
 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

 
ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา ฟิสิกส ์

ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
 07.30 – 08.10 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงเช้าของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 08.10 – 08.30 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงเช้ารับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 
1 08.30 – 08.45 น. โรงเรียน บรบือวิทยาคาร 

 
 

1. นางสาวเทพอนงค์ สิงห์ทอง 
2. นางสาวธนพร ศรีภา 
3. นางสาวปภาดา ไกยะวงค์ 

เเถบสีวัดค่าความขุ่นของน้ำอยา่งง่ายโดยทฤษฎกีาร
กระเจิงเเสงของคอลลอยด์ 

OP01_บรบือวิทยาคาร  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียน สตรีราชินูทิศ 
 
 

1. นางสาวพรรณธิดารัตน์  โควินทะสุด 
2. นางสาวชนกนันท ์ จันทะบูลย ์
3. นางสาวนรากร ปราบคนชั่ว 

กระแสไฟฟ้าจากนำ้หมักผลไม้ชีวภาพ OP02_สตรีราชินูทิศ  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 
 
 

1. นางสาวธิดาลักษณ์ เมืองเเพน 
2. นางสาวสิริวัน เพชรเมืองเก่า 
3. นางสาวภรณ์ชนก ทาขุล ี

การตรวจจบัสารพิษในน้ำโดยใช้ CDs fluorescence 
The Determination of Mercury (II) by Carbon 
Dots As Fluorescence Sensor 

OP03_ชุมแพศึกษา  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียน เลยอนุกูลวิทยา 
 

1. นายนนทวัฒน ์ มณุโชต ิ
2. นายรฐนนท์  ลุนวิรัตน์ 

แบบจำลองเก้าอี้คนพิการอัจฉรยิะ OP04_เลยอนุกูลวิทยา  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียน ประจักษ์ศิลปาคาร 
 
 

1. นายเปรม บุญทองอ่อน 
2. นายสิทธพิร บัวตกิ 
3. นายทรัพย์ทวี แผ่นทอง 

ชุดอุปกรณ์วัดประสิทธภิาพมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน OP05_ประจักษ์ศิลปาคาร  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย 
 
 

1. นายกัปตัน จันทะบาล 
2. นายปรเมศร์ รักษาภักด ี
3. นางสาวทิยากร เอกพันธ ์

การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของนักประดา
น้ำคาร์ทีเซียน 

OP06_แก่นนครวิทยาลัย  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
 

1. นางสาวจรัญญา  สันคะนุช 
2. นางสาวภาวิดา  นอ้ยวิบล 
3. นางสาวเอวิตา  บุตมารศรี 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของถ่านจากต้นยาสูบ
และถ่านจากต้นยูคาลิปตัส 

OP07_เฉลิมฯ  ร้อยเอ็ด  

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียน เลยพิทยาคม 
 
 

1. นายรพิพัฒน์ สโีสพล 
2. นางสาวธันยนันท์ สวุรรณชาติธนด ี
3. นางสาวศศิกานต์ นนทะปะ 

เครื่องควบคุมความชื้นอัตโนมัติ OP08_เลยพิทยาคม  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา ฟิสิกส ์
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียน นครพนมวิทยาคม 
 
 

1. นางสาวพรธิดา เตรืองวัน 
2. นางสาวเขมจิรา มูลตั้ง 
3. นางสาวศศิกานต์ ดีพรม 

การพัฒนาชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกโดยใช้
แหล่งกำเนิดความถีจ่าก Application Phyphox 
และลำโพงบลูทธู 

OP09_นครพนมวิทยาคม  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียน สตรีศึกษา 
 
 

1. นางสาวญนันทพร จันทิมา 
2. นางสาวภัคพร สำแดงเดช 
3. นางสาววไลลักษณ์ จอมไพรศรี 

การพัฒนาและประยกุตใช้ไมโครบับเบลิต่ออัตราการ
เจริญเติบโต ของผักสลัดด้วยวิธโีฮโดรโปนิกส์ 

OP10_สตรีศึกษา  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ จังหวัด
สกลนคร 

1. นายภานุพงษ์  เหลาแตว 
2. นายภาคิน  พรหมบันดิษฐ ์
3. นายภวูนัย  วดีศิริศักดิ์ 

การศึกษาและประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำยาฆา่เช้ือ
โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่

OP11_เฉลิมฯ  สกลนคร  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียน กัลยาณวัตร 
 

1. นางสาวกัลยาวด ีจอดนอก 
2. นางสาวจารวี แดงกลาง 
 

แบตเตอรี่จากกากกาแฟ OP12_กัลยาณวัตร  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียน สตรีราชินูทิศ 
 
 

1. นางสาวธชนก ภูวิโคตร 
2. นางสาวธัญชนก สีสวย 
3. นางสาววริศรา ยันชมภ ู

การเร่งการเจริญเติบโตของต้นพริกด้วยความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า 

OP13_สตรีราชินูทิศ  

 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 12.40 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงบ่ายของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 12.40 – 13.00 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงบ่ายรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 

14 13.00 – 13.15 น. โรงเรียน ธาตุนารายณ์วิทยา 
 

1. นางสาวศิริอนงค์ ทับพิลา 
2. นางสาวณัฐชา ประกิ่ง 
3. นายกฤษฎาณุวัฒน์ ภูสนิท 

เครื่องให้อาหารปลาในกระชังแบบอัตโนมัติ โดยใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย ์

OP14_ธาตุนารายณ์วิทยา  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียน ผดุงนาร ี
 
 

1. นางสาวบัญฑิตา ไชยรัตน์ 
2. นางสาวบุษรามินตรา เหล่าอัน 
3. นางสาวภาสภรณ์ รังษ ี

