
ล ำดับ

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคม 1 นางสาว ปรียานาถ เทียนกันวร

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ Bottle 2 Point 2 นางสาวพรทิพย์  แจ้งวิจิตร์

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1iNz6mskz3l8JowKrK3FALbs6YPtPJ7uS 3 นายธรรมรัตน์ เหมคต

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 1 นายกันตพงศ์ อุดมศิลป์

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ไม้เท้าอัจฉริยะเพ่ือผู้พิการทางสายตา 2 นายธนกฤต เทพสัตรา

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1Yv7aQi9SXyKXrDrJz0ikyPPNWRDsWf9D

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนจอมสุรำงค์อุปถัมภ์ 1 นางสาวธนนันท์  ดีกระจ่าง

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองคัดแยกขนาดมะนาวอัตโนมัติ 2 นางสาวนววรรณ  เฟ่ืองทอง

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1AWT5lriIZ0Se6cPL-7pmLIjANTYi8xmz 3 นางสาวอนัญญา  นัยเจริญ

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบำงบำล 1 นางสาวกฤติกา รัตนกุล

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองเร่งการหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 2 นางสาวปัญญาพร กรีดิษฐ

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1xs0U_v5CmWsCciuvd2uBU9qHyv4PKjEY 3 นางสาวพรทิพย์ จินาพันธ์

โปรด...ตรวจสอบล ำดับของกำรน ำเสนอของทีมของตนเอง และเตรียมน ำเสนอในเวลำท่ีก ำหนด
รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน

ตำรำงกำรน ำเสนอออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

วันจันทร์ท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ. 2563

กำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2563

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
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ล ำดับ

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบำงปะหัน 1 นายวิษณุ อภัยนอก 

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองตัดลวดอัตโนมัติ 2 นายวีกิจ  สมภาค 	

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1raJERFNjzD7tSM6xPErRZC9kYgfS-Jw2 3 นายปริญญา  ย่ิงงาม

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 นางสาวณัฏฐ์  นิลเกษม

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เก้าอ้ีเพ่ือสุขภาพ 2 นางสาวพรณ์นภัทร  ไพเราะ

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1-UQY27Xojq2U54A1FnR3A9H92owTvg_Q 3 นางสาวศิริขวัญวรัชญ์   ศรีดี

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 นาย ธนรัตน์ บุญประเสริฐ

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองให้อาหารสัตว์ 2 นาย โยธิน ชัยบุรินทร์

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=13Cnl13QRfgCebpsKIsbxvr2VdZN4zSXw 3 นางสาว สุจิตตรา พัฒนะผล

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนพนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ" 1 นายกฤษติน นพเกตุ 

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์หยดน ้ากรดและกวนน ้ายางพารา 2 นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=13vIXouWmKGt2sAKTWLiNUrTBDWc3YDAN 3 นายเทพพิทักษ์ สนธิ

ตำรำงกำรน ำเสนอออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

วันจันทร์ท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ. 2563
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11.30-11.50 น.

13.00-13.20 น.

13.30-13.50 น.

กำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2563

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
โปรด...ตรวจสอบล ำดับของกำรน ำเสนอของทีมของตนเอง และเตรียมน ำเสนอในเวลำท่ีก ำหนด

รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน
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ล ำดับ

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนภัทรญำณวิทยำ 1 นาย ณฐภัทร อินค้า

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองเก็บธูป 2 นาย นนทพัทธ์ิ อุ่นใจวิวัฒน์

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1YfHAFt9fsF-tjINWSwcUJ2Vu1c_8GJ0A 3 นาย นนทนัฐ ขัตธรรมศรี

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม 1 นาย ชัชเหม  รังสิตานนท์ 

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ KG multifunction car v.2 2 นาย  วรกมล   ผานิตกุลวัฒน์

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1CRfKH5Pw22UdpFdKH5wjkkvh44PIi7X- 3 นางสาว พิริญากร  หาญวโรดม

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม 1 นายจักราวุธ  วงษ์สง่า

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ Smart Door 2 นายภาณุมาส เจริญวงศ์

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=191faYARzkJDp9VGS4F716QqbVQVmY5MX 3 นายธีรเดช วาทเกียรติกุล

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม 1 นางสาวพณพร พันสายออ

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ หน้าต่างกันฝุ่น(dustproof window) 2 นางสาวฐิตินันท์ ประยูรนิรามัย

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1vxlYNvyKz7ZjELge3bIffZncY2J5Zy-Z 3 นางสาวธชวรรณ พิทักษ์เกียรติกุล

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
โปรด...ตรวจสอบล ำดับของกำรน ำเสนอของทีมของตนเอง และเตรียมน ำเสนอในเวลำท่ีก ำหนด

รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน

14.00-14.20 น.

14.20-14.50 น.

15.00-15.20 น.

15.30-15.50 น.
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ตำรำงกำรน ำเสนอออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
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ล ำดับ

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 1.	นายคุณานนต์  โสภาเจริญ

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองผลิตหมอกฆ่าเช้ือ (Sterilize-fog Machine) 2 2.	นายสรวิชญ์     วงษ์พจนี

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1fRgB_o976MlXMC5ZzWywS5DdEIievxL6

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยำ" 1 นายปิติกร ศรีพัด

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ท่ีกรองเศษอาหาร 2 นายธีรเดช ภควดีกุล

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1JTbRIxu6IZPhduaf865zjpcHSCjr9emj 3 นางสาวประภาพร ผิวนวล

ช่ือโรงเรียน ปัณณวิชญ์ 1 นางสาว กัญชพร ดีเกิด

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองกายภาพน้ิวมือ 2 นางสาว พิชดาภา บุญกิจ

ไฟล์น าเสนอ https://drive.google.com/open?id=1CViwjaw2A6GDClbfNwxzFNpCBA4NKqum 3 นางสาว วริศรา ประวัณเณร์

ตำรำงกำรน ำเสนอออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

16.30-16.50 น.

17.00-17.20 น.

16.00-16.20 น.

วันจันทร์ท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ. 2563

กำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2563

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
โปรด...ตรวจสอบล ำดับของกำรน ำเสนอของทีมของตนเอง และเตรียมน ำเสนอในเวลำท่ีก ำหนด

รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน
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