
ตารางการนําเสนอโครงงานในงาน MWIT Open House 2021 ระหวางวันท่ี 23-27 สิงหาคม 2564  

วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
23 ส.ค.64 1  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 

1 16.10-16.20 29CH16-02 
 
 

การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหปริมาณสาร 
oxybenzone  โดยการวัดความเขมสีของการ
เกิดสารเชิงซอนกับคอปเปอรไอออน 

นายจิรายุ หงสอมตะ 
นายธาม สนัติลนินท  
นายสถาปนา อาจหาญ 

อ.ดวงแข ศรีคุณ 
 
 

2 16.20-16.30 29PH03-02 ออกแบบและจําลองวงจรระบบการเก็บเก่ียว
พลังงานชวงความถ่ีคลืน่วิทย ุ

นายภาคิน สงศรีบุญสิทธิ ์
นายเขมจิรัฎฐ เฮงสวสัดิ ์
นางสาวอัจฉริยา โรจนบณัฑิต 

อ.ปราณี ดิษรัฐกิจ  
อ.สุทธิวัฒน หมาดหล ี

3 16.30-16.40 29BI07-02 การใชสารสกัดจากชาในการยืดอายุการเก็บ
รักษาขนมปง 

นายณภัค เวชสุรียะกุล  
นายวชิรวิทย โพธิ์สุวรรณ  
นายวฒุิสรรค ปราชญพยนต 

อ.อารีย สักยิ้ม  
อ.อรวรรณ ปยะบุญ 

4 16.40-16.50 29MA11-01 การหาวิธีใหมเพื่อที่จะปรับปรุงคา Avalanche 
ของโปรแกรมถอดรหัส AES ดวยปญหา 
Josephus 

นายชีวานนท ชุลีคร 
นายเบอรนารด คองเกียต เปห 

อ.ธนัชกฤศ แกวเต็ม 
อ.ทศพร แสงจา 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29CH16-01 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการบําบดัน้าํเสีย

ที่มีการปนเปอนของยายอมสีผมดวย Electro-
Fenton reaction 

นางสาวปทิตตา ฉัตรวิชชานนท 
นางสาวพรประดับ บุญรอด  
นายอูทอง เสนางคนิกร 

อ.ดวงแข ศรีคุณ 

6 17.10-17.20 29LA01-01 การสังเกตการณการเคลื่อนตัวของมวลแกส
คารบอนมอนอกไซดเหนือกรุงเทพมหานครดวย
ขอมูลดาวเทียม 

นายโชติภัทร พรธนมงคล 
นายจิรฐา รัตนบษุยาพร 
นายกษิดิศ วบิูลยเกียรติ ์

อ.สิริรัตน พงศพิพัฒนพนัธุ 

7 17.20-17.30 29BI10-02 ซอฟตแวรเกมเพื่อการศึกษาเร่ืองโครงสรางและ
การทํางานของเซลล 

นายพีรดนย สารแกว 
นายณภัทร สมทิธิกร 
นายกฤตภาส บุญโยม 

อ.สุภานันท สุจริต 

8 17.30-17.40 29CH12-04 ผลของขนาดอนุภาคนาโนซงิคออกไซดที่มีตอ
การงอกของพริกชี้ฟา 

นางสาวปุลพร แสนสุข 
นายปณชัย โชคถนอมทรัพย 

อ.วัลลภ คงนะ 



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
9 17.40-17.50 29BI09-02 

 
ผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของขาวสังขหยด 

นางสาวรวิภา ถมยา    
นางสาวสิริยากร มาสิก  
นางสาวยศสินี พรหมทา 

อ.พิมพเพ็ญ เธียรสิทธิพงศ 

2  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.10-16.20 29PH01-02 การทํานายสมบัติเชิงโครงสรางและเชิง

อิเล็กทรอนิกสของ K-Intercalated polymeric 
carbon nitride ภายใตความดนัสูง 

นายภูผา โชคพระสมบัต ิ
นายญาณศรณ อังคณาวิศัลย 
นายถิรณัฏฐ กาญจนธัญรัตน 

อ.พรมงคล จิ้มลิ้ม 

2 16.20-16.30 29BI02-03 ผลของการใชสารสกัดจากใบของตนไชยาเพื่อ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ที่
เปนสาเหตุของการเกิดโรคเนาเละในผักกาดหอม 