Aeroponics System By Clean Energy OP15_ผดุงนาร ี  

16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียน สารคามพิทยาคม 
 
 

1. นางสาวอักษราภัค  จันทะจิต 
2. นางสาวเขมมิกา  ผลบุญ 
3. นางสาวปนัดดา  บุญดา 

การศึกษาลกัษณะลายเส้นตัวนำไฟฟา้ของดินสอ 
(Conducting Line) 

OP16_สารคามพิทยาคม  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา ฟิสิกส ์
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
17 13.45 – 14.00 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี

 
 

1. นายนนทกานต์ ทิ้งแสน 
2. นางสาวกนกพร อยู่หนูพะเนาว ์
3. นางสาวณิชนันทน์ หงษ์ออ่น 

เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก OP17_อนุกูลนาร ี  

18 14.00 – 14.15 น. โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
 

1. นางสาวชัชฎาภรณ์  แสนบัวคำ 
2. นางสาววรนุช  หนูทา้ว 
3. นางสาวศาสนีย ์ บุญมาตุ้ม 

รถเข็นยกถังแก๊ส SRW01 OP18_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

19 14.15 – 14.30 น. โรงเรียน ปทุมเทพวิทยาคาร 
 

1. นางสาวณิชากร วงศ์นุกูล 
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลมินทร์ 
3. นางสาวสุพรรณษา คงตระกูล 

การเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้อง OP19_ปทุมเทพวิทยาคาร  

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
20 14.45 – 15.00 น. โรงเรียน สตรีราชินูทิศ 

 
 

1. นางสาวขัตติยา มหาชัย 
2. นางสาวปวารณา สวุรรณบุตร 
3. นางสาวอทิตยา ก้อนฝ้าย 

ดำผุดดำว่ายหายไปตลอดกาล OP20_สตรีราชินูทิศ  

21 15.00 – 15.15 น. โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 

1. นายเกรียงศักดิ์ โชติยเวชวัฒน์ 
2. นางสาวกติกา โคตะวินนท ์
3. นางสาวปรีดีญาดา จันทร์เพ็ญ 

เครื่องไล่นกพิราบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียง OP21_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

22 15.15 – 15.30 น. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี 
 
 

1. นางสาวฉัตรลดา แวงวรรณ 
2. นางสาวสลิลทิพย ์เหมือนเพชร 
3. นายณัฐพล  ศรีเชียงหา 
4. นายสุริยะ  ศรีแกว้ 

การพัฒนาถังดักจบัไขมันโดยการดูดซับด้วยกาบ
มะพร้าว 

OP22_ศึกษาสงเคราะห์ฯ  

 
  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

 
ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา เคมี 

ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
 07.30 – 08.10 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงเช้าของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 08.10 – 08.30 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงเช้ารับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 
1 08.30 – 08.45 น. โรงเรียน ผดุงนาร ี

 
 

1. นางสาวกัญญาณัฐ แกว้ไพรวัลย์ 
2. นางสาวประภาภรณ์ หาญประทุม 
3. นายศิวฉัตร ลาวงศ์ 

การหาวิตามินซีโดยการไทเทรตแบบรีดอกซ์ในพืช
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม 

OC01_ผดุงนาร ี  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 
 

1. นายณัฐวุฒิ วงค์หิน 
2. นายธนภัทร ทองอด 
3. นางสาวชลธิชา คงด้วง 
4. นางสาวอรวรรณ ไวมาตย ์
 

การศึกษาการเปรียบเทียบสารต้านอนุมลูอิสระในเยื่อ
หุ้มเมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเจา้ไรซ์
เบอร์รี ่

OC02_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1. นางสาวญาดานภัส    รัฐไสย 
2. นางสาวณัฐพร    จันทบุตร 
3. นางสาวอริสา    วิเจดยี ์

การเตรียมถ่านไบโอชาร์จากชานออ้ยสำหรับการ
กระตุ้นกัมมันต์เพื่อใช้ในการดูดซับเอทีลนี 

OC03_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียน สตรีราชินูทิศ 
 
 

1. นางสาวณัฐกฤตา นพวัต ิ
2. นางสาวณัฐริกา นิพิฐพันธุ์กุล 
3. นางสาวสุกัญญา สุขติเวชพงศ์ 

การศึกษาไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อใช้ในการดูดซับ
น้ำมันจากนำ้เสีย 

OC04_สตรีราชินูทิศ  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน 
 
 

1. นายณัฐพล ชาญวิรัตน์ 
2. นางสาวนวพร อัฒจกัร 
3. นางสาวเอื้อการย ์ศรีเชียงสา 

การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนภุาคเงินระดับนาโน
จากสารสกัดเปลือกมัน 

OC05_ขอนแก่นวิทยายน  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียน นครพนมวิทยาคม 
 
 

1. นางสาวณัฐฐา นาเคน 
2. นางสาวสมิตา ทีมอย 
3. นางสาวสุทธาลิดา แมดจ่อง 

การศึกษาการเพิ่มความหนาแน่นของแบตเตอรี
อลูมิเนียม-อากาศ 

OC06_นครพนมวิทยาคม  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียน ประจักษ์ศิลปาคาร 

 
1. นางสาวพรหมพร อินทรกง 
2. นางสาวศศิธร มีเพียร 
3. นางสาวอลิษา จิตกล้า 

การศึกษาการสลายตัวและวิเคราะห์ปรมิาณกรด
แอสคอบิกในผลไม้ด้วยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโตรส
โกป ี

OC07_ประจักษ์ศิลปาคาร  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา เคมี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล 
 

1. นางสาวชุติกาญจน์ สุริยะศรี 
2. นางสาวชุติกาญจน์ ทรงเล็กสิงห์ 
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ สีเทียวไทย 

กาวแท่งนาโนจากยางพารา OC08_สกลราชวิทยานุกูล  

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียน สารคามพิทยาคม 
 
 

