
ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

1 จิระศาสตร์ เด็กกชายณัฐนันท์  เอ่ียมโอภาส นายณัฎฐ์ฑิพัฒณ์  แจ่มฟ้า

(พระนครศรีอยุธยา) เด็กชายสุภกิจ  ภักดีโต นางสาวรุ่งธิวา  วาริชา

เด็กชายจีรวัฒน์  อินทยักษ์

2 บวรวิทยา๒ ด.ช.พนม  สะแกคุ้ม น.ส.ปัญจมาศ  ข้าวทิพย์

(พระนครศรีอยุธยา) ด.ช.ตะวัน  ขันธนันท์

ด.ช.ศุภณัฐ  นิกรวัฒน์

3 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงกมลฉัตร ทองกร นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ

(ฉะเชิงเทรา) เด็กหญิงนัจภัค ใจเพียร

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุลชัย

4 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เด็กชายภูริณัฐ แก้วสิมมา นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ

(ฉะเชิงเทรา) เด็กหญิงลฎาภา พุยศิริ นายศุภชัย ทิพย์ยอและ

เด็กหญิงนิศารัตน์ ช่ืนชม

5 คุรุประชาสรรค์ ด.ญ.สิริวิมล น้อยส าลี นางสาวระวีวรรณ อินวารี

(ชัยนาท) ด.ญ.กุลภัสสร์ โมกล้า นางสาวกนกวรรณ นรสิงห์

ด.ญ. กัญชลิกา เทียนงาม นางสาวพรนิภา ทองฤทธ์ิ

6 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ด.ญ.ธนัชพร ธนาวุธิไกร นางโสรญา จันหวา 

(พระนครศรีอยุธยา)  ด.ญ.ปวริศา บุตรี ว่าท่ีร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร

 ด.ญ.ภัทรวดี พระโพธ์ิ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

Clean and Safe Smart Devices

เปรียบเทียบการเพาะเช้ือ Trichoderma spp. ในเมล็ดพันธ์ุพืช

สบู่เหลว (จากยางกล้วย)

การเตรียมกากเพชรจากเปลือกหอยแมลงภู่

การพัฒนาวัสดุดูดซับแก๊สเอทิลีนจากเส้นใยใบสับปะรด

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

วันพฤหัสบดี ท่ี  18  สิงหำคม  2565

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

การพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตและเร่งสี

ของปลาสอด



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

วันพฤหัสบดี ท่ี  18  สิงหำคม  2565

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

7 พล เด็กหญิงชญานุช บุตรโท นางแสงจันทร์ นารถเหนือ

(ขอนแก่น) เด็กหญิงกุลกนก มะลิยศ นางสาวจันทิมา ดีจันทร์

เด็กหญิงสุชาดา ทะนันแปง

8 ปราจิณราษฎรอ ารุง เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง นางจรัญญา  พรตภณาพร

(ปราจีนบุรี) เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน นายวทัญญู  ลอยป้อม

เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธ์ิ

9 ปราจิณราษฎรอ ารุง เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี นางอัจฉรา ถาวรคุณ

(ปราจีนบุรี) เด็กหญิงธมนวรรณ  เข็มลาย

เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทุมวงค์

10 วัดล าพระยา(แช่มช้อยวิทยา) เด็กหญิงอาริสา พุฒซ้อน ครูไทพี อัจจิมานนท์

(พระนครศรีอยุธยา) เด็กหญิงน้ าฟ้า วงษ์ป่ิน ครูนพวรรณ จุ้ยเจริญ

เด็กชายศราวุธ ยนต์กลาง

11 เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เด็กชายอภิวิชญ์  เรือนจันทร์ นางสาวประภัสสร  เศรษฐา

(สระบุรี) เด็กหญิงณัฐณิชา เฉลยโฉม นายขจรศักด์ิ  รอดบุญยัง

เด็กหญิงสุภารัตน์ สิทธิบุตร

12 วัดลาดประทุมคงคาราม เด็กหญิงขวัญชนก  บุญชุ่ม นางสาวจันทร์เพ็ญ บุษบงค์

(พระนครศรีอยุธยา) เด็กหญิงมาริศสา ร่วมทอง นางสาวสุวิมล สมบูรณ์

เด็กหญิงกนกวรรณ ผ่องบุรุษ

เจลแอลกอฮอล์จากสมุนไพรไทย ฆ่าเช้ือโคลิฟอร์ม

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพต่อการเร่งราก

ของผักบุ้ง

การศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองลดความกระด้างของน้ า

ท่ีมีผลต่อความกระด้างของน้ า

การศึกษาเจลาตินจากเกล็ดปลาท่ีมีผลช่วยลดกาเปล่ียนแปลง

ของกล้วยไข่

การศึกษาประสิทธิภาพของสนามแม่เหล็ก ในการเร่งการ

เจริญเติบโตของต้นข้าว Oryza sativa L.