นางสาวกัญญาวีร อวนไตร 
นายชิษณุพงศ วรากรวรวุฒ ิ

อ.อรวรรณ ปยะบุญ 

3 16.30-16.40 29CH08-01 การใชทฤษฎีเพื่อศึกษาปฏิกิริยา cross-
coupling ระหวาง iodobenzene และ 1,2-
dimethyldisulfane โดยใช Ni และ Pd pincer 
complex ที่ทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา 

นายกานต จิวัธยากูล 
นายทวี ตั้งวิจิตรสกุล 
นายศุภวิชญ ศรีสิทธิพร 

อ.สาโรจน บญุเส็ง 

4 16.40-16.50 29BI15-03 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบเนือ้ไมของสกุล 
Ficus สกุลยอย Synoecia วงศมะเดื่อ 
(Moraceae) ในประเทศไทย 

นายทรงโปรด อองศรี 
นายศุภกร แยมหลั่งทรัพย 
นายภูมิพฒัน ซิมธวัธชัย 

อ.จิโรจน แสงรัตนประเสริฐ 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29CO03-04 Ranad: แอปพลิเคชันสําหรับฝกฝนและเรียนรู

การเลนระนาดเอก 
นายธรรศกร ศิริสุวรรณ 
นายศุภกร ชินวตัร 
นายสิร แยมสระโส 

อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ ์
อ.ชัยนันท วนัอินทร 

6 17.10-17.20 29CH15-01 Fruit-Long: แผนดูดซับเอทิลนีจากดินเหนียว 
นาโนและนาโนเซลลูโลสเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาผลไม 

นายพชิุตม ลือปยะพาณิชย 
นางสาวกวิสรา รุจิประภากร  
นางสาวลักษิกา หงสฟองฟา 

อ.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ 

7 17.20-17.30 29PH04-01 ชุดทดลองการแทรกสอดแบบโพลาไรเซชนั
สําหรับการแทรกสอดของแสงแบบโพลาไรซ 

นายปุณณวิช พงศศรีอัศวิน 
นางสาวศศิภา สนัน่เสียง 
นายภูริณัฐ รุงโรจนกิติยศ 

อ.กิติศักดิ์ บุญขํา 



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
8 17.30-17.40 29BI05-01 การศึกษาระบบสมารทฟารมสาํหรับเลี้ยงกุงฝอย นายธนกร จันทรุมาศ  

นายณัฐวนิทร แยมประเสริฐ  
นางสาวสุปภาดา พนูธนางกูร 

อ.นิธิกานต คิมอ๋ิง 

24 ส.ค.64 1  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.10-16.20 29BI11-01 การทํานายเปปไทดตานแบคทเีรียกอสิวจากรํา

ขาวไรซเบอรร่ีที่ถูกยอยดวยเอนไซมยอยโปรตนี
ชนิดตาง ๆ 

นายพรพนิิต ประสาทกุล  
นางสาวธนกมล คงสนธ ิ
นางสาวนพรดา มาสุวรรณ 

อ.ทิพนาถ นอยแกว 

2 16.20-16.30 29CH03-01 การพัฒนาทรายแมวยอยสลายไดจากผักตบชวา
และกากกาแฟ 

นางสาวปวรา วสิุทธิรัตนมณ ี
นายชินาธิป เชี่ยวชาญวัฒนา 
นายธนัช อําไพพิสทุธิ์สกุล 

อ.อุษา จีนเจนกิจ 

3 16.30-16.40 29MA19-01 ข้ันตอนวิธีในการแกปญหาการจัดตารางเรียน
ของโรงเรียน 

นายธีรธวชั ไชยนพกุล 
นายภัทรภณ ตนัติธรรมโสภณ 
นายภูรินทร จารุสมบตั ิ

อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ 
อ.ทศพร แสงจา 

4 16.40-16.50 29CH07-05 การกําจดัและตรวจวัด Bisphenol-A โดยการ
ประยุกตใชผักตบชวา 

นายณภัทร แยมยิ่ง  
นายทศธรรมรังสี รัตนเสถียร  
นายตนขาว จิตรนิรัตน 

อ.เกียรติภูมิ รอดพันธ 
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29PH08-01 เคร่ืองเก็บขยะผิวน้าํอัตโนมัต ิ นายยศภูมิ โกศลวทิยาธรรม 

