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ห้องที ่1 : ฟิสิกส ์  (ส าหรับผูน้ าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์ห้องน าเสนอโครงงานได้ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร.กติติวิทย์ มาแทน ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตพญาไท  (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท (กรรมการที่ให้คะแนน) 
3. ดร.ธนภัทร์ ดสีุวรรณ  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรรมการที่ให้คะแนน) 
4. ดร.มงคล สะพานแก้ว สาขาวิชาฟิสิกส์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  PH-04 ถังปั่นสะบัดน ้าออกจากร่ม นางสาววรัญญา  นกมีรอด 
นายเจษฏา จิตตใส 
นายพชร ด่านธานินทร์ 

นวมินทราชูทิศ พายัพ 
 
เชียงใหม ่

11.15 – 11.30 PH-09 การใช้เทคนิค Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่อง
ตรวจวัดอนุภาค CMS เพื่อตรวจหาอนุภาคฮิกส์ นอกเหนือจาก
แบบจ้าลองมาตรฐาน ท่ีสลายตัวเป็นคู่บอตทอมควาร์ก-ปฏิควาร์ก
ในการชนกันของล้าอนุภาคโปรตอนพลังงานสูง 

นายจิณณะ วัยวัฒนะ 
นายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

11.30 – 11.45 PH-02 การแกว่งของลูกตุ้มท่ีมีกระแสลมรบกวน นายวิชยุตม์  นาคะศูนย์ เบญจมราชูทิศ 
 
นครศรีธรรมราช 

11.45 – 12.00 PH-10 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความกลมของเม็ดท็อปปิ้งโดยใช้
กระบวนการ Spherification 

นายอัครพงษ์  ลิ มสุวรรณ 
นายตรีชวิศ  ธิติภาสวงศกร 
นายกิตติธัช  คุณาศัย 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี 
 
เพชรบุรี 

12.00 – 12.15 PH-05 สิ่งประดิษฐ์ เครื่องแยกไข่แดง นางสาวธนพร คงสมหวัง 
นางสาวทิพย์วารี  อุ่นเรือน 
นางสาวปณิธาดา  มหาพงค์ 

นักบุญเปโตร 
 
นครปฐม 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 PH-01 เครื่องมือบ้าบัดและฟื้นฟูแขนส้าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก นางสาวปิยธิดา  โปตวนิช 

นางสาวชาลิสา  หลวงใจ 
นางสาวชนัษฎา  ตรงต่อกิจ 

เฉลิมขวัญสตรี 
 
พิษณุโลก 

13.30 – 13.45 PH-12 กล่องไข่ไม่แตก นางสาวกมลพร  ธีระก้าธร 
นางสาวณัฐณิชา  จารัตน์ 
นางสาวธัญชนก  เจริญผล 

สิรินธร 
 
สุรินทร์ 

13.45 -  14.00 PH-08 อุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาว นางสาวเต็มฟ้า  อุมารี 
นางสาวศิริญาพร  เดชอุดมชัย 

พิจิตรพิทยาคม 
 
พิจิตร 

14.00 – 14.15 PH-03 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า “Help me please ไฟติด
ฉุกเฉิน” 

นายอริย์ธัช  พัชรกิจหิรัญโชติ 
นายสิทธิเดช  อุดมดิเรกวรกุล 
นายปุณณวิช  จันทนเสถียร 

ชลราษฎรอ้ารุง 
 
ชลบุรี 
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ห้องที ่2 : คณิตศาสตร์ (ส าหรับผู้น าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์ห้องน าเสนอโครงงานได้ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ดร.มนต์ชัย คูเอกชัย   ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กรรมการที่ให้คะแนน) 
3. ดร.ธันวา ธีระกาญจน์   ภาควิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการที่ให้คะแนน) 
4. ดร.อัญญารัตน์ บญุวัฒน์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค้านวณ  โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์ 

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  MA-03 การจัดสรรพอร์ตการลงทุนของตลาดหุ้นไทยโดยใช้โมเดล
ค่าเฉลี่ย - ความแปรปรวน 

นายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์ 
นายโภไคย  โภคาทรัพย์ 
นายอัฑฒกิตติ์  สาวนะชัย 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

11.15 – 11.30 MA-05 การหาความแห้งเเล้งของฝนต่้าสุดและพยากรณ์ความแห้ง
เเล้งของฝนในเดือนกันยายน ตุลาคมและพฤศจิกายน ปี 
พ.ศ.2564 ของพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและล้าพูน 

นางสาวพิชญาภา  ไพศาลมรกต 
นายฌามา  วจนชัย 
นายปวริศ  โยธาราษฎร์ 

ยุพราชวิทยาลัย 
 
เชียงใหม่ 

11.30 – 11.45 MA-07 โลคัสของจุดสูงสุดของการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ นางสาวทิพปภา  เจนกุลประสูตร 
นางสาวสิรีธร  นวลแก้ว 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 
 