ลูกระเบิดส้วมสะอาด



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
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ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

13 อุทัย เด็กชายกมลภพ ชูชัยมงคล นางสาวนริศรา อยู่สบาย

(พระนครศรีอยุธยา) เด็กชายวาคิม เดชสุภา

เด็กหญิงชลดา เรืองศรี

14 สามโก้วิทยาคม ขวัญจิรา ชาวบ้านซ่อง นางสาวกัลยกร สุขขุม

(อ่างทอง) นางสาวนภัสสร ช่างประดิษฐ์

นางสาวเพ็ญพิชชา ชาติไทย

หมายเหตุ : 1.ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพ่ือรับข่าวสารและข้อมูลส าหรับการแข่งขัน

                 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ตอนต้น

              2.ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านต้องลงทะเบียน โดยการล็อกอินด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 

                หรืออ่ืนๆตามท่ีสะดวก ต้ังแต่เวลา 7.30 - 8.30 น.

              3.เม่ือล็อกอินเข้าระบบ Zoom แล้ว ให้เปล่ียนช่ือ ดังน้ี ล าดับท่ี,ช่ือโรงเรียน

              4.เวลาในการน าเสนออาจมีการเปล่ียนแปลง ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมความพร้อมก่อนการน าเสนอ อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง

กระดาษเย่ือผักตบชวา

การศึกษาประสิทธิภาพของลูกแป้งในการท าไวน์ฝร่ัง



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

1 สามโก้วิทยาคม นางสาวพัชมณฐ์   แซ่โง้ว นางสาวกัลยกร สุขขุม

(อ่างทอง) นางสาววรรนิษา  ทองม่ันจันทร์

นางสาววิภาดี  หุ้มแพร

2 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ

(ฉะเชิงเทรา) นายศุภกรณ์ ไร่คลองครุ

นางสาวธนธรณ์ สถิตย์ชาติ

3 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นายอังศุธร งามประสิทธ์ิ นายศุภชัย ทิพย์ยอและ

(ฉะเชิงเทรา) นายกันตพงศ์ อุดมศิลป์

นายณัษฐพงษ์ ธนวัฒชัยมงคล

4 คุรุประชาสรรค์ น.ส.วิลาวัณย์  นิกรฐา นาง นิษฐิ  โพธ์ิตุ่น

(ชัยนาท) น.ส. ณัฏฐวรรณ  จ านงค า

น.ส. วิชชุลดา โพธ์ิสด

5 นวมราชานุสรณ์ การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและการพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพ่ือต้านจุลินทรีย์นางสาวพิมพ์ชนก ภูมิน นางกันยารัตน์ เจริญย่ิง

(นครนายก) นางสาวสิราลักษณ์ ขันสาคร

6 พล นางสาวสุพรรษา อรเวียง นางรุ้งนภา  อังกุลดี

(ขอนแก่น) นางสาวกุลนาถ  ค าหาญพล นายส าเริง นันหม่ืน

นางสาวจินต์จุฑา  นาพรม

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

วันพฤหัสบดี ท่ี  18  สิงหำคม  2565

การศึกษาความสามาถรถในการดักจับไขมันในเศษอาหารด้วย

เช้ือ Streptomyces  sp ร่วมกับเส้นใยพืช ประเภทกาบกล้วย  

ใยมะพร้าว ต้นธูปฤษี  ต้นกก

การศึกษาการตรวจวัดความเข้มข้นโปรตีนและไนไตรต์ด้วยอาร์จี

บีเซนเซอร์

การศึกษาการก าจัดน้ ามันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ

การศึกษาปริมาณคลอรีนในน้ าประปาโดยวิธีซิลเวอร์ไนเตรด

ประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
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7 ปัณณวิชญ์ นางสาว มณีรัตน์ พูลทรัพย์ จุลจิตร์ สง่าศรี

(พระนครศรีอยุธยา) นางสาว สุภัสสรณ์ วงษ์นาค

นางสาว ธัญพิชชา ทิมาทิ

8 พนัสพิทยาคาร นายปิยะ ย้ิมประดิษฐ์ นางสาววิจิตรา นาไชยโย

(ชลบุรี) นายศรัณยพงษ์ อนงค์รัศมี

นายสรวิชญ์ พนัสบดีรักษ์

9 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" นางสาวญาตาวี  ค าพัน นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธ์ิ