นายนราวิชญ มีคุณ 
นายธีรธวชั แยมวงษ 

อ.ธัญนันท สมนาม 

6 17.10-17.20 29BI13-01 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบที่มีผลตอสีใบ
ของ Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen 

นายรชานนท มัน่เขียว  
นายปราชญ จํารัสธนสาร  
นายจักริน นวกิจวัฒนา 

อ.โอภาส พระเทพ 

7 17.20-17.30 29CH07-06 นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อเพื่อวิเคราะหปริมาณ
ระดับไมโครของเเคลเซียม ฟอสเฟต เเละคากรด
เบส สูการประเมนิความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน 

นายกฤษฏ์ิ กสิกพันธุ   
นายกรวีร ลีลาอดิศร 
นายพฒัฒ พฤฒิวิลัย 

อ.เกียรติภูมิ รอดพันธ 



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
8 17.30-17.40 29CO04-01 โปรแกรมประมวลผลอารมณผูเขารวมประชุม

ออนไลนจากใบหนา 
นายธนภัทร คลังนาค 
นายวฒุิภัทร วุฒิภัทรธรรม 
นายสฐิรณัฐ อุไรรัตน 

อ.บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน 

2  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.10-16.20 29CH06-01 การสังเคราะหเซลลูโลสจากวสัดุเหลือใชเพื่อ

พัฒนาเปนสวนผสมของการผลติไบโอพลาสติก 
นายธีรวชิญ ระวังวงศ 
นายธีรวชัร แสงอุไร 
นายปรเมศวร ติ้งสมชัยศิลป 

อ.จตุภรณ สวัสดิ์รักษา 

2 16.20-16.30 29MA16-01 การขยายทฤษฎีบทเศษเหลือของพหุนาม นายเธียร ครุพงศ 
นายวิษณุพร พรหมสิรินิมิต 
นายณัฐภูมิ บํารุงชูเกียรติ 

อ.ธรรมนูญ ผุยรอด 

3 16.30-16.40 29CH12-03 ทรายแมวจากเบนโทไนทและถานชวีภาพจาก
แกลบ 

นางสาวณชิาภา วรพรรณโสภาค  
นายสรวีย สุวรรณรักษ  
นายคณาธิป พลัดเมือง 

อ.วัลลภ คงนะ 

4 16.40-16.50 29PH02-01 การศึกษาการใชสาร Non-Newtonian Fluid 
ในการสรางแผนรองเทาเพื่อกระจายเเรงอยาง
เหมาะสม 

นายพชร กิตติพงศธรชัย 
นายภาธร พัทมุข 
นายยศภัทร ชมพูพงษ 

อ.สมพร บัวประทุม 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29CH06-02 

 
 

การศึกษาประสทิธิภาพในการยบัยั้งเชื้อ
แบคทีเรียโดยใชไคโตซานฟลมความยืดหยุนสงูที่
มีอนุภาคซิลเวอรนาโน 

นางสาวโชษิตา กังสภัทรกุล  
นางสาวนิปุณ ดชัน ี
นายนพนธิิ พทุธเจริญ 

อ.จตุภรณ สวัสดิ์รักษา 
อ.อารีย สักยิ้ม 

6 17.10-17.20 29BI12-01 ฟลมพลาสติกชีวภาพไคโตซานจากเห็ดนางรม นายสุภนัย รอดนารี 
นายกษิดิศ ศานตรักษ 
นายภูมินทร วิมุตติโกศล 

อ.ภัทรญา กลิ่นทอง 

7 17.20-17.30 29PH08-02 การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการสงัเกตวิถีดวง
จันทรโดยใชการคํานวณวันจูเลยีน 
 

นายกฤษฏิวัส ธนกําธร 
นายภควตั ณัฎฐานิธิพฒัน 

อ.ธัญนันท สมนาม 



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
8 17.30-17.40 29CH16-03 การศึกษาประสทิธิภาพของเอนไซมลิเพสจาก

เมล็ดฟกทองเมื่อใชวิธีการตรึงรูปบนไคโตซาน 
นางสาวพิมพวุฒิ เนตสิุนทร 
นายจิรัฏฐ สตีเฟน ลาํเพาพงศ 
นายสทุธิภัทร จิตรแหง 