สตูล 

11.45 – 12.00 MA-01 พื นท่ีเกลียว n เหลี่ยม ด้านเท่ามุมเท่า นายณัฐนันท์  โออินทร์ 
นายชัชพล  นิยมแก้ว 
นายปุณณวิชญ์  เทพศรี 

บูรณะร้าลึก 
 
ตรัง 

12.00 – 12.15 MA-10 การพัฒนาเกมเศรษฐีฟังก์ชันตรีโกณมิติเพื่อเป็นสื่อการ
เรียนการสอนส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นายวรานนทร์  แก้วนัยจิตร 
นายวรรณรัตน์  ชาญสุวรรณ 
นายณภัทร  น่ิมนวล 

อุดมดรุณี 
 
สุโขทัย 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 MA-04 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา 
นางสาวกรเกศ  จิรัปปภา 
นางสาวภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

13.30 – 13.45 MA-06 แบบจ้าลองทางหนีไฟท่ีเคลื่อนท่ีตามรูปฟังก์ชันไซน์ นางสาวมนัสนันท์  นิลเรือง 
นางสาววิชิดา  ระวังวงศ์ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี 
 
เพชรบุรี 

13.45 - 14.00 MA-08 การหาความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริงโดยใช้
ทฤษฎี Cross ratio 

นางสาวณัฐฐาวีรนุช  วีระทวีวิทย์ 
นางสาวสิรินารถ  หนูสง 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 
 
สตูล 

14.00 – 14.15 MA-09 การหารูปแบบปิดของสมการเวียนเกิดท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นฟังก์ชันของ n 

นายพีรวิชช์  น่ิมนวล 
นายนวพร  จิตนารินทร์ 
นายเศรษฐพงศ์  อินชัย 

สาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
 
เชียงใหม่ 

14.15 – 14.30 MA-02 ปัญหาการเติมช่องว่างสี่เหลี่ยมขนาดต่าง ๆ ด้วยบล็อค 
เตตริสต่างชนิดเมื่ออยู่ติดกัน 

นายธนภัทร  คลังนาค มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 
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ห้องที ่3 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  (ส าหรับผู้น าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์หอ้งน าเสนอโครงงานได้ในอีเมลที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สรุฤกษ์   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ผศ.ดร.ศรีสภุา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (กรรมการที่ให้
คะแนน) 
3. ดร.วุฒิชาติ แสวงผล   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา (กรรมการที่ให้คะแนน) 
4. อ.เลาขวัญ งามประสิทธ์ิ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค้านวณ  โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  CO-09 ระบบแปลภาษามือเพื่อผู้พิการทางการสื่อความหมายด้วย
การประมวลผลภาพ 

นายวริทธิ์ธร  คงหนู 
นายศุภกร  สันทัดการ 
นายจิรภัทร  เขื่อนเพชร 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
นครศรีธรรมราช 

11.15 – 11.30 CO-03 การสร้างและศึกษาเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้
เทคโนโลยีไร้สาย 

นางสาวลภัสศิริ  มูลฟอง 
นางสาวหน่ึงฤทัย  ไกรเกริกเกียรติ 
นายศิริชัช  ไข่แก้ว 

ขุนยวมวิทยา 
 
แม่ฮ่องสอน 

11.30 – 11.45 CO-13 เครื่องตรวจจับควันในห้องน ้าโรงเรียน นายภูวิช  สบายเหลือ 
นายกฤติณ  ก้าจรกิตติคุณ 

วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี 
 
กาญจนบุรี 

11.45 – 12.00 CO-15 การคาดการณ์วัณโรคจากภาพเอกซเรย์ปอดโดยใช้หลักการ 
image processing และ deep learning 

นางสาวภารดี  สุวรรณวงศ์ 
นางสาวฐานิกา  กุลธนปรีดา 

ก้าเนิดวิทย์ 
 
ระยอง 

12.00 – 12.15 CO-01 ราวตากผ้าอัตโนมัติ นางสาวจุฑามาศ  พรั่งพิบูลย์ 
นางสาวปุณณภา  ศรุตานนท์ 
นายวชิรวัช  ค้าแสนสุข 

เซนต์เทเรซา 
 
กรุงเทพมหานคร 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 CO-07 การศึกษาระบบ Smart Farm IOT จากโซล่าเซลล์มีผลต่อ

การเจริญเติบโตของต้นสตรอเบอร์รี่ 
นางสาวอภิสรา  เกื อเเก้ว 
นางสาวสุชานาถ  คงต้าหนิ 
นางสาวนิศากร  แก้วประชุม 

มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 
 
ตรัง 

13.30 – 13.45 CO-05 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติส้าหรับผู้สูงอายุด้วยการรู้จ้าใบหน้า นายธีธัช  สระขาว 
นายจิรภัทร คงช่วย 

ป่าพะยอมพิทยาคม 
 
พัทลุง 

13.45 -  14.00 CO-11 แอปพลิเคชันส่งเสริมทักษะทางเคมีเรื่องแบบจ้าลองโมเลกุล
ของสารประกอบในรูปแบบ 3 มิติ 

นางสาวมนทกานติ  ค้ามุก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 

14.00 – 14.15 CO-17 การพัฒนาถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคนิ วล็อค นายธนภัทร  ไม้เต็ง 
นายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ์ 
นางสาวอรพชร  ทองมา 

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
 
อ่างทอง 
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ห้องที ่4 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   (ส าหรับผู้น าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงกห์้องน าเสนอโครงงานได้ในอีเมลที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร.ศภุวงศ์ ทั่วรอบ   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลยัมหดิล วิทยาเขตศาลายา (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ผศ.สุรพนธ์ ตุม้นาค   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรรมการที่ให้
คะแนน) 
3. ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวสัดิ์    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (กรรมการทีใ่ห้คะแนน) 
4. อ.ทศพร  แสงจ้า  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคา้นวณ  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  CO-06 อุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ้าบัด นายธีรเมต  ช่วยพยุง 
นายกุมภา  เจนสาริกิจ 
นายธนพัฒน์  พรมคล้าย 

พิจิตรพิทยาคม 
 
พิจิตร 

11.15 – 11.30 CO-16 โครงงานระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา นายณัฐดนัย  พิณะเวศน์ 
นายธนพล  แสงบ้ารุงทรัพย์ 
นายณัฏฐกิตต์  ศรีสุข 

หอวัง ปทุมธานี 
 
ปทุมธานี 

11.30 – 11.45 CO-02 ระบบล้าเลียงอาหารกุ้งไปยังบ่อเลี ยงแบบใช้พลังงานลม นายสมรัตน์  ดุลภาคไพศาล 
นายธีรภพ  ทธรัตน์ 
นายจักรภพ  พุ่มแพรพันธ์ 

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 
 
ฉะเชิงเทรา 

11.45 – 12.00 LA-01 การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์เหนือกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูล
ดาวเทียม 

นายกษิดิศ  วิบูลย์เกียรติ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

12.00 – 12.15 CO-10 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการจ้าแนกโรคทาง
สมองจากภาพ CT scan เพื่อการวินิจฉัยโรคเบื องต้น 

นายต่อตระกูล  พิมพะจันทร์ 
นางสาวนัฐวดี  เขียวไกร 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 CO-08 นวัตกรรมอ้านวยความสะดวกในการหาท่ีจอดรถ นางสาวมณีกาญจน์  มองเพ็ชร 

นางสาวภัทรียา  พิไลแสงสุรีย์ 
นางสาวณฐา  สมุติรัมย์ 

วัดป่าประดู่ 
 
ระยอง 

13.30 – 13.45 CO-12 กล่องเก็บรักษาวัคซีนชั่วคราวขนาดเล็กด้วยน ้าแข็งแห้ง นายเฟาซาล  หมื่นสมาน 
นายกรวิทย์  กอหลัง 
นายอัลอามีน  ยีดอรอแม 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 
 
สตูล 

13.45 -  14.00 CO-14 โมเดลทางปัญญาประดิษฐ์ส้าหรับการแต่งเรื่องสั น นายกัมปนาท  ยิ่งเสรี 
นางสาวกัญจนาพร  สุคนธชาติ 
นายชนนันท์  ชัยชนันท์ 

สาธิตมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่
 
เชียงใหม ่

14.00 – 14.15 CO-04 ระบบควบคุมความชื นอัตโนมัติในถังหมักปุ๋ยขนาดเล็กผ่าน
เทคโนโลยีไร้สาย 

นางสาวกานต์สินี  ก่อนเศรษฐี 
นางสาววัชรมน  ปัญญา 

ขุนยวมวิทยา 
 
แม่ฮ่องสอน 
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ห้องที ่5 : เคมี 1  (ส าหรับผู้น าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์ห้องน าเสนอโครงงานได้ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร.วไิล ศริิวัชรไพบลูย์   ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร   ภาควชิาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (กรรมการที่ให้คะแนน) 
3. ดร.ณัฐชา วัฒนาธร   ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  (กรรมการที่ให้คะแนน) 
4. ดร.เกียรติภมูิ  รอดพันธ์  สาขาวิชาเคมี  โรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ ์