(สระบุรี) นางสาววิไลวรรณ ขันโท นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด

นางสาวชยาภรณ์ วงศ์มณี

10 พนัสพิทยาคาร นางสาวกันติชา สุวรรณ นางอภิสรามาส เรืองสวัสด์ิ

(ชลบุรี) นางสาวจิตต์เทพ ปุ้งข้อ

นางสาวบุศยรินทร์ พงศ์พิเชฐกุล

11 ปราจิณราษฎรอ ารุง นางสาวกัญญาณัฐ  ปุยฝ้าย นายชยวินท์  โฉมงาม

(ปราจีนบุรี) นางสาวฐิติพร  เพ็ชรอ าไพ

นางสาวณัฐวรา  ขอสันติวิวัฒน์

12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาววรกัญญา สินพิชิต นายขุนทอง คล้ายทอง

(ปทุมธานี) นางสาวสุภัสสรา ทับมณี

การศึกษาสารสกัดหยาบแทนนินจากพืชท่ีมีผลต่อการเก็บรักษา

หมึกกล้วย

การหมักไวน์

การวิจัยการแพร่ของโปรตีนในผลไม้ เพ่ือท าผลิตภัณฑ์ผลไม้

อบแห้งเสริมโปรตีน

น้ าหมักชีวภาพท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก

การศึกษาสภาวะ และวิธีการท่ีเหมาะสมในการสกัดแทนนิน

ต่อการลดปริมาณแอมโมเนียในบ่อกุ้ง

การศึกษาจลนพลศาสตร์และไอโซเทอมการดูดซับสีย้อมจาก

การฟอกย้อมผ้าไตรจีวรและประสิทธิภาพในการดูดซับสาร

ตะก่ัวในน้ าท้ิงโดยใช้ยางฟองน้ าร่วมกับเย่ือเมล็ดมะขาม
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
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13 มงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มด: นักพยากรณ์อากาศ นายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

(เชียงใหม่) นายไพรพันธ์ แสงสว่าง

นายชัชรวีร์ อุปยอด

14 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายจิราวัฒน์ ศรีศิลป์โสภณ นายขุนทอง คล้ายทอง

(ปทุมธานี) นายนรากรณ์ ธนิกกุล

นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์

15 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นางสาวจารวี  จ่ันประดับ นางวรรณนภา  ธุววิทย์

(อ่างทอง) นางสาวลดาวรรณ  ชาตินันท์

นางสาวอลิชา  สวามิชัย

16 เทพศิรินทร์พุแค  นางสาวพิชญ์พร สุวิถีนันทกิจ นายปรัชญ์วรกิตต์ิ พวงพันธ์ุ

(สระบุรี) นางสาวมิรันตี วงค์ก่อ

17 ตระกูลประเทืองวิทยาคม นางสาวจิราพัชร เรียบรัตน์ นางทัศนีย์ จวนสาง

(ยโสธร) นางสาวอาทิตยา พลเย่ียม

นางสาวธุมวดี ศรีสอน

แคปซูลยาจากเชลแล็กและแป้งมันส าปะหลังโดยมีกลีเซอรอล

เป็นพลาสติไซเซอร์

การทดสอบหาปริมาณวิตามินซีอย่างง่ายในผลิตภัณฑ์คร่ืองด่ืม

ผสมวิตามินซีท่ีวางจ าหน่ายในท้องตลาดโดยการวัดค่าRGB

ผลของไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวต่อการคงสภาพของ

มะเขือเทศลูกท้อแดง

Paper leaf



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

วันพฤหัสบดี ท่ี  18  สิงหำคม  2565

   

หมำยเหตุ : 1.ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพ่ือรับข่าวสารและข้อมูลส าหรับการแข่งขัน

                 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ท่ัวไป

              2.ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านต้องลงทะเบียน โดยการล็อกอินด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 

                หรืออ่ืนๆตามท่ีสะดวก

                โดยผู้เข้าแข่งขัน ล าดับท่ี 1-10 ท าการล็อกอินเพ่ือลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 7.30 - 8.30 น.

                     ผู้เข้าแข่งขัน ล าดับท่ี 11-17 ท าการล็อกอินเพ่ือลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 12.00 - 13.00 น.

              3.เม่ือล็อกอินเข้าระบบ Zoom แล้ว ให้เปล่ียนช่ือ ดังน้ี ล าดับท่ี,ช่ือโรงเรียน

              4.เวลาในการน าเสนออาจมีการเปล่ียนแปลง ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมความพร้อมก่อนการน าเสนอ อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

1 สาครพิทยาคม นางสาวปาณิสรา	  ทิพยัคฆ์ นางสาววีระวรรณ  อินวารี

(ชัยนาท) นางสาวอนัญญา	  เหลือส าเภา

นางสาวณัฐนิชา  ทองเกล็ด

2 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นายธนดล วิสุทธิศรีศิลป์ นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ

(ฉะเชิงเทรา) นายชยธร ศรีคชา นายพงศ์พรหม พรเพ่ิมพูน

3 คุรุประชาสรรค์ นายพชรดนัย จ่ันกรด นางนิษ โพธ์ิตุ่น

(ชัยนาท) นางสาวธณัฐชา รอบรู้

นางสาวปิยมน โอรักษ์

4 บ้านนา "นายกพิทยากร" นางสาวปลิตา  เทพวัลย์ นายวันชัย  นราวงษ์

(นครนายก) นางสาวสุภัสสรา  ตูมไทย นางสาวเอ้ืออารีย์  จานทอง

นางสาวพีรดา  อังกาทิพย์

5 นวมราชานุสรณ์ นางสาววิชญดา ทางธรรม นางกันยารัตน์ เจริญย่ิง

(นครนายก) นางสาวไปรยา วงศ์พยัคฆ์

6 นวมราชานุสรณ์ นายอัษฎายุธ ค าชมภู นางกันยารัตน์ เจริญย่ิง

(นครนายก) นางสาวสุดารัตน์ ร่ืนสุข

นางสาววิริญา นุ่มพูล

ปริมาณของCaMg(CO3)2 ท่ีมรผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์

ในBrassica oleracea

ปุ๋ยพอเพียง

สีผงย้อมโครโมโซมจากข้าวเหนียวด า

ผลของรังสีแกมมาต่อการก่อกลายพันธ์ุทางพันธุกรรมและการ

เปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพืช Philodendron 

bipinnatifidum Schott ex Endl. ในสภาพปลอดเช้ือ

การศึกษาการฟอกเส้นไหมด้วยเปลือกสับปะรดและเปลือก

มะละกอ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนเพ่ิมคุณค่ำทำงกำเกษตร

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

วันพฤหัสบดี ท่ี  18  สิงหำคม  2565

สีของแสงประดิษฐ์กับการเจริญเติบโตของพืช



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนเพ่ิมคุณค่ำทำงกำเกษตร

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
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7 ปราจิณราษฎรอ ารุง นางสาวจิดาภา  สมเช้ือ นายศศิวัฒน์  เดชะ

(ปราจีนบุรี) นางสาวนภัสสร  ธาดาบุษบง นางสาวยุพดี  แดงงาม

นางสาวปรีนาภรณ์  สามะศิริ

8 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" นายภูมิ ตลับนาค นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธ์ิ

(สระบุรี) นายนนทกร  มะโนดุลย์ นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด

นายอุกฤษ  เกษโกวิท

9 พนัสพิทยาคาร นายญาณเดช ช้างเปีย นายเจนศิรา ทองสุก

(ชลบุรี) นายนิธิกร จุฬารัชศิลป์

นายณภัทร ทองศรี

10 พนัสพิทยาคาร นางสาวชลิตา หาญสงคราม นางสาวเพ็ญนภา แป้นสุก

(ชลบุรี) นาสาวฐิติชญาน์ ชาวนาวี

นางสาวศิรภัสสร แผ่นทอง

11 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" นายไวภพ  ดอกจันทร์ นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธ์ิ

(สระบุรี) นางสาวธาริดา  อร่ามเรือง นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด

นางสาวนาฏฑรีย์  ฤกษ์เกษม

12 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา นางสาวเบญญาภร ศรีสงกราน อาจารย์รสริน บุญนพ

(ปทุมธานี) นางสาวดวงใจ มาลัย

นางสาวอาทิตา คงข า

การศึกษาการใช้ปุ๋ยกากกกาแฟผสมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต

ของต้นมะเขือเทศ

การสกัดสารสีจากดอกทองอุไร

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักกาดหอมกรีนบัตเตอร์

เฮดท่ีปลูกในน้ าหมักมูลไส้เดือนในระบบไฮโดรโปนิกส์

เคร่ืองรดน้ าอัตโนมัติ

การประเมินปฏิกิริยาของพันธ์ุข้าวท่ีนิยมปลูกในจังหวัดปราจีนบุรี

การศึกษาสูตรอาหารผสมจุลินทรีย์ EM ท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของปลาดุกบ๊ิกอุยในบ่อซีเมนต์



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนเพ่ิมคุณค่ำทำงกำเกษตร

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
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13 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นางสาวกิรณา นิรมิตรมหาปัญญา นางวรรณนภา ธุววิทย์

(อ่างทอง) นางสาวชวัลรัตน์ คงปรีดี นางสาวพรพิมล ทดทะศรี

นางสาวณชนก สุรวัตร

14 พระนารายณ์ นางสาวม่ิงขวัญ แจ่มจ ารัส นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธ์ิศรี

(ลพบุรี) นางสาวณัฐนันท์ พานทอง นางสาววนิดา ปานโต

นางสาวพรรษชล สุขเกษม

15 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายชญานนท์ ชูความดี นางสาวปิยนุช รอดกระจับ

(นนทบุรี) นายณปกรณ์ ภักดีกอบกุล

นายณัฐพัชญ์ อาจรนกิจ

16 อุทัย นายจักรพรรณ  น้ าเพชร นางสาวธนักษร  สืบสาย

(พระนครศรีอยุธยา) นายคิมหันต์  เล่ือนยศ นายธวัชชัย ตรัสรู้

นางสาวฐิติพร  เลียงผา

17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายคุณานนต์ สีหามาตย์ นายขุนทอง คล้ายทอง 

(ปทุมธานี)

18 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวสิริยา เมฆทวีพงศ์ นายขุนทอง คล้ายทอง

(ปทุมธานี) นางสาววัลลภา ภัทรพุทธิกุล

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างง่ายในการจ าแนกโรคท่ีมีความ

อันตรายในมันส าปะหลังโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

การศึกษาและพัฒนา N-GQDs เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในหลังคา

ป้องกันแสงยูวีและควบคุมอุณหภูมิ ส าหรับโรงเรือนอบแผ่นยาง

ต้นแบบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษจากเส้นใยเซลลูโลสของธูป

ฤาษีเพ่ือใช้ในการข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาอาหารส าหรับลดความก้าวร้าวและควบคุมจ านวนลิง

แสมในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ลพบุรี

เคร่ืองพ่นน้ าหมักชีวภาพควบคุมผ่าน Smartphone เพ่ือการ

ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีค่าpH ท่ีเหมาะสมกับผักกวางตุ้ง

การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อมจากเส้นใยโสน



ล ำดับท่ี โรงเรียน ช่ือโครงงำน ช่ือ-นำมสกุล อำจำรย์ผู้ควบคุม

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนเพ่ิมคุณค่ำทำงกำเกษตร

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
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19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายนคร   ภาษี  นางรัตติยา ค าชาวงษ์

(สระบุรี) นางสาวมณฑิตา สว่างเรืองศรี

20 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางสาวพรรณวษา อินใจ ครูภูรี สิริเถลิงเกียรติ

(พระนครศรีอยุธยา) นางสาวมัญชุพร เปล่ียนน้อย ครูสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์

นางสาวศิริลักษณ์ สุวรส

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบ

สาบเสือ (สด) กับใบยาสูบ ในการขับไล่หอยทาก

หมำยเหตุ : 1.ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพ่ือรับข่าวสารและข้อมูลส าหรับการแข่งขัน

                 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางการเกษตร

              2.ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านต้องลงทะเบียน โดยการล็อกอินด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 

                หรืออ่ืนๆตามท่ีสะดวก

                โดยผู้เข้าแข่งขัน ล าดับท่ี 1-10 ท าการล็อกอินเพ่ือลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 7.30 - 8.30 น.

                     ผู้เข้าแข่งขัน ล าดับท่ี 11-20 ท าการล็อกอินเพ่ือลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 12.00 - 13.00 น.

              3.เม่ือล็อกอินเข้าระบบ Zoom แล้ว ให้เปล่ียนช่ือ ดังน้ี ล าดับท่ี,ช่ือโรงเรียน

              4.เวลาในการน าเสนออาจมีการเปล่ียนแปลง ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมความพร้อมก่อนการน าเสนอ อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง

การสกัดไคตินและไคโตซานจากกระดองปูดาวท่ีมีผลต่อการคง

สภาพของกล้วยน้ าว้า
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