ลำดับเวลำกำรนำเสนอ
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
1 บวรวิทยา2

โรงเรียน

ชื่อโครงงำน
การเปรียบเทียบความเปรี้ยวและความพึงพอใจ
ในแหนม 3 ชนิด คือแหนมเห็ดล้วน แหนมเห็ด
ผสมหมูและแหนมหมูล้วน

เวลำนำเสนอ
8.30 - 8.45น.

2

บรรหารแจ่มใสวิทยา3

กระถางเพาะชาชีวภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ของอ้อย

8.45 - 9.00น.

3

บรรหารแจ่มใสวิทยา3

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจาก
พืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Aspergillus niger.

9.00 - 9.15น.

4

สงวนหญิง

การพัฒนาเเผ่นเส้นใยธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพในการลดมลพิษทาง
อากาศ

9.15 - 9.30น.

5
6

จิระศาสตร์วิทยา
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

เครื่องกรองน้ามัน
การศึกษาผลของการสกัดแทนนิน
จากพืชที่มีผลต่อการกาจัด
เพลี้ยแป้ง

9.30 - 9.45น.
9.45 - 10.00น.

7
8
9

พนัสพิทยาคาร
พนัสพิทยาคาร
สงวนหญิง

ถ.ถัง ประหยัดน้า

10.00 - 10.15น.
10.15 - 10.30น.
10.30 - 10.45น.

ทรายแมวจากวัสดุธรรมชาติ
เพิ่มมูลค่าผลไม้ด้วยถุงห่อผลไม้
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

10 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
11 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
12 ราษฎ์บารุงศิลป์

ชุดอุปกรณ์ Box Trolley

13 ราษฎ์บารุงศิลป์
14 เซนต์แมรี

สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ

15 เทศบาลสรรพสามิตบารุง
16 จอมสุรางค์อุปถัมภ์
17 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

เครื่องปอกหมากแห้ง
สเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุง
เครื่องดูดฝุ่นทรงพลัง
พักกลางวัน
การเพิ่มความนุ่มของเนื้อหมู
ด้วยเอนไซม์ธรรมชาติ
การผลิตเอทานอลจากผักตบชวา
ศึกษาการประดิษฐ์แผ่นปูพื้น
จากพลาสติกเหลือใช้

10.45 - 11.00น.
11.00 - 11.15น.
11.15 - 11.30น.
11.30 - 11.45น.
11.45 - 12.00น.
13.00 - 13.15น.
13.15 - 13.30น.
13.30 - 13.45น.

ลำดับเวลำกำรนำเสนอ
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
โรงเรียน
18 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

19 ยอแซฟอยุธยา
20 สุธีวิทยา
21 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
22 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

23 นนทบุรีวิทยาลัย
24 สระบุรีวิทยาคม

ชื่อโครงงำน
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการดูดซับน้ามันของไส้
ต้นมันสาปะหลังกับไส้ต้นโสน
กระดาษลิตมัสสีแดง
การศึกษาประสิทธิภาพกระดาษเส้นใยที่ได้จาก
เปลือกกล้าต้นข้าวโพด เพื่อใช้ในการทาบรรจุ
ภัณฑ์

เมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ
ลดปริมาณการใช้น้าและการงอกของ
เมล็ดหญ้าข้าวนกในการปลูกพืชด้วย
แผ่นเส้นใยธรรมชาติคลุมดิน
กระถางจากเส้นใยธรรมชาติ
การศึกษาสารแทนนินจากส่วนต่างๆ
ของอัญชัน

หมำยเหตุ: รายงานตัว+นาข้อมูลมาลงเครื่อง เวลา 8.00 - 8.30น.
มาเตรียมความพร้อมก่อนนาเสนอ อย่างน้อย 1.30 ชั่วโมง
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งฝ่ายทะเบียนในวันรายงานตัว

เวลำนำเสนอ
13.45 - 14.00น.

14.00 - 14.15น.
14.15 - 14.30น.
14.30 - 14.45น.
14.45 - 15.00น.

15.00 - 15.15น.
15.15 - 15.30น.

ลำดับเวลำกำรนำเสนอ
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
โรงเรียน
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
2 สงวนหญิง

ชื่อโครงงำน
วัสดุกันกระแทกจากชานอ้อย
การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของวัสดุปลูกพืชจากกากกาแฟที่
เหมาะสมต่อการนามาใช้เป็นดินปลูก

เวลำนำเสนอ
8.30 - 8.50น.
8.50 - 9.10น.

3

อุดมศีลวิทยา

การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของ
สารสกัดจากต้นข้าวหญ้านก
ต้นหญ้านกสีชมพู และไมยราบ

9.10 - 9.30น.

4

สงวนหญิง

การศึกษาสารสกัดหยาบจากถั่วขาวที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาล

9.30 - 9.50น.

5

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

9.50 - 10.10น.

6

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ฟิลม์ไบโอพลาสติกจากสารสกัดเซลลูโลสใน
เปลือกกล้วย
ผลของหลอดไฟ LEDs ต่อการ
สังเคราะห์แสงของสาหร่าย
หางกระรอก

7

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

การศึกษาประสิทธิภาพของนุ่น ฝ้าย
ดอกธูปฤาษีในการดูดซับน้ามัน
และดักจับไขมันชนิดต่างๆ

10.30 - 10.50น.

8
9

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
นวมราชานุสรณ์

ไม้ไผ่ดูดฝุ่น (Bamboo vacuum)
การพัฒนาสูตรอาหารที่มีผลต่อเมือก
ของหอยทาก

10.50 - 11.10น.
11.10 - 11.30น.

การพัฒนา Infographic เรื่องวิธีการ
หล่อปูนปาสเตอร์และการทาสีย้อม
จากพืช

11.30 - 11.50น.

10 นวมราชานุสรณ์

11 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

12 จอมสุรางค์อุปถัมภ์

พักกลางวัน
การทดสอบประสิทธิภาพของถ่านไม้ จาก
การเผาด้ วย Wood gas stove ของ
โรงเรี ยนวรราชาทินดั ดามาตุวทิ ยา
การศึกษาผลของของเหลวที่ได้จากผลไม้รส
เปรี้ยวที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา Penicillium expansum ที่ทา

10.10 - 10.30น.

13.00 - 13.20น.

13.20 - 13.40น.

ลำดับเวลำกำรนำเสนอ
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
การศึ
จากผลไม้รส
วันศุกกษาผลของของเหลวที
ร์ ที่ 17 สิงหำคม่ได้2561
เปรี้ยวที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา Penicillium expansum ที่ทา
ให้เกิดสาร Patulin
13 ปทุมวิไล

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งแบคทีเรียระหว่างยาสีฟันที่มี
ส่วนผสมของวาซาบิและยาสีฟันที่มีส่วน
ผสมของกระหล่าปลีดาว

13.40 - 14.00น.

14 ปทุมวิไล

ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย
ของเจลล้างมือจากเปลือกกล้วย

14.00 - 14.20น.

15 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี

การศึกษาปัจจัยความเข้มข้นของกรด
เรทิโนอิก และความหนาแน่นของจานวน
เซลล์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนสภาพของเซลล์
NTERA2
ระบบตรวจการใช้สารเสพติดเพื่อปลด
ล็อคการสตาร์ทรถยนต์ โดยบันทึก
ข้อมูลลงบนคราวด์เซอร์วิส

14.20 - 14.40น.

17 สิงห์บุรี

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแทนนิน
ในการกาจัดแบคทีเรีย
Propionibacterium acnes

15.00 - 15.20น.

18 สิงห์บุรี

การศึกษาประสิทธิภาพของกาว
จากเศษโฟม

15.20 - 15.40น.

19 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ประสิทธิภาพของสารโคแอกกูแลนต์
และโคแอกกูแลนต์จากผงชีวมวล
ศึกษาปริมาณการดูดซับโลหะตะกั่ว
โดยใช้สารแทนนินจากใบพืช

15.40 - 16.00น.

21 ปราจิณราษฏรอารุง

การพัฒนาระบบการให้น้าแก่พืช
จากเสียงของไซเลม

16.20 - 16.40น.

22 สหวิทย์
23 สหวิทย์
24 กรรณสูตศึกษาลัย

พลังงานไฟฟ้าจากขี้เภ้าชีวมวล
เรือดาน้าจากขวดพลาสติก
กระบวนการศึกษาการยืดอายุของ
ขนมปังด้วยวาซาบิและกระชายดา

17.00 - 17.20น.
17.20 - 17.40น.
17.40 - 18.00น.

16 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี

20 ปราจิณราษฏรอารุง

14.40 - 15.00น.

16.00 - 16.20น.