อ.ดวงแข ศรีคุณ 

9 17.40-17.50 29BI06-02 การตรวจวัดปริมาณยาซัลฟาดิมดิีนตกคางในเนื้อ
หมูดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยใชสารกอ
สีสกัดจากธรรมชาต ิ

นายกวีรภัทร ไชยไธสง    
นายนนธนัช เตปนวงศ 

อ.เมษสุวัลย พงษประมลู 

25 ส.ค.64 1  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.10-16.20 29BI05-02 การศึกษาสูตรอาหารที่สงผลตอการเจริญเติบโต

ของดวงสาคู 
นางสาวเปมิกา ลีไตรรงค 
นางสาวณฐพร ฐิตินนัท 
นายพลวชิญ ธีรพนัธุวฒัน 

อ.นิธิกานต คิมอ๋ิง 

2 16.20-16.30 29PH05-01 ศึกษาสมบัตทิางกายภาพและสมบัติทางไฟฟา
ของสาร lead-free (KNN) ภายใต ความเคน 
ความเครียด อุณหภูมิ และความดันเปลี่ยนไป 

นายณัฐกิตติ์ ชัยเจริญไมตรี 
นายชาญ สงเดช 
นายปุณยธร ทวีศักดิ ์

อ.อนุชา ประทุมมา 
อ.พรมงคล จิ้มลิ้ม 
อ.นิทัศน ศรีพงษพันธ 

3 16.30-16.40 29BI15-01 การลดความขมผักสลัดบัตเตอรเฮด  
(Lactuca sativa var. capitata L.) ในฟารม
ขนาดเล็ก 

นายอเนชา อติโรจนปญญา อ.จิโรจน แสงรัตนประเสริฐ 
อ.รุงโรจน ทวยเจริญ 

4 16.40-16.50 29CH08-02 การศึกษาเบื้องตนของการผลิตไฮโดรเจน
ดวยคลัสเตอรพาราเดียมจากฟอรมัลดีไฮด โดย
ใชการคํานวณแบบ DFT 

นางสาวน้ําฟา พัฒนรังสรรค 
นายพาทิศ พูลทองคํา  
นายภูริช ดีเปนธรรม 

อ.สาโรจน บญุเส็ง  
อ.รุงโรจน ทวยเจริญ 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29BI01-01 การพัฒนาถุงละอองเซลลตนกําเนิดใหมีการ

แสดงออกของ ACE2 เพื่อประยุกตใชเปนตัวลอ
จับไวรัส SARS-CoV-2 ในอนาคต 

นางสาวกมลนัทธ มหิทธโิรจน 
นางสาวปทมพร จุลเสนียชร  
นายวริทธิ์ วงศวิจิตรวณิช 

อ.สถาพร วรรณธนวิจารณ 

6 17.10-17.20 29PH09-01 การศึกษาและพฒันาระบบตรวจวัดอุณหภูมิ
รางกายระยะไกลตนทุนต่ํา 

นายภาสวี ตรีราภี 
นายณภัทร ธารไทรทอง 
นายฐิติภูมิ โกมุทานุสรณ 

อ.รุงโรจน ทวยเจริญ 
อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ ์



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
7 17.20-17.30 29CH12-02 การศึกษาสียอมจากธรรมชาติเพื่อใชยอมคราบ

จุลินทรียในชองปาก 
นายดรัณ บูรณะ  
นายธนโชติ โรจนวานิชกิจ 
นายชานน อิทธิฤกษมงคล 

อ.วัลลภ คงนะ 

8 17.30-17.40 29MA16-02 การศึกษาอัตราการลดของเเบตเตอร่ีของเเอป
เปลเพนเเละทําเเอปบอกระยะเวลาในการใช
เเอปเปลเพนซิล 

นายกฤติน ลุนเซียะ อ.ธรรมนูญ ผุยรอด 
อ.สุพรรณี เชื้อนุน 

9 17.40-17.50 29BI13-02 ผลของคอปเปอร (II) ซัลเฟตและ 
กรดอะซีทิลซาลิซิลิกตอการงอกและพัฒนาการ
ของตนกลาถ่ัวเขียว (Vigna radiata L.) 