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  CH-25 การดัดแปลงพื นผิวของผักตบชวาด้วยอนุภาคเงินนาโนจาก
สารสกัดสาหร่ายเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักในแหล่งน ้า 

นางสาวชญานิษฐ์ภัค  เกียรติรัศมี 
นางสาวพรลภัส  พรศรีเมตต์ 

สาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(มอดินแดง) 
 
ขอนแก่น 

11.15 – 11.30 CH-19 การศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็นของเมทอกซิล
ในเพกทินท่ีสกัดจากพืชและการพัฒนาเป็นเจลประคบเย็น 

นางสาวชุติกาญจน์  ต่้าแก้ว 
นางสาวนภสร  จันทร์ตา 

ยุพราชวิทยาลัย 
 
เชียงใหม ่

11.30 – 11.45 CH-22 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน ้ายางธรรมชาติ
ด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB 
โดยใช้ Arduino 

นางสาวปิยธิดา  รักษามั่น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
นครศรีธรรมราช 

11.45 – 12.00 CH-04 การผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามันพืชใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชันโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

นายมังกร   เฮงยศมาก 
นางสาววรางคณาง ยอดสง่า 
นางสาวโชติกา  สีนวนจันทร์ 

แสนสุข 
 
บุรีรัมย์ 

12.00 – 12.15 CH-15 การพัฒนาแผ่นกระดาษเคลือบพอลิไดอะเซทิลีนและ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาวส้าหรับใช้บ่งบอก
ระยะเวลาและอุณหภูมิการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 

นายอาชาไนย  ยกสมบัติ 
นายณษพนธ์  พิฑูรมานิต 
นายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 CH-28 การสกัดเคราตินจากขนไก่โดยใช้แบคทีเรียในดิน นายก้องภพ  ธรรมาภิมุข 

นางสาวกุลิสรา  อินทร์แพง 
นางสาวปภาวรินท์ หมายกล้า 

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
นครราชสีมา 

13.30 – 13.45 CH-01 
  

ฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของกุ้งจากกระเจีย๊บแดง นายนฤเบศ  โมนะ 
นางสาวฐิติชญา  สุขอุ้ม 
นางสาวนวพร  ชุณหกุล 

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
 
ฉะเชิงเทรา 

13.45 -  14.00 CH-07 ถุงเพาะช้าบอนสีจากใบก้ามปูเสริมด้วยนาโน 
ซิงค์ออกไซด์ 

นางสาวมณีโชติรส  สายคุ้ม 
นางสาวสลัยลา  คาวิจิตร 
นายคเณศ  จุลยก 

ดีบุกพังงาวิทยายน 
 
พังงา 

14.00 – 14.15 CH-14 Fruit-Long: แผ่นดูดซับเอทิลีนจากดินเหนียวนาโนและนาโน
เซลลูโลสเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ 

นางสาวกวิสรา  รุจิประภากร 
นางสาวลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

 



  ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

 

6 
 

ห้องที ่6 : เคมี 2   (ส าหรับผูน้ าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์ห้องน าเสนอโครงงานได้ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร.รตนนท์ โชติมา   ภาควชิาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ผศ.ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร   ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (กรรมการที่ให้คะแนน) 
3. ดร.วิศิษฎ์ หิรณัยภ์ิญโญภาศ   ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (กรรมการที่ให้คะแนน) 
4. ดร.ณุจฑุา  ธรรมสุเมธ  สาขาวิชาเคมี  โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  CH-06 การศึกษาประสิทธิภาพช้อนชีวภาพจากเกล็ดปลานิล นางสาวพิชามญชุ์  กระต่ายทอง 
นางสาวน ้าทิพย์  กรีฉวี 
นายวงศธร  จ้าปาทอง 

ก้าแพงเพชรพิทยาคม 
 
ก้าแพงเพชร 

11.15 – 11.30 CH-29 TiO2 บนตัวรองรับจากหยวกกล้วย: ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
ลอยน ้าได้ส้าหรับการย่อยสลายสารคาร์บาริล 

นางสาวปัทมพร  เอกธนบดี 
นางสาวธนภรณ์  เลิศล ้า 
นางสาวสิรินันท์  ลิ มสุวรรณ 

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
นครราชสีมา 

11.30 – 11.45 CH-20 สารปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน ้าส้าหรับเพาะเลี ยงปลา
สวยงามเขตร้อนจากแทนนินสกัดของใบหูกวาง 

นายสิรยศ  อารีย์วงศ์ 
นายการรัฐ ปีติภพ 
นายนฤบดี  เทียมพันธ์ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี 
 
เพชรบุรี 

11.45 – 12.00 CH-11 การพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิงสีชนิดใหม่ส้าหรับไวรัสทั ง
ชนิด DNA และ RNA 