ลำดับเวลำกำรนำเสนอ
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหำคม 2561
25 นนทบุรีวิทยาลัย
26 พนัสพิทยาคาร

ไอน้า2
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของข้าวโพดจาก
ผลไม้

หมำยเหตุ: รายงานตัว+นาข้อมูลมาลงเครื่อง เวลา 8.00 - 8.30น.
มาเตรียมความพร้อมก่อนนาเสนอ อย่างน้อย 1.30 ชั่วโมง
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งฝ่ายทะเบียนในวันรายงานตัว

18.00 - 18.20น.
18.20 - 18.40น.

ลำดับเวลำกำรนำเสนอ
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนเพิ่มคุณค่ำทำงกำรเกษตร
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่
โรงเรียน
1 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

3
4
5

สงวนหญิง
พนัสพิทยาคาร
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

6
7

พนัสพิทยาคาร
สงวนหญิง

8

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

9

นวมราชานุสรณ์

10 จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อโครงงำน
ไคโตซานช่วยยืดอายุกล้วยหอมทอง
การศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร โดยเชื้อรา
Aspergillus niger

เวลำนำเสนอ
8.30 - 8.50น.
8.50 - 9.10น.

ฉนวนกันความร้อนจากไผ่

9.10 - 9.30น.
9.30 - 9.50น.
9.50 - 10.10น.

ดินโปร Growth Up

การสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วย ไซ
เลน APS เพื่อนาไปเป็นสารเคลือบผิว
เครื่องปลูกผักบุ้งจีน
ปรับปรุงคุณภาพดินบนพื้นที่การเกษตรด้วย
สารสกัดจากวัชพืชแบบเม็ด
การศึกษาตู้อบถนอมอาหาร
พลังงานแสงอาทิตย์

10.10 - 10.30น.
10.30 - 10.50น.
10.50 - 11.10น.

การศึกษาและพัฒนาความหลากหลายของพืช
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

11.10 - 11.30น.

การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโตและเร่งสีของปลาทอง

11.30 - 11.50น.

พักกลางวัน
11 สุธีวิทยา

อิฐมอญเส้นใยที่ได้จากเปลือก
ลาต้นข้าวโพด

13.00 - 13.20น.

12 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของไส้เดือนมีผลต่อการขับถ่ายของ
ไส้เดือน

13.20 - 13.40น.

13 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

การพัฒนาแผ่นอะคริลิกคุณภาพสูง
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

13.40 - 14.00น.

14 สิงห์บุรี

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความเหนียวให้กับกระดาษจากเส้นใย
กล้วยน้าว้า

14.00 - 14.20น.

15 สิงห์บุรี

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกาจัด
แบคทีเรียของน้ายาล้างห้องน้าจากน้าหมัก
ผลไม้

14.20 - 14.40น.

ลำดับเวลำกำรนำเสนอ
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทโครงงำนเพิ่มคุณค่ำทำงกำรเกษตร
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

โรงเรียน

การเปรียบเทียบประสิ
ทธิภาพการกาจัด
ชื่อโครงงำน
แบคทีเรียของน้ายาล้างห้องน้าจากน้าหมัก
ผลไม้

เวลำนำเสนอ

16 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

นวัตกรรมลดปริมาณการใช้น้า
ในการปลูกพืช

14.40 - 15.00น.

17 บรรหารแจ่มใสวิทยา3

การศึกษาสารสกัดดอกดาวเรือง Tagetes
erecta L. ที่มีผลต่อความไวการตายของ
แมลงนูน Holotrichia sp.

15.00 - 15.20น.

18 ปราจิณราษฎร์อารุง

สาร Benzyl isothiocyanate
ยับยั ้งการงอกของเมล็ดวัชพืช
ถุงเพาะกล้าจากพลาสติกชีวภาพ

15.20 - 15.40น.

19 สหวิทย์
20 สหวิทย์
21 ปทุมวิไล

เครื่องพ่นน้าตะไคร้ไล่ยุง

การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา
Chaetomium spp. ในการ
ย่อยสลายตอซังข้าว

หมายเหตุ: รายงานตัว+นาข้อมูลมาลงเครื่อง เวลา 8.00 - 8.30น.
มาเตรียมความพร้อมก่อนนาเสนอ อย่างน้อย 1.30 ชั่วโมง
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งฝ่ายทะเบียนในวันรายงานตัว

15.40 - 16.00น.
16.00 - 16.20น.
16.20 - 16.40น.