นางสาวดลชนก ลามะให 
นายชัดชาญ ทรัพยสมานวงศ 
นายกฤช ตนัประเสริฐ 

อ.โอภาส พระเทพ 

2  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.10-16.20 29CO03-03 SciBEAM: แอปพลิเคชันสงเสริมกระบวนการคิด

ทางวิทยาศาสตรเร่ืองธาตุและสารประกอบใน
ชีวิตประจาํวนั 

นายโมกข วรรธนะโสภณ 
นายพงศภัค นิธิกิจโอฬาร 
นายศุภกิตติ์ สรอยน้าํ 

อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ ์

2 16.20-16.30 29BI13-03 ความสัมพันธเชิงวิวฒันาการและความ
หลากหลายของสารพฤกษเคมีของบีโกเนียใน
เอเชีย 

นางสาวไปรยา ไมยวา พรหมบตุร 
นางสาวกิติญาดา ลิมเรืองรอง  
นายเดชาวัต เชวงมหาปต ิ

อ.โอภาส พระเทพ 

3 16.30-16.40 29PH06-01 การพัฒนาระบบหุนยนตเดินตาม นายเมธาสิทธิ์ ตนัศิริ 
นายพงศปณต สวโรจน 
นายนนทพฒัน นิวฒันกาญจนา 

อ.จตุพร พันตรี  
อ.ชาคริต สมานรักษ 

4 16.40-16.50 29LA03-02 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรียนรู
ระหวางการจดบนัทึกในกระดาษเเละในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 

นายจิรภัทร สุทธิโอภาส 
นายโชติพสิิฐ อดุลสีหวตัต 
นายวิริยะ โอสถนิมิตด ี

อ.ขวัญสกุล อุปพันธ 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29CH08-03 

 
การกําจัดน้ําทิ้งสงัเคราะหไอออนของ
โลหะทองแดงโดยใชถานที่ไดจากเปลือกทุเรียน 

นายธนวิชญ แสบงบาลเจริญชยั 
นายธนัช แซหล ี
นายภาคิน ลไีตรรงค 

อ.สาโรจน บญุเส็ง  
อ.เกียรติภูมิ รอดพันธ 
 



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
6 17.10-17.20 29PH02-02 ระบบเตือนการนัง่ผิดทา โดยวิเคราะหมุมเอียง

ของหลังและคอ 
นายธนาทติย ประดบัไทย 
นายชิษณุพงศ แสงสนิธุ 
นายกันตณัช โภชนะสมบัต ิ

อ.สมพร บัวประทุม 

7 17.20-17.30 29MA19-02 โปรแกรมวิเคราะหลักษณะโครมาโทแกรมของ
ตัวอยางน้าํมันหอมระเหยที่ไดจากเทคนิคแกส
โครมาโทกราฟสองมิติแบบทั่วถึงเพื่อศึกษา
องคประกอบของสารผสม 

นายวชัรพงศ ทิมคลายพชร 
นายศิระ ดวงเนตร 
นายพชรกฤษฏ พรหมสุวรรณ 

อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ 

8 17.30-17.40 29CH15-02 การพัฒนาเซนเซอรเชิงสีจากสารสกัดเปลือก
มังคุดเพื่อตรวจวัดความสดของอาหารทะเล 

นางสาวธัญชนก วนัสุข 
นายชัชพิมุข ลือขจร 
นายอชิระ ใจหวัง 

อ.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ 

26 ส.ค.64 1  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.10-16.20 29BI15-05 การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ

ผักกาดหอมธรรมดาไมหอภายใตแสงธรรมชาติ
และแสง LED 

นายวรัชญะ วชัโรทยางกูร  
นายธนัท รงคบัญฑิต 
นายกฤษติธี โชติคราม 

อ.จิโรจน แสงรัตนประเสริฐ 

2 16.20-16.30 29PH01-01 การทํานายการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและสมบัติ
เชิงอิเล็กทรอนิกสของโพแทสเซียมไดออกไซด
ภายใตความดันสูง 

นายภูริช ทัศนัย 
นายกฤตภาส แกวลําพนู 
นางสาวอเนชา ยกสมบัต ิ

อ.พรมงคล จิ้มลิ้ม  
อ.นิทัศน ศรีพงษพันธ 

3 16.30-16.40 29CH03-02 การพัฒนาผลิตภัณฑฉนวนความรอนจากชาน
ออย 

นางสาวศิริกาญจน กาญจนสอาด 
นางสาวรตา อุตตะมะ 
นายปกรณสิทธิ์ สทิธิเวชไทย 

อ.อุษา จีนเจนกิจ 

4 16.40-16.50 29BI06-01 การเตรียมเปลือกแคปซูลแข็งจากคอลลาเจน
สกัดจากแมงกะพรุน 

นายฐาปกรณ พิพฒันผจง  
นายธนบดี เลาลักษณเลิศ  
นายลภัส พรธนมนตรี 

อ.เมษสุวัลย พงษประมลู 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29CO03-01 Doctor mice: แอปพลิเคชันเกมสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 

นายคงสหัส วงศจินดานนท 
นายพีรวัส เอ็งอุทัยวฒัน 
นายอายทุัย โนนแกว 

อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ ์



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
6 17.10-17.20 29CH07-04 การพัฒนาอิเล็กโทรไลตชนิดของแข็งสําหรับ

แบตเตอร่ีจากคารบอนไดออกไซด 
นายวริศ จรัสปรีดาลาภ 
นายวฒุิพงศ จงเจริญสนัต ิ
นายภาวิต แกวนุรัชดาสร 

อ.เกียรติภูมิ รอดพันธ 
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว 

7 17.20-17.30 29BI15-02 การเพาะเลี้ยงลิเวอรเวิรตชนิด Marchantia 
emarginata ใน terrarium  

นายธนาธร จนัทรคํา  
นายดารากร ประมังคะตา  
นายมชัฌิมา เพ็ญนุกูล 

อ.จิโรจน แสงรัตนประเสริฐ 

8 17.30-17.40 29CH07-01 การสังเคราะหวัสดุจาํรูปชนิดเหนี่ยวนาํโดยน้ํา
จากใบสับปะรด 

นายภูริพงษ ลิ้มสชุาต ิ
นายชณัฐปกรณ สิรินทรโสภณ 
นายมหาสมุฏ พุฒทอง 

อ.เกียรติภูมิ รอดพันธ 

2  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.00-16.10 29PH09-02 การเตรียมและการตรวจสอบเสนใยของพืชใบ

เลี้ยงเดี่ยวเพื่อนํามาทาํกระดาษชั้นกรอง 
นายราเมศวร พรหมคง 
นายนรภัทร แทนมณ ี
นายชยพล หลาแหลง 

อ.รุงโรจน ทวยเจริญ 
อ.จิโรจน แสงรัตนประเสริฐ 

2 16.10-16.20 29BI09-03 การทดสอบประสิทธิภาพของลิโพโซมในการ
นําสง RNA เขาสูเซลลไตของตัวออนมนุษย 
(HEK293T) 

นายสรวชิญ สงวนงาม 
นายปภิณวิช อนนัตะเศรษฐกูล 
นายณัฐวะกร มีเเสง 

อ.พิมพเพ็ญ เธียรสิทธิพงศ 

3 16.20-16.30 29CH12-05 การเตรียมอิเล็กโทรไลตแบบเจลจาก 
Agar/Gelatin  และ cross-link ดวย 
Glutaraldehyde เพื่อใชในแบตเตอร่ีอลูมิเนียม-
อากาศ 

นางสาวพชัรพร ไทยสุริโย  
นายสณัหณัฐทวี ธนรัช 
นางสาวปภาสร วฒันกุล 

อ.วัลลภ คงนะ 

4 16.30-16.40 29MA08-01 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพนัธุใหม 
(COVID-19) ในประเทศไทย 

นายณรรถกฤษ ธีระรัชชานนท 
นายณฐกร รุงโรจน 
นายวชิญพล พลายงาม 

อ.เดี่ยว ใจบุญ 

 16.40-16.50 Break 
5 16.50-17.00 29BI03-02 ประสิทธิภาพของนาโนฟลเตอรจากโปรตนีจาก

ขาวโพดในการดูดซบัไอออนของโลหะประจุ 2+ 
นางสาวฟาใส ตั้งสุนทรวิวฒัน 
นางสาวธีรนาฏ กันตพทิยา   
นายปาตโิมกข สหะพล    

อ.ธัญญรัตน  ดําเกาะ 



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
6 17.00-17.10 29PH03-01 ระบบการลดเสียงรบกวนของคลิปเสียงโดยใช

อัลกอริทึม LMS 
นางสาวกรชนก เจริญยงอยู 
นางสาวเตชนิี พิริยะวรากุล 
นายธนัยนนัท พรพลธีรกูล 

อ.ปราณี ดิษรัฐกิจ  
อ.สุทธิวัฒน หมาดหล ี

7 17.10-17.20 29CH12-01 การยืดอายุผลฟกทองหลังผาออกโดยไคโตซาน นายจักรกฤษณ ตันซื่อ 
นายเจษฎากร ผลลาภ  
นายนพณัฐ นนัทุรัตน 

อ.วัลลภ คงนะ 

8 17.20-17.30 29LA03-01 เกมประวัติศาสตรสงครามโลกคร้ังที่ 2 นายสทิธิณัฐ วรรณทว ี
นายสรไกร ไตรอานนท 

อ.ขวัญสกุล อุปพันธ
  

9 17.30-17.40 29BI07-03 การศึกษาการแสดงออกของยีน DMC1 ในกุง
แชบวย เพื่อใชเปนเคร่ืองหมายโมเลกุล ในการ
ติดตามการเจริญของอวัยวะสรางเซลลสบืพนัธุ
ของกุงเเชบวย (Fenneropenaeus 
merguiensis) 
 

นางสาวสิรีญณาฐ โก 
นางสาวนภัสนนัท แซลิ่ม  
นายสรวีย บุญมปีระกอบ 

อ.อารีย สักยิ้ม 

27 ส.ค.64 1  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.10-16.20 29BI03-01 คุณสมบัติทางกายภาพของเปเปอรมาเชที่มี

สวนผสมของสารเชื่อมประสานที่เเตกตางกัน 
 

นางสาวกนษิฐา ธรรมศาสตร 
นางสาวภัคพสตุม เดชะปยวงศ 

อ.ธัญญรัตน ดําเกาะ 

2 16.20-16.30 29BI02-02 แผนแปะสิวจากเปลือกมะนาวทีม่ีสารสกัดอยาง
หยาบจากแกนฝางเสนในการยบัยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus สาเหตุการเกิดสิว
อักเสบ 

นางสาวกัญญณชั คงวณชิ  
นางสาวณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร 
นางสาวอิสรีย คหกิจไพศาล 

อ.อรวรรณ ปยะบุญ 

3 16.30-16.40 29CH03-04 การพัฒนาฟลมแบคทีเรียเซลลูโลสและสารสกัด
จากเปลือกมังคุดสําหรับตรวจสอบความเนาเสีย
ของเนื้อสัตว 

นางสาวณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ 
นางสาวชมพูนทุ โสมภีร 
นางสาวธนัยพร ประเสริฐวชิรากุล 

อ.อุษา จีนเจนกิจ  
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว 



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
4 16.40-16.50 29BI11-02 การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนและ

คุณภาพน้ําในระบบน้าํใตโรงเรือนเลี้ยงไกจาก
ฟารมเลี้ยงไกอินทรียในชวงฤดฝูนและฤดูหนาว 

นางสาวชนิดาภา เอกอํานวย  
นางสาวปารมี ธรรมกุลางกูร  
นางสาวไปรยา ชัยปราการ 

อ.ทิพนาถ นอยแกว 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29BI07-01 การศึกษาฟลมไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร่ี

เสริมสารตานจุลินทรียจากกานพลู กระชาย และ
ขิง ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูสด 

นางสาวศิรดา จันทรเชย  
นางสาวญาโณณทัฐ ถวัลยเสรีวฒันา 
นางสาวภัททิยา โปซิ้ว 

อ.อารีย สักยิ้ม 

6 17.10-17.20 29MA21-01 การวางโมเดลธุรกิจเพื่อลงทนุในโครงสราง
พื้นฐานระบบไฟฟาแบบ Smart Grid ภาค
ครัวเรือนและการจัดการระดมทุนรูปแบบใหม 
(ICO: Initial Coin Offering) 

นางสาวพชิญา ปรมาเวศ อ.มนสิการ จันทรสราง 

7 17.20-17.30 29BI10-01 การแยกพืชมีพิษที่มีลักษณะสัณฐานคลายกับพชื
รับประทานไดโดยเคร่ืองหมายโมเลกุล 

นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญ 
นางสาวภัสนันท บวรไกรเลิศ 
นางสาวฟาใส โตธนะรุงโรจน 

อ.สุภานันท สุจริต 

8 17.30-17.40 29CH03-03 การศึกษาวิธีการที่เหมาะในการสังเคราะหไฮโดร
เจลจากไคโตซาน 

นายพรพิพฒัน แหขุนทด 
นายธนธรณ ทีฆรัตนมงคล 
นายวงศธร วฒันานนทเสถียร 

อ.อุษา จีนเจนกิจ  
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว 

2  16.00-16.10 พิธีกรชี้แจงกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
1 16.10-16.20 29BI03-03 การศึกษาหาระดับความเค็มที่เหมาะสมกับการ

เลี้ยงกุงกามแดง (Cherax quadricarinatus) 
นางสาวศศิรดา ประทปีภวเมธา 
นางสาวกชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ 
นางสาวเปรมา ตั้งปชูนยีกุล 

อ.ธัญญรัตน  ดําเกาะ 
อ.ทิพนาถ  นอยแกว 

2 16.20-16.30 29CO03-02 ระบบตรวจจบัและแจงเตือนการลมของผูสงูอายุ
ในหองน้ํา (รุนที่ 2) 

นางสาวชนสิรา พุกบุญม ี
นางสาวพชิชาภา ตัณฑสมบูรณ 
นางสาวศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช 

อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ ์

3 16.30-16.40 29BI12-02 การศึกษาประสทิธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
เห็ดแครง ในการยับยั้งเชื้อราที่เปนสาเหตุของ
การเนาเสียในขนมปง 

นางสาวกานตสิรี กันทรวิชัยวฒัน อ.ภัทรญา กลิ่นทอง 



วันเดือนป หองท่ี ลําดับ เวลา (น.) รหัสโครงงาน ช่ือโครงงาน ช่ือ-สกุล นักเรียน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
4 16.40-16.50 29BI15-04 การศึกษากายวิภาคศาสตรใบเบื้องตนของพืช

สกุลกาติดในประเทศไทย 
นางสาวเบญญาวัธน กองนาวา  
นางสาวพลอยภัสสร ถิรจิตโต  
นางสาวอชิรญา มานิตกุล 

อ.จิโรจน แสงรัตนประเสริฐ 

 16.50-17.00 Break 
5 17.00-17.10 29CH07-02 การตรวจวัดปริมาณซิเตรตในปสสาวะดวย

เซนเซอรกระดาษเชิงสีเพื่อการบงชีโ้อกาสเกิด
มะเร็งตอมลูกหมาก 

นางสาวณัฐนรี วงศสบืสนัตต ิ
นางสาวแพรฟา สุธีวีระขจร 
นางสาวณัฐณิชา ชนานํา 

อ.เกียรติภูมิ รอดพันธ
  

6 17.10-17.20 29BI09-01 การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวาง 
คารโบพอลและเพกตินจากธรรมชาติในการสราง
เนื้อเจลสําหรับเจลลางมือแอลกอฮอล 

นางสาวมณสิชา ตั้งศิริภิญโญ  
นางสาวปยวรา โสวะนา 
นางสาวบุญยานุช หิรัญธเนศ 

อ.พิมพเพ็ญ เธียรสิทธิพงศ 

7 17.20-17.30 29BI02-01 การใชเคร่ืองหมายไอเอสเอสอารสําหรับความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา 
Myrothecium inundatum ทีแ่ยกออกจาก
จอกที่เปนโรคใบไหม 

นางสาวนันทนภัส คลอดเพ็ง 
นางสาวพชิญสนิี สมศิริกุล 
นางสาวมนัสนันท บุญระยอง 

อ.อรวรรณ ปยะบุญ 

8 17.30-17.40 29PH07-01 การพัฒนาเมาสไรสายโดยอาศัยการเก็บพลังงาน
จากการใชงานเพื่อนําไปใชเปนแหลงพลังงาน
ใหแกเมาส 

นายเสฏฐวฒุิ อินทรประดิษฐ 
นายธัญธีร กีรติเจริญวงศ 
นางสาวธนัยธรณ ประเสริฐวชิรากุล 

อ.ชาคริต สมานรักษ 
อ.จตุพร พันตรี 

 

 