นางสาวกุลพัชร  ชนาน้า 
นายคุณัชญ์  คงทอง 
นางสาวปกิตตา  เกรียงเกษม 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

12.00 – 12.15 CH-08 การศึกษาสารสกัดจากต้นกระดูกไก่ขาว (Prismatomeris 
tetrandra (Roxb.) K.Schum) 

นางสาวศิรินทร์ขวัญ  แสนบุญศิริ 
นางสาวสุชานาฏ  ลั่นเต้ง 
นางสาวนฤนาถ  ทายดี 

ตรังคริสเตียนศึกษา 
 
ตรัง 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 CH-17 สารประกอบเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ธรรมชาติไคโตซานและ

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นตัวน้าส่งอินซูลินทางช่อง
ปากส้าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

นางสาวกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ 
นายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์ 
นายอธิภัทร  อมรรัตน์ธ้ารงค์ 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

13.30 – 13.45 CH-23 การพัฒนาประสิทธิภาพการติดทนของสีย้อมธรรมชาติในเส้น
ใยฝ้ายด้วยโคลนในท้องถิ่นสูตรปรับปรุงคุณภาพ 

นางสาวกรปภา  ธิปประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ 
 
บุรีรัมย์ 

13.45 -  14.00 CH-26 การพัฒนาแผ่นฟิล์มแปะแผลต้านแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด
จากใบพลู 

นางสาวสานฝัน  ปัทมมงคลชัย 
นางสาวญาณิกานต์  เลิศวงศ์สกุล 
นางสาวชมพูนุช  เต็มภัทราโชค 

ก้าเนิดวิทย์ 
 
ระยอง 

14.00 – 14.15 CH-03 การสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลของลิกนินโมเลกุลต่้าจาก
ผักตบชวากับน ้ามันเพื่อใช้เป็นวัสดุกันน ้า 

นายธนภัทร  ฤทธิจักร 
นายก้องภพ  เกื อสังข์ 

เบญจมราชูทิศ 
 
นครศรีธรรมราช 

14.15 – 14.30 CH-12 การพัฒนาผงเรืองแสงจากเปลือกส้มโอเพื่อใช้ในการตรวจ
ลายนิ วมือแฝง 

นายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์ 
นายธนนันท์  สังข์ประเสริฐ 
นางสาวชิสา  เพชรขจี 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 
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ห้องที ่7 : เคมี 3  (ส าหรับผู้น าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์ห้องน าเสนอโครงงานได้ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร.ไชยา ประสิทธิชัย ภาควิชาเคมี    คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ดร.ธิติกร บญุคุ้ม    ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สา้นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กรรมการที่ใหค้ะแนน) 
3. ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด (กรรมการที่ใหค้ะแนน) 
4. ดร.ณรงค์ศักดิ์  ขุนรักษา   สาขาวิชาเคมี  โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  CH-18 ผลของแมกนีเซียมไอออนต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของโครงร่างเลี ยงเซลล์ท่ีท้าจากพอลิคาร์โปรแลคโตน 

นายสุชัจจ์  เกียรติพิมล มอ.วิทยานุสรณ์  
สุราษฎร์ธานี 
 
สุราษฎร์ธานี 

11.15 – 11.30 CH-02 การศึกษาการวิเคราะห์ความเข้มข้นโปรตีนด้วยภาพถ่าย
ดิจิทัล 

นายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ 
นายศุภกรณ์  ไร่คลองครุ 

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
 
ฉะเชิงเทรา 

11.30 – 11.45 CH-24 การศึกษาการเข้าจับระหว่าง endothelial nitric oxide 
synthase (eNOS) กับสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ท่ีสกัดได้จาก
กระชาย (Boesenbergia rotunda) โดยการสร้าง
แบบจ้าลองโมเลกุลทางคอมพิวเตอร์: โมเลกุลาร์ด็อกกิง 

นายมาฬุต  วงค์เตปิน 
นางสาวภัทรพร  ค้านึงสิทธิ 

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
เชียงใหม ่

11.45 – 12.00 CH-30 การทดสอบหาปริมาณวิตามินซีอย่างง่ายในผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มผสมวิตามินซีท่ีวางขายในท้องตลาดโดยการวัดค่า 
RGB กับกล่องทึบแสงอัจฉริยะแบบเคมีย่อส่วน 

นางสาวลดาวรรณ  ชาตินันท์ 
นางสาวจารวี  จั่นประดับ 
นางสาวอลิชา  สวามิชัย 

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
 
อ่างทอง 

12.00 – 12.15 CH-13 การพัฒนาสูตรสมูทตี ส้าหรับผู้สูงอายุจากผลไม้และไมโครกรีน
โดยพิจารณาจากความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

นายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์ 
นางสาวจาฏุพัจน์  จารุโภคาวัฒน์ 
นางสาวจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์ 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 CH-05 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน ้าของไฮโดรเจลจากแป้ง

มันส้าปะหลัง แป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเหนียวเพื่อการ
เจริญเติบโตของดอกบานชื่น 

นางสาวณัฐนิชา  อรรคชัย 
นางสาวค้ามณี  มีพันธ์ 

กันทรลักษ์วิทยา 
 
ศรีสะเกษ 

13.30 – 13.45 CH-27 แผ่นเนื อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมและสารสกัดจากว่าน
หางจระเข้ 

นางสาวปิยธิดาภรณ์  อริยะวานิจสกุล 
นางสาวเจษฎาภร  มีสังเกต 
นางสาววรัญญา  กันกา 

สิรินธร 
 
สุรินทร์ 

13.45 -  14.00 CH-09 การศึกษาและเปรียบเทียบถ่านอัดแท่งจากชีวมวล นางสาวฮุสนา  อินตาปา 
นางสาวจานัตตา  สานิง 
นางสาวฮาวานี  อัลมาตร 

นิด้าศึกษาศาสตร์ 
 
สตูล 

14.00 – 14.15 CH-16 การพัฒนาทรายแมวย่อยสลายได้จากผักตบชวาและกาก
กาแฟ 

นายธนัช  อ้าไพพิสุทธิ์สกุล 
นางสาวปวรา  วิสุทธิรัตนมณี 
นายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

14.15 – 14.30 CH-21 การศึกษาประสิทธิภาพการสลายไมโครพลาสติกผ่านท่อนาโน
คาร์บอนจากเปลือกหอยแครง 

นางสาวชนากานต์  รัตนบุรี 
นางสาวณัฐรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
นครศรีธรรมราช 
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ห้องที ่8  : ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1  (ส าหรบัผู้น าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์ห้องน าเสนอโครงงานได้
ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์    ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ดร.ธีระวัฒน์ ศรสีุข   สถานีวิจยัล้าตะคอง ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    แห่งประเทศไทย (กรรมการที่ให้คะแนน) 
3. ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ   ภาควชิาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากร (กรรมการที่ให้คะแนน) 
4. ดร.ชลกรานต์  อวยจินดา  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  BI-18 ประสิทธิภาพของ Betaproteobacteria ต่อผลผลิตของฝรั่ง
พันธุ์กิมจู 

นายรัตพล  สุขเข็ม 
นางสาววรรณนภา  เเจ่มจรัส 
นางสาวพัชรินทร์  ฉัตรเงิน 

วิทยานุกูลนารี 
 
เพชรบูรณ์ 

11.15 – 11.30 BI-25 ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดักจับฝุ่นแป้งของ
ต้นรวยรายวัน (Aglaonema sp.) และต้นอัญมณีขาว 
(Aglaonema sp.) 

นายพิสิษฐ์  สุวะทอง 
นายทัตเทพ  แดงลาด 
นายปฏิพล  สุภาศรี 

สภาราชินี จังหวัดตรัง 
 
ตรัง 

11.30 – 11.45 BI-30 การศึกษาไมโครพลาสติกในแหล่งแม่น ้าน่าน บริเวณอ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางสาวพลอยไพลิน  ทะสา 
นางสาวมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ 
นางสาวภัทรธิดา  วิริยอมร 

อุตรดิตถ์ดรุณี 
 
อุตรดิตถ์ 

11.45 – 12.00 BI-28 การพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงส้าหรับตรวจหาลายนิ วมือแฝงจาก
พืชสมุนไพร 

นางสาวศุภวิภา  อันช้านาญ 
นางสาวสุธาสินี  สายสี 

สาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(มอดินแดง)  
 
ขอนแก่น 

12.00 – 12.15 BI-06 ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากวัชพืชรุกรานในการก้าจัด
ลูกน ้ายุงลายพาหะน้าโรคไข้เลือดออก 

นางสาวธนาวดี  ม่วงงาม 
นางสาวนภสกร  บัวไสว 

เบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุร ี 
 
เพชรบุรี 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 BI-17 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื องต้นของพืชสกุลกาติดใน

ประเทศไทย 
นางสาวพลอยภัสสร  ถิรจิตโต 
นางสาวเบญญาวัธน์  ก้องนาวา 
นางสาวอชิรญา  มานิตกุล 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

13.30 – 13.45 BI-12 ผลการใช้กล่องกระดาษสาท่ีเคลือบด้วยน ้าหมักตะโกนาต่อ
การเก็บรักษาคุณภาพของเงาะ 

นางสาวณัฐณิชา ถาวร 
นางสาวนภัสสร ดิษฐบรรจง 
นางสาวภัทรพร  รอบรู้เจริญ 

นวมินทราชูทิศ พายัพ 
 
เชียงใหม ่

13.45 -  14.00 BI-21 การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน ้าและกุ้งขาว 
(Litopenaeus vannamei) ในบ่อเลี ยงกุ้งบริเวณอ้าเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา 

นางสาวพชรพรรณ  อดทน 
นายกันตพงศ์  วงศ์พานิชย์ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง  
 
ตรัง 

14.00 – 14.15 BI-03 การพัฒนาชุดทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ท่ีผลิตได้จาก
เศษเหลือทิ งของกระบวนการแปรรูปปลาน ้าจืด 

นางสาวลักษณ์ชนก  แป้นชาวนา 
นางสาวญาณีรัตน์  รัตนกมลวรรณ 
นางสาวปาลิตา  แว่นตา 

เซนต์นิโกลาส 
 
พิษณุโลก 
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ห้องที ่9  : ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2   (ส าหรับผู้น าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์ห้องน าเสนอโครงงานได้
ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา   ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (กรรมการที่ให้คะแนน) 
2. ดร.ทิพย์ร้าไพ ธรรมมงกุฎ   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  (กรรมการที่ให้คะแนน) 
3. ดร.ศรันยภ์ัทร์ สุวรรณรตัน ์ ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (กรรมการที่ให้คะแนน) 
4. ดร.อรวรรณ  ปิยะบุญ  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  BI-22 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มปิดแผลท่ีมีส่วนประกอบ
ของสารสกัดแซนโทน (Xanthone) ท่ีมีผลต่อการลดลงของ
จ้านวนเชื อ Staphylococcus aureus 

นายยุติพงษ์  ค้ามอน 
นายสุธินันท์  โพธิ์เหมือน 
นายณัฐพนธ์  พัลวัล 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ 
 
บุรีรัมย์ 

11.15 – 11.30 BI-13 การใช้สารสกัดจากผิวมะกรูดต่อความต้านทานเชื อแบคทีเรีย 
Streptococcus suis บนเขียงไม้ 

นางสาวปาริชาติ  วรรณแรก 
นางสาวฐิติชญา  ด้าช่วย 
นางสาวพิชญ์สินี  ใจเหล็ก 

บูรณะร้าลึก 
 
ตรัง 

11.30 – 11.45 BI-27 การพัฒนาและทดสอบอายุการเก็บรักษาสูตรของเหลว (Oil-
based formulation) เชื อราไตรโตเดอร์มา (Trichoderma 
sp.) เพื่อเป็นสารชีวภัณฑ์ 

นายนิธิกร  พูนเดชาลาภ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต 
 
ปทุมธานี 

11.45 – 12.00 BI-07 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์จากสารสกัดผักลิ นห่าน
ด้วยวิธีการทางชีวภาพเพ่ือยับยั งเชื อมาลาเรีย 

นางสาวกชพร  จุลศักดิ์ เบญจมราชูทิศ 
 
นครศรีธรรมราช 

12.00 – 12.15 BI-01 ไบโอพลาสติก (Bioplastic) จากต้นธูปฤาษี ดูดซับน ้ามันกลุ่ม
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

นางสาววราภรณ์  สุขม่วง 
นายสุดท้ายศิริกูล  เตมีกูล 
นางสาวชุติมณฑน์  รุ่งทอง 

เกษมพิทยา 
 
กรุงเทพมหานคร 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 BI-19 การศึกษาปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมในน ้าท่ีมี

ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว (Litopenaeus 
vannamei) ในสภาวะความเค็มต่้า (5 ppt) 

นางสาวสุธีรา  วงศ์วิวัฒน์ 
นางสาวแววตา  ท้ายห้วน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง 
 
ตรัง 

13.30 – 13.45 BI-16 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการระบุชนิดของปลา
ทะเล 

นายกฤตย์  กิตติชัยด้ารง 
นายปวริศ  ดาวฉาย 
นายพันธวัสส์  จิระเกียรติกุล 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

13.45 -  14.00 BI-04 การพัฒนาคุณสมบัติของเยื่อไมยราบยักษ์ในการขึ นรูปเป็น
บรรจุภัณฑ์เก็บรักษามะม่วง 

นางสาวณัฐณิชา  เขื่อนค้าป้อ 
นางสาวอมรรัตน์  ศรีสวัสดิ์ 
นางสาวปราริสา  กล้าพนัส 

เซนต์นิโกลาส 
 
พิษณุโลก 

14.00 – 14.15 BI-24 การศึกษาความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พันธุ์เม็ด
ฝ้าย (Oryza sativa L.) ในระยะต้นกล้าท่ีส่งผลต่อการงอก
และการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) 

นายพรพิสิทธิ์  สุขรัตน์ 
นายมูฮาหมัด  ขาวดี 
นางสาวอภิษฎา  แพ่งพิสาร 

สภาราชินี จังหวัดตรัง 
 
ตรัง 

14.15 – 14.30 BI-09 การศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมเนื อเยื่อพืชจากพืชใน
ท้องถิ่น 

นางสาวน ้าฝน  แซ่ลี 
นางสาวพีรดา  กาวี 
นางสาวผกาวรรณ์  จันทร์แก้ว 

ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก  
 
เชียงราย 
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ห้องที ่10  : ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3  (ส าหรับผู้น าเสนอโครงงาน สามารถตรวจสอบลิงก์ห้องน าเสนอโครงงานได้
ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์   กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   
   วิทยาเขตพญาไท   (กรรมการทีใ่ห้คะแนน)                                                              
2. ดร.ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  (กรรมการที่ให้คะแนน) 
3. ดร.ภานุพงษ์ ทองเปรม   ภาควชิาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร (กรรมการที่ให้คะแนน) 
4. ดร.จิโรจน์  แสงรัตนประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

เวลา (น.) รหัส
โครงงาน 

ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ โรงเรียน 

11.00 – 11.15  BI-20 ผลของชนิดวัสดุเพาะต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีน
ของเห็ดแครง 

นายเตชินท์  บัวแดงดี 
นายเฉลิมชัย  ขุนอินทร์ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง 
 
ตรัง 

11.15 – 11.30 BI-15 การศึกษา In silico ในการดัดแปลงวัตถุประสงค์และศึกษา
ผลข้างเคียงของยาต้านอาการทางจิตแบบเก่าและใหม่ในการ
รักษาการเสพติดเมทแอมเฟตามีน 

นายโชติภัทร  พรธนมงคล 
นายณภัคร  เวชสุรียะกุล 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
นครปฐม 

11.30 – 11.45 BI-05 ประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุท่ีต่างกันต่อการ
เจริญเติบโตของต้นคะน้า (Brassica alboglabra) 

นายนพรุจ  สิริธนะโชติ เทพศิรินทร์ 
 
กรุงเทพมหานคร 

11.45 – 12.00 BI-14 ประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนด้วยถังกรองทราย
ชีวภาพร่วมกับเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์ 

นางสาวจันทกานต์  ธนวัตมากมี 
นางสาวเพชรธารา  อัศวกัญจน์ 
นางสาวมณีรัตน์  แก้วหงษ์สกุล 

ภัทรวิทยา 
 
ตาก 

12.00 – 12.15 BI-11 เปรียบเทียบความยาวของหลอดเรณูของปาล์มน ้ามัน (Elaeis 
guineensis Jacq.) ในสารละลายน ้าตาลบางชนิด 

นางสาวฐาปนี  วุฒิการ 
นางสาวปุณยวีร์  ชูมาก 
นางสาวณัฐณิชา  โสภา 

ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
 
พังงา 

12.15 – 13.15 พัก 
13.15 – 13.30 BI-02 ผลของ Bacillus pumilas ต่อการเจริญเติบโตของข้าวขาว

ดอกมะลิ 105 ข้าว กข 41 และข้าว กข 49 ในสภาวะดินเค็ม 
นางสาวสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์ 
นางสาวภูริชญา  พนมมาศ 
นายนิติธร  เจริญฤทธิ์ 

เฉลิมขวัญสตรี 
 
พิษณุโลก 

13.30 – 13.45 BI-23 การประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่ 
แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป 

นางสาวภัทร  วิธานติรวัฒน์ 
นายณัฐภัค  จักรีลา 
นางสาวกัญญารัตน์  เท่ียงธรรม 

สภาราชินี จังหวัดตรัง 
 
ตรัง 

13.45 -  14.00 BI-29 ถ่านกัมมันต์จากชีวภาพบ้าบัดน ้าเสียจากครัวเรือน นางสาวชาลิสา  ขาวเมืองน้อย 
นางสาวกฤติมา  ทองค้าเปลว 
นางสาวกฤติยาพร  กุลให้ 

อุตรดิตถ์ดรุณี 
 
อุตรดิตถ์ 

14.00 – 14.15 BI-08 การศึกษาพฤกษเคมีของพืชทนเค็มและเปลือกหอยท่ีมีฤทธิ์
ยับยั งเชื อแบคทีเรีย 

นายกฤตพัฒน์  อภิทักขกุล 
นายภูริณัฐ  พจนบรรพต 
นายรชต  รัตนเทวมาตย์ 

ชลราษฎรอ้ารุง 
 
ชลบุรี 

14.15 – 14.30 BI-26 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนแหล่ง
ไนโตรเจนในการเพาะเลี ยง Aurantiochytrium sp. 

นายธนกร  เฮงสุนทร สวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต   
 
ปทุมธานี 

 