1. นางสาวปภาดานฏิฐา ภูกิ่งนา 
2. นางสาวศศิวิมล จิตรอามาตย ์
3. นางสาวปภัสสร หอมแช่ม 

ผลของซิลิกาจากแกลบต่อการชะลอการละลายของ
ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรต 

OC09_สารคามพิทยาคม  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 
 

1. นายพงศภัค ตั้งกิจเจริญพงษ ์
2. นางสาวพธุิตา สร้อยสุข 
3. นางสาวอธิติยา พรรณาสุระ 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการลดกรดในกระเพาะ
อาหาร  จากขมิ้นชัน ใบบัวบก ใบย่านาง และใบเตย 

OC10_ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียน เลยพิทยาคม 
 
 

1. นางสาวจิราภรณ์  นนท์คำวงศ์ 
2. นางสาวมนัสนันท์ เกยีรติก้องอำไพ 
3. นางสาวสิริชานันท์  จันทอง 

การศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการดูดซับสารละลายตะกั่ว จาก
เปลือกสับปะรด เปลือกมันเทศ และเปลือกกล้วย
น้ำว้า 

OC11_เลยพิทยาคม  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียน สตรีราชินูทิศ 
 
 

1. นางสาวชนาภัทร ประพรหมมา 
2. นางสาวประภาสิริ ธรรมธาต ุ
3. นางสาวศรุตา ขวัญเจริญศรี 

ปริมาณคลอไรด์ที่เหมาะสมกับการผสมปูน OC12_สตรีราชินูทิศ  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียน ปทุมเทพวิทยาคาร 
 

1. นางสาวธัญธิตา ส่งไพศาล 
2. นางสาวจุฑามาศ พรมสุข 
3. นางสาวอรณิชา สกีุลนาวา 

เทปลบคำผิดจากยางพารา OC13_ปทุมเทพวิทยาคาร  

 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 12.40 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงบ่ายของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 12.40 – 13.00 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงบ่ายรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 

14 13.00 – 13.15 น. โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน 
 
 

1. นางสาววรรษวดี เทพศิลา 
2. นางสาวกฤติมา สีซุย 
3. นายภัทรชยั สง่างาม 

การศึกษาประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ของแผ่นกรอง
จากใยกล้วยผสมผงถ่านกัมมันต ์

OC14_ขอนแก่นวิทยายน  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี 

1. นางสาววันตะนา  ปราสาร 
2. นายอนวุัฒน์  ยามประโคน 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการเผาไหม้ของชีวมวล
อัดแข็งจากวัสดุเหลือทิ้ง 

OC15_ศึกษาสงเคราะห์ฯ  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา เคมี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี

 
1. นางสาวจิราพัชร นามบุตร 
2. นางสาวณิชาภา ศักดิ์เข็มหาญ  

แบตเตอรี่ชีวภาพด้วยสารอิเล็กโทรไลตจ์ากผลไม้ OC16_อนุกูลนาร ี  

17 13.45 – 14.00 น. โรงเรียน เลยอนุกูลวิทยา 
 
 

1. นางสาวกนกพร  รัตนในโกมล 
2. นางสาวอรุโณชา  วิรัญจะ 
3. นางสาวปิยะธิดา  สำโรง 

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและกำจัดโปรตีนที่ก่อให้เกิด
ภูมิแพ้ของถุงมือยางโดยใช้นำ้ยางธรรมชาติและสาร
ตัวเติมที่เตรียมจากของเสียชวีมวล 

OC17_เลยอนุกูลวิทยา  

18 14.00 – 14.15 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี
 
 

1. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิสวัสดิ ์
2. นางสาวกชมล ไชยสถิตย ์
3. นางสาวอุมารินทร์ ไชยกำบัง 

ผลของสารแทนนินที่มีผลต่อการตายของลูกน้ำยุงลาย
บ้าน 

OC18_อนุกูลนาร ี  

19 14.15 – 14.30 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี
 
 

1. นางสาวปภาวรินท ์แสนชมภ ู
2. นางสาวปานวาด ยุบลพันธุ์ 
3. นางสาวยลดา หาระม ี

การสกัดสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกไม้ทีม่ีผลต่อความ
คงทนชองสีผ้าดิบ 

OC19_อนุกูลนาร ี  

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
20 14.45 – 15.00 น. โรงเรียน ธาตุนารายณ์วิทยา 

 
1. นายภัทรพล แสงวงศ์ 
2. นางสาวนันธิดา ลีคำงาม 
3. นางสาวขวญัทิพย ์สอนสมนึก 

การศึกษาสมบัติเบื้องต้นของน้ำมันไบโอดีเซลที่
สังเคราะห์จากเมล็ดละหุ่ง  นำ้มันพืชที่ใช้แล้ว และ
ไขมันสัตว์ 

OC20_ธาตุนารายณ์วิทยา  

21 15.00 – 15.15 น. โรงเรียน อุดรพิทยานกุูล 
 
 

1. นางสาวธัญชนก  คำศรี 
2. นางสาวศศิกานต์  ภัทรกุลคูณเจริญ 
3. นางสาวเบญญทิพย์  ตั้งหลกัมั่นคง 

การกระตุ้นผิวลโีอนาไดต์ด้วยกรดไฮโดรคลอริกและ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

OC21_อุดรพิทยานกุูล  

22 15.15 – 15.30 น. โรงเรียน ปิยะมหาราชาลยั 
 
 

1. นางสาวปรีณาพรรณ สุขสันติชัย 
2. นางสาวฐิติรัตน์  มงคลเกตุ 
3. นางสาวชวัลลักษณ์  ตักโพธิ ์

การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของอนุภาคนา
โนซิงค์ออกไซด์ผนวกกับผงเปลือกแตงโม 

OC22_ปิยะมหาราชาลยั  

23 15.30 – 15.45 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 
 
 

1. นางสาวจุฑามาศ มะลิดา 
2. นางสาวพิมพ์มาดา มากมี 
3. นางสาวนิชาภัทร พกัจะรุง 

การศึกษาปริมาณฟีนอลิกจากการแปรรูปข้าว กข69 
(ทับทิมชุมแพ) ในรูปผลิตภัณฑ์ไวน ์

OC23_ชุมแพศึกษา  

24 15.45 – 16.00 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี
 
 

1. นายอดิศักดิ์ บุญจงรักษ ์
2. นางสาวศศิธร บุญน้อย 
3. นางสาวสิริลักษณ์ เลิศหล้า 

สารสกัดกรดอะมิโนจากเส้นผมที่มีผลตอ่ไอออนของ
โลหะหนักจำพวกแมงกานีสและสังกะสีในน้ำเสีย 

OC24_อนุกูลนาร ี  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา เคมี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

 16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
25 16.15 – 16.30 น. โรงเรียน สตรีศึกษา 

 
 

1. นางสาวทักษวดี พานสง่า 
2. นางสาวธนาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล 
3. นางสาวสรัลชนา ปะละโท 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพสารละลายด่างที่เตรียม
จากไม้ยืนต้นในท้องถิ่น สำหรับลอกเซริซินไหม 

OC25_สตรีศึกษา  

26 16.30 – 16.45 น. โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
 

1. นางสาวมนัสนันท์ อสุรินทร ์
2. นางสาวพัชราวรรณ ศรีเทพ 
3. นางสาวพิชญาดา เทียมทอง 

ศึกษาการย้อมสีตอกไม้ไผ่ด้วยสีย้อมเปลอืกประดู่โดย
ใช้สารช่วยยอ้ม 2 ชนิด 

OC26_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

27 16.45 – 17.00 น. โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
 

1. นางสาวปวีณา สอนเต็ม 
2. นางสาวสุภัค คีรีวงศ์ 
3. นางสาวกัลยพร คำเวยีง 

การวิเคราะหห์าปริมาณเอทานอลที่ได้จาก
กระบวนการหมักของไส้คล้า 

OC27_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

28 17.00 - 17.15 น. โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย กาฬสินธุ ์
 

1. สุรวุฑ ล่ามละคร 
2. ศุภารนันท์ จันทไชย 
3. อติกานต์ ย่องหิ้น 

การศึกษาการผลิตสาโทจากพันธ์ขา้วพืน้เมืองชนิด
ต่างๆ ในอำเภอเขาวง 

OC28_กาญจนาภิเษกฯ  

29 17.15 - 17.30 น. โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย กาฬสินธุ ์
 

1. นางสาวสวรรยา ภิรมย ์
2. นางสาวอนัญญา ย่องหิ้น 
3. นางสาวกุลชญา จกัษุพา 

เปรียบเทียบการสกัดสีของหมาก OC29_กาญจนาภิเษกฯ  

 
  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา ชวีวิทยา 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

 07.30 – 08.10 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงเช้าของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 08.10 – 08.30 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงเช้ารับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 
1 08.30 – 08.45 น. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. นางสาวชรินรัตน์  คำชาลี 
2. นางสาวสุธาสินี   กาญจนะกันโห 

การพัฒนาสูตรอาหารไข่ไก่จากหยวกกลว้ยเพื่อเพิ่ม
ความหนาของเปลือกไข ่

OB01_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียน ผดุงนาร ี
 
 

1. นางสาวกชกมล มาตรา 
2. นางสาวกัลยากร ภูเขาลาด 
3. นางสาวยวุดี เศษรักษา 

การศกึษาลักษณะทางกายภาพและการหาปริมาณน้ำตาล
ในข้าวที่ปลูกในพืน้ทีด่ินเคม็ กรณีศกึษาข้าวในพื้นที่บ้าน
หนองเดิน่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

OB02_ผดุงนาร ี  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียน ปิยะมหาราชาลยั 
 
 

1. นางสาวพาณภิัค อินทรชื่น 
2. นางสาวจริยาภรณ์ จิตตพิร 
3. นางสาวพรนัชชา พลับบด ี
 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบแร้ง
สาบกา (Ageratum conyzoides L.)  ในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum 
gloeosporioides ในต้นพริก 

OB03_ปิยะมหาราชาลยั  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียน สตรีราชินูทิศ 
 
 

1. นางสาวจีรนันท์ แดงขนิษฐ์ 
2. นางสาวเมลานี โรซาเลีย ฟาน เดอร์ ฮาม 
3. นางสาวสุกฤษตยิา ประเสริฐสิทธิ์ 

การเปรียบเทียบความเข้มข้นอนภุาคนาโนซิงค์ออก
ไซด์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 

OB04_สตรีราชินูทิศ  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียน เลยอนุกูลวิทยา 
 
 

1. นางสาวณัฐธิดา  ดอกจันทร์ 
2. นางสาวชลกนก  มาศิริ 
3. นางสาวเฟื่องลดา  แสนคำ 

สีย้อมเชลล์จากกลุ่มพืชแอนโทไชยานินในการย้อมสี
เชลล์ของพืชใบเล้ียงเด่ียวและใบเลี้ยงคู่ 

OB05_เลยอนุกูลวิทยา  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียน อุดรพิทยานกุูล 
 
 

1. นางสาวญาณิศา พันธ์ดิษฐ ์
2. นางสาวดวงฤทัย แสงสว่าง 
3. นางสาวอังคณา รุ้งแสง 

การอนุบาลกล้ายางนาโดยไส้เดือนดินเพื่อปลูกในสวน
ยางพาราในหนา้แล้ง 

OB06_อุดรพิทยานกุูล  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์

 
1. นางสาวกนกวรรณ จันน ี
2. นายจุลจกัร ภูดรโพธิ ์
3. นางสาวภัทรมน นามมุงคุณ 

การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย 
Escherichia coli โดยน้ำมันหอมระเหยจากพืช
ตระกูลส้ม 

OB07_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย 
 
 

1. นางสาวบุรฑริกา จันทราเลิศ 
2. นางสาวปารรีรัตน์ อุ่นทรพันธ ์
3. นางสาววรรษมน ดอนบันเทา 

การเปรียบเทียบการขัดสีสารเคลือบฟันระหว่างผงยา
สีฟันสมุนไพรจากใบไผ่เลี้ยงและผงยาสฟีันสมุนไพร 

OB08_แก่นนครวิทยาลัย  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา ชวีวิทยา 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร 
 
 

1. นางสาวนภัสสร  มิทองเหลา 
2. นางสาวกนกวรรณ    พันธุพารา 
3. นายนคินทร์  มีหิร ิ

การเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของยีสต์ (Comparison of the types 
of food that affect the growth of yeast) 

OB09_หนองบัวพิทยาคาร  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียน ชุมพลโพนพิสยั 
 
 

1. นางสาวนันทัชพร อินกง 
2. นางสาวอรญา พรพิรุณโรจน ์
3. นางสาวดวงรัตน์ ป้อมผาลา 

การศึกษาวัสดุตรวจสอบลายนิว้มือจากเปลือกผลไม้ OB10_ชุมพลโพนพิสัย  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียน อุดรพิชัยรักษพ์ิทยา 
 

1. นายจกัรพรรด์ิ ไชยเวช 
2. นางสาวธนัญญา บญุสม 
3. นางสาวภาวิน ีสมศรี 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดขอนขาวโดยใช้
สารเร่งต่างชนิด 

OB11_อุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 

 

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียน สารคามพิทยาคม 
 
 

1. นางสาวธนรรสพร ศิลาวุธ 
2. นางสาวมุทาประไพ ไตรรัตน์ 
3. นางสาวพรธรส ปัญจะรกัษ ์
 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแหนแดง
พันธุ์เกษตรและแหนแดงพันธุพ์ื้นเมืองในการเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดินในนาขา้วหอมมะลิ 105 

OB12_สารคามพิทยาคม  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 
 
 

1. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ชาญชัยพิชิต 
2. นายธีรภัทร โถปั้น 
3. นายปภังกร สมณะ 

การสร้างคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุม
แพ) และข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 เพือ่ให้ได้ลักษณะที่
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight) 

OB13_ชุมแพศึกษา  

 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 12.40 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงบ่ายของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 12.40 – 13.00 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงบ่ายรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 

14 13.00 – 13.15 น. โรงเรียน เลยพิทยาคม 
 
 

1. นางสาวปาณิสรา ผกากรอง 
2. นางสาวศศิพิมพ์ เร่งสมบูรณ์สุข 
3. นางสาวสิริรัตน์ วุฒิประชารัฐ 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพยีสต์แต่ละชนิดในการ
หมักเอทานอลจากฟางข้าว 

OB14_เลยพิทยาคม  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี 
 
 

1. นายตันติกร  วงศ์ปัตตา 
2. นางสาวพิชชาพร  ผา่นทอง 
3. นางสาวยพุารักษ ์ ทิพอาจ 

ศึกษาชนิดของถั่วที่มปีระสิทธภิาพในการลดความเค็ม
ของดิน 

OB15_ศึกษาสงเคราะห์ฯ  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา ชวีวิทยา 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียน กัลยาณวัตร 

 
 

1. นายธีรนพ โสภา การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางกายภาพของรัง
ผีเสื้อหนอนม้วนใบกลว้ยเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุห่อกลว้ย
หอมทอง 

OB16_กัลยาณวัตร  

17 13.45 – 14.00 น. โรงเรียน เลยพิทยาคม 
 
 

1. นางสาวณัฐณรี หล้าจันด ี
2. นางสาวดารากรณ์ ศรไชย 
3. นายพงษ์ชนะ มณีโชต ิ
4. นางสาวโสภิตา ภัสดา 

การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Erwinia carotovora 
subsp. carotovorum ที่ก่อโรคในกะหล่าปลี
(Brassica oleracea L. var. capitata L.)ด้วยสาร
สกัดหยาบจากพืช 

OB17_เลยพิทยาคม  

18 14.00 – 14.15 น. โรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล 
 
 

1. นายธปูกรณ์ มีระหงษ ์
2. นายวศิน วงศ์อำมาตย 
3. นางสาวปารณีย ์ถิระดำรงค์รัตน์ 
4.  

การพัฒนาสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสี
ทองโดยใช้แหนแดงเป็นอาหารเสริมและฆ่าเช้ือด้วย
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 

OB18_สกลราชวิทยานุกูล  

19 14.15 – 14.30 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 
 
 

1. นายอภิสิทธิ์ รจุิโรจน์อำไพ 
2. นางสาวธมนพร นิลสาคู 
3. นางสาวเปรมธิตา มีปัทมา 

ชนิดพืชในสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชระยะสั้น 

OB19_ชุมแพศึกษา  

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
20 14.45 – 15.00 น. โรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร 

 
 

1. นางสาวศศิธร   ภูพันนา 
2. นางสาวสุภาภรณ์   แกว้ประดับ 
 

การศึกษาผลของน้ำซาวขา้วต่อการเจรญิเติบโตของ
สลัด ( A study on the efficiency of the rice 
washing on growth of Lactuca sativa L. ) 

OB20_หนองบัวพิทยาคาร  

21 15.00 – 15.15 น. โรงเรียน ธาตุนารายณ์วิทยา 
 
 

1. นางสาวจิรวด ีวจีสิงห ์
2. นางสาวโบนัส มนต์อิ่น 
3. นายยุทธพงศ์ ฟองออ่น 

การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งของเช้ือราเอนโด
ไฟต์จากต้นหมากเม่า ตอ่เชื้อรา Pyricularia oryzae 
สาเหตุโรคไหม้ในข้าว 

OB21_ธาตุนารายณ์วิทยา  

22 15.15 – 15.30 น. โรงเรียน ประจักษ์ศิลปาคาร 
 
 

1. นางสาวกรกนก โพธิดอกไม้ 
2. นางสาวมนัสนัน บุญกอง 

การทดลองการเปรียบเทียบประสิทธภิาพในการดูด
ซับแก๊สเอทิลีนของดอกกหุลาบ  ด้วยถ่านไม้ยูคา
ลิปตัสและถ่านไม้มะขาม 

OB22_ประจักษ์ศิลปาคาร  

23 15.30 – 15.45 น. โรงเรียน ชุมพลโพนพิสยั 
 
 

1. นายทัพตะวัน  สันทิตย ์
2. นางสาวฬิชากร  แกว้กันหา 
3. นางสาวจิราพร  จงกลรัตน ์

สมุนไพรยับยั้งพาหะลัมปี สกิน OB23_ชุมพลโพนพิสัย  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา ชวีวิทยา 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
24 15.45 – 16.00 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 

 
 

1. นายปรัตถกร  พรมลี 
2. นางสาวปาลิดา  เหมฤดี 
3. นายวัชรกิตติ์  แพงไทย 

การศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบหูกวางแห้ง 
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากัด 

OB24_ชุมแพศึกษา  

 16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
25 16.15 – 16.30 น. โรงเรียน บรบือวิทยาคาร 

 
 

1. นายกฤษณรักษ์ สีเทา 
2. นายคุ้มขวัญ ไชยกุมาร 
3. นางสาวพิมนภัทร ทวยตรง 

ผลของกะปิ เครื่องดื่มชูกำลัง และกะปผิสมเครื่องดื่ม
ชูกำลัง ต่อการเร่งการงอกรากของกิ่งตอนลำไยพันธุ์
อีดอ 

OB25_บรบือวิทยาคาร  

26 16.30 – 16.45 น. โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 
 

1. นายวรภัทร จงชูวณิชย ์
2. นายธนกฤต ขันทบั 
3. นายนนทภัทร คำลอยฟ้า 

การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนใบไผ่ต่อคุณภาพของ
ดินชีวภาพจากแหนแดง 

OB26_ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

27 16.45 – 17.00 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี
 
 

1. นางสาวกวินทิพย ์ทองสาว 
2. นางสาวศศิธร ปุณะตุง 
3. นางสาวธวัลรัตน์ ขอวงศ์ 

การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำผวิดินและ
กระเพาะปลาในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวดักาฬสินธุ ์

OB27_อนุกูลนาร ี  

28 17.00 - 17.15 น. โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย กาฬสินธุ ์
 

1. นางสาวจรรยพร พุ่มพวง 
2. นางสาวณฐวรรณ บับพาน 
3. นางสาวธมลวรรณ นนตะพันธ ์

ศึกษาพาหะและแนวทางการรักษาโรคลัมปีสกินใน
พื้นที่ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

OB28_กาญจนาภิเษกฯ  

 
  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

 07.30 – 08.10 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงเช้าของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 08.10 – 08.30 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงเช้ารับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 
1 08.30 – 08.45 น. โรงเรียน กัลยาณวัตร 

 
 

1. นายพศิน   เดชรัตน์ 
2. นางสาวบุญญารัตน์   อุดม 
3. นางสาวณัฐนิชา   เนินชัด 

การพัฒนาเเละผลิตอิฐบล็อกเส้นใยขยุมะพร้าว ฟาง
ข้าวเเละชานออ้ย 

OE01_กัลยาณวัตร  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน 
 
 

1. นางสาวกฤษณ์ติมา เพียสพุรรณ์ 
2. นางสาวแพรวา หาจำปา 
3. นางสาวมุกมาดา ปรุงชัยภูม ิ

การสกัดเซลลูโลสจากกาบกลว้ยเพือ่นำมาทดแทนถุง
เพาะชำพลาสติกโดยสามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติและมีกากกาแฟเป็นสารตัวเติม 

OE02_ขอนแก่นวิทยายน  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
 
 

1. นายเจริญ พฤกษชาต ิ
2. นายกิตนุรัตน พฤกษชาต ิ
 

การสํารวจและหาปริมาณการปนเปื้อนของไมโครพ
ลาสติกในกุ้งฝอย ในแหล่งนํ้าจืดบางแหง่ ในเขต
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาํภ ู

OE03_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียน ชุมพลโพนพิสยั 
 

1. นายวีรวฒัน์ อานาม 
2. นางสาวสุลิตา ศิรทิอน 
3. นางสาววรางคณา ชัยชนะ 

ศึกษาลักษณะของสิ่งแวดล้อมของสาหรา่ยเทา OE04_ชุมพลโพนพิสัย  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียน ปทุมเทพวิทยาคาร 
 

1. นายนภัทร ธนัยภรสกล 
2. นายธนกร ลม้หลาม 
3. นางสาวกัลยรัตน์ ทกัษิโณ 

ใบโอโฟมจากชานอ้อย OE05_ปทุมเทพวิทยาคาร  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียน นครพนมวิทยาคม 
 

1. นายณัฐกิตติ์ อ่อนอนิทร ์
2. นายอัครพล ฉายรัศม ี
3. นางสาวธนัยพร ลาวงษ ์

เครื่องคัดแยกขยะโลหะ OE06_นครพนมวิทยาคม  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 

 
1. นางสาวฐิติมา พระบรรเทา 
2. นางสาวสริิลักษณ ์เศษวกิา 
3. นางสาวอารยา พุ่งอุไร 

การศึกษาชนิดของภาชนะทีบ่รรจุน้ำ ในปริมาณน้ำที่
แตกต่างกันซ่ึงส่งผลต่อปริมาณของลูกน้ำยุง 

OE07_ชุมแพศึกษา  

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียน นครพนมวิทยาคม 
 

1. นางสาวอารญิา ใจกล้า 
2. นายชยาพล สุรยิ ์
3. นางสาวภรภัทร เเจ้งจำรัส 
4. นางสาวสริีธร บัวสุดตา 

พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย SCOBY OE08_นครพนมวิทยาคม   

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร 
 
 

1. นายศรราม  นันทะสุธา 
2. นายปัณวจัน์  พัชรเรืองวงศ์ 
3. นายกฤษฎา  แกว้ประทุม 

การศึกษาอัตราการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ของต้นไม้กับการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใน
พื้นที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

OE09_หนองบัวพิทยาคาร  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียน สตรีศึกษา 
 
 

1. นางสาวจิดาภา เจริญรบ 
2. นางสาวรัตตัญญุตา ขันคำ 
3. นางสาวศุภิสรา เข็มขำ 

การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับ
แอมโมเนียในบ่อกุ้ง ด้วยซีโอไลต์และไบโอชาร์จาก
แกลบข้าว 

OE10_สตรีศึกษา  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล 
 
 

1. นางสาวธัญจิรา ศรีมหา 
2. นางสาวสิริอร บริบูรณ์ 
3. นางสาวธารน้ำ พูลเกษม 

การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายโฟม โดยใช้สาร
สกัดจากใบกัญชง 

OE11_สกลราชวิทยานกุูล  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี 
 

1. นายเจษฎา  ศรีจันทร์ 
2. นางสาววรัญญา  ทัศนศร ี

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการเก็บความเย็นจาก
หม้อดินภูมิปัญญาไทย 

OE12_ศึกษาสงเคราะห์ฯ  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียน ปทุมเทพวิทยาคาร 
 
 

1. นายณภัทร ผาบจุงกุง 
2. นางสาวสุธาสินี ศรีทาแก 
3. นางสาวเนตรอัปษร ขันทแพทย ์

อุโมงค์กรองคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแผน่ยางผสมผง
ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว 

OE13_ปทุมเทพวิทยาคาร  

 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 12.40 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงบ่ายของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 12.40 – 13.00 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงบ่ายรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 

14 13.00 – 13.15 น. โรงเรียน ผดุงนาร ี
 
 

1. นางสาวกฤตยิาณี ชา่งสากล 
2. นางสาวกัญทิมา ใจไธสง 
3. นางสาวอลิสรา ขันเงิน 

สารเคลือบผิวส้มเขียวหวานดว้ยไคโตซานจาก
เกล็ดปลานิล 

OE14_ผดุงนารี  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียน อุดรพิชัยรักษพ์ิทยา 
 
 

1. นางสาวเบญจพร ชนะนอก 
2. นางสาวชณัญญา แสงเดือน 
3. นางสาวณภัทร อกศรี 

การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหอยโข่ง
ใต้ 

OE15_อุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 

 

16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียน บรบือวิทยาคาร 
 
 

1. นางสาวณิชาภัทร คำโฮง 
2. นางสาวสุคนธญา รัตนพร 
3. นางสาวศศินภา ทศราช 

การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของกระถางต้นไม้จาก
ต้นสาบเสือและลูกยอร่วมกับผักตบชวาต่อการ
เจริญเติบโตของถั่วฝักยาว 

OE16_บรบือวิทยาคาร  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
17 13.45 – 14.00 น. โรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร 

 
 

1. นางสาวเจลกา  กันยะบุตร 
2. นางสาวณิชา  มณีทัพ 
3. นางสาววนิดา  วัยศรีแสง 

การกำจัดแมลงสาบผี (Neostylopyga 
rhombifolia) โดยใช้พริกไทย (Piper nigrum) 

OE17_หนองบัวพิทยาคาร  

18 14.00 – 14.15 น. โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 
 

1. นางสาวจีรณา  แสงสารพันธ ์
2. นางสาวนภัทร  เกื้อสวุรรณ 
3. นางสาวศศิธร  เรืองแสน 
4. นายเตชาพนธ์  ตุระซอง 

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกต์อน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพนำ้ของแหล่งน้ำในชุมชนและแหล่ง
น้ำนอกชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

OE18_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

19 14.15 – 14.30 น. โรงเรียน อุดรพิทยานกุูล 
 
 

1. นายชวกร ชูเรือง 
2. นางสาวทักษยา นาเมืองรักษ ์
3. นางสาวธันยธรณ์ เกยีรติสยมภู 

เปรียบเทียบประสิทธภิาพถุงเพาะชำชีวภาพจาก
เปลือกส้ม เปลือกกล้วย และเปลอืกส้มโอในการช่วย
การเจริญเติบโตของต้นบานชื่น 

OE19_อุดรพิทยานุกูล  

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
20 14.45 – 15.00 น. โรงเรียน ธาตุนารายณ์วิทยา 

 
1. นางสาวกนกพร แก้วมา 
2. นางสาวพิมพ์มาดา หาญมนตร ี
3. นายไพบูลย ์โคตรธรรม 

บรรจุภัณฑ์เส้นใยอัดจากหญ้าเนเปียร ์ OE20_ธาตุนารายณ์วิทยา  

21 15.00 – 15.15 น. โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน 
 

1. นายธนวตั อุดม 
2. นายภรูิทชั ปะกิคา 
3. นางสาวธนภรณ์ แทนหา 
4. นางสาวชนกนันท์ หนูเวยีง 

นวัตกรรมการจัดการคราบน้ำมันเหลือทิ้งจากภาค
ครัวเรือนโดยใช้ฟองน้ำยางพาราผสมธูปฤาษีและสารนาโน
คาร์บอนแบล็คเพื่อประยุกต์ใช้คราบน้ำมนัเหลือทิ้งเป็นตัว
ประสาน ในกระบวนการผลิตถ่านเชือ้เพลิงอัดแท่ง 

OE21_ขอนแก่นวิทยายน  

22 15.15 – 15.30 น. โรงเรียน ประจักษ์ศิลปาคาร 
 

1. นายธีรกรณ ์บุตรสาระ 
2. นางสาวเกศราภรณ ์ศรีพทุธา 
3. นางสาวนัฐชายา โคตรวทิย ์

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ต้นหญ้าแฝกและต้น
ธูปฤาษีในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำร่วมกับบอ่
ประดิษฐ ์

OE22_ประจักษ์ศิลปาคาร    

23 15.30 – 15.45 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 
 

1. นายภัครภูมิ เรอืงฤทธิ ์
2. นางสาวฐิติพร โพธริุกข ์
3. นางสาวโศภิษฐา ภาโนมยั 

การศึกษาประสิทธิภาพของการตกตะกอนของน้ำเสีย 
โดยใช้ไฟฟ้าศักย์ต่ำร่วมกับ ไอร์ออน(III)คลอไรด์  
(Iron(III) chloride )(FeCl3) 

OE23_ชุมแพศึกษา  

24 15.45 – 16.00 น. โรงเรียน กัลยาณวัตร 
 

1. นางสาวมลิธิตา แกว้สำราญ 
2. นางสาวปนัสยา ชว่ยนา 
3. นางสาวมนปรญิา ทองโคตร 

นวัตกรรมอนุบาลกล้วยไม้ปา่ช้างกระเพือ่การอนุรักษ์
กล้วยไม้ในเขตพื้นที่ป่าแห้งแล้ง 

OE24_กัลยาณวัตร  

  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา คณิตศาสตร์ 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

 07.30 – 08.10 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงเช้าของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 08.10 – 08.30 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงเช้ารับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 
1 08.30 – 08.45 น. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. นายปณิธ ิทองขาว 
2. นางสาวธนัญญา วันเสน 

การพัฒนาเกมเพื่อการเรยีนรู้เรื่องการคณู การหารและ
การหาห.ร.ม ค.ร.น สำหรับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

OM01_เตรียมอุดมศึกษา
ฯ 

 

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียน อุดรพิชัยรักษพ์ิทยา 
 
 

1. นายวชิรวิชญ์ มิ่งขวญั 
2. นายศรายธุ ดวงสาพล 
3. นายเอื้ออังกูร ไชยพันธ ์

เกลียวสามเหลีย่มหน้าจั่ว OM02_อุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 

 

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียน ผดุงนาร ี
 
 

1. นางสาวณัฐณิชา ไชยวธุ 
2. นางสาวปฏิมาพร นว่มทะวงศ์ 
3. นางสาวศุภิสรา จันทะกล 

การหาปริมาตรของโอ่งน้ำ OM03_ผดุงนาร ี  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียน ประจักษ์ศิลปาคาร 
 
 

1. นายปณธร ปัจฉิมบุตร 
2. นางสาวพานทอง นิลภูม ิ
3. นางสาวศุภัชญา สุพันธมาตย ์

พื้นที่แสนกลกับวงกลมที่น่ารัก OM04_ประจักษ์ศิลปา
คาร 

 

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร 
 
 

1. นายไรวินท์ สังขะพัตร ์
2. นายชานนท ์ภูพวก 

วิธีการหนึ่งในการหาสูตรผลบวก  n พจน์แรกของ
อนุกรม   เมื่อ  เป็นจำนวนเต็มบวก (One way to 
find formula: sum of the first   terms of the 
series   for any positive integer ) 

OM05_หนองบัวพิทยา
คาร 

 

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียน อุดรพิทยานกุูล 
 
 

1. นางสาวปิยาภัสร์ บุญพูล 
2. นางสาวพัทธนันท์  โชคอนันต์บุญทว ี
3. นายภัทรภูมิ บุญตาระวะ 

การหาสูตรพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมดา้นเท่ามุมเท่าที่มี
วงกลมแนบนอกหรือแนบใน 

OM06_อุดรพิทยานกุูล  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียน สารคามพิทยาคม 

 
 

1. นายพีระณัช  โยชน ์
2. นายภูริพัฒน ์ภูหวัดอน 
3. นายกรณรินทร์  ขันศรีมนต ์

การศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ของความยาว
ส่วนโค้งของสมการ y = ln(x)  ในช่วง [x_(1,) x_2] 

OM07_สารคามพิทยาคม  

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียน บรบือวิทยาคาร 
 
 

1. นายณัฐพล สีนา 
2. นายวัชรนันท ์พันมูล 
3. นายศิขเรศ เปภักด ี

การใช้เเบบจำลอง ARIMA ในการพยากรณ์เเนวโน้มผู้
ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย 

OM08_บรบือวิทยาคาร  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา คณิตศาสตร์ 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน 
 

1. นายภัทรณัฐ จวิจินดา 
2. นายกันตพิชญ์ พิมพาภรณ์ 

จำนวนเซตในรูปปิดที่ซ้อนทับกันในแผนภาพเวนน์-
ออยเลอร ์

OM09_ขอนแก่นวิทยายน  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียน สตรีศึกษา 
 
 

1. นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิศาสตร์ 
2. นางสาวฑิตยา สายยางห้า 
3. นางสาวบัