรณ ไก่แก้ว 
นางสาวชนิสรา เอี่ยมละออ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

ประสิทธิภาพของนาโนฟิลเตอร์จากแหนแดงต่อการดูด
ซับไอออนของโลหะตะกั่ว

นายปาติโมกข์ สหะพล  
นางสาวฟ้าใส ตั้งสุนทรวิวัฒน์ 
นางสาวธีรนาฏ กันต์พิทยา

นายสรวีย์ สุวรรณรักษ์  
นายคณาธิป พลัดเมือง 
นางสาวณิชาภา วรพรรณโสภาค

การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์เหนือจังหวัดภูเก็ตด้วยข้อมูลจาก
ดาวเทียม

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นายกษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์  
นายจิรฐา รัตนบุษยาพร 
นายโชติภัทร พรธนมงคล

Fruit-Long: แผ่นดูดซับเอทิลีนจากดินเหนียวนาโนและ
นาโนเซลลูโลสเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวกวิสรา รุจิประภากร  
นางสาวลักษิกา หงส์ฟ่องฟ้า 
นายพิชญุตม์ ลือปิยะพาณิชย์

นางจิรดา สิงขรรัตน์ 
นางสาวณุจุฑา ธรรมสุเมธ

ศึกษาและเปรียบเทียบความเข้มข้นของซีโอไลต์ที่เหมาะ
สมต่อการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มและกระดาษจากเส้นใยผักตบ
ชวาโดยการท้ำาเป็นต้นไม้จ้ำาลองเพื่อดูดฝุ่น PM 2.5 PM 
10 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวอัญชิสา ตันธราพรฤกษ์  
นางสาวปัญญมน วุฒิรักษ์ชัยนันท์ 
นางสาวชุติกาญจน์ เรียนรู้

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวพัสพร พัดจันทร์  
นางสาวมธุริน ภูมิโยชน์ 
นางสาวลภัสรดา อ่วมอ้อ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี
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36 23YTEVW01217 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิระยะไกล มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายรุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

37 23YTEVW01590 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

38 23YTEVW01837 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

39 23YIENW00741 วิศวกรรมศาสตร์ นายสุทธิพงศ์ แผนสมบูรณ์ เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

40 23YTENW00006 หุ่นยนต์ผู้ช่วยเภสัชกรอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท นายวีรศักด์ิ จันทร์สุข

41 23YTENW00077 วิศวกรรมศาสตร์ เพชรบุรี นายลิขิต ทบประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นายฐิติภูมิ โกมุทานุสรณ์  
นายณภัทร ธารไทรทอง 
นายภาสวึ ตรีราภี

การก้ำาจัดและตรวจวัด Bisphenol-A ด้วยวิธีที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม: ประโยชน์สองทางจากประยุกต์ใช้ผักตบ
ชวาอย่างคุ้มค่าสู่การลดปัญหาสารพิษในสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นายต้นข้าว จิตรนิรัตน์ 
นายทศธรรมรังสี รัตนเสถียร 
นายณภัทร แย้มยิ่ง

นายวีรวุฒิ เทียนขาว 
นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์

เรื่องศึกษาอิทธิพลของสารสกัดจากดินที่ได้จากรังร้างของ
แมลงที่ท้ำาหน้าที่เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันแมลงและโรคที่
เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียในพืช

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาววราลี อุ่นรัศมีวงศ์  
นางสาวจิรัชญา แสนเรืองเดช 
นางสาวมณฑกาญจน์ ไล้ฉิม

นางกฤติยา เหมรี 
นางสาววัชราพร ฟองจันทร์

การศึกษาประสิทธิภาพของกระเบ้ืองยางธรรมชาติจาก
การผสมเศษขยะถุงพลาสติก พอลีเอทีลีนชนิดความหนา
แน่นสูง (HDPE) กับน้ำ้ายางข้นพรีวัลคาไนซ์เซชั่น ส้ำาหรับ
การพัฒนาต่อในระดับ อุตสาหกรรมกระเบ้ืองยาง STR 
20

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี

นางสาวอารียา ระรอกแก้ว  
นายชิษณุพงศ์ เพ่งสุข 
นางสาวสาริน่า เฮาเทอคีต

แขนกลไร้สายช่วยลดความเส่ียงจากการท้ำางาน ท่ีมีความ
อันตรายต่อร่างกาย

นายธเนศพล หีบแก้ว  
นางสาวสวรินทร์ ถือแก้ว 
นายอิทธิพล โพธิ์ปี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี
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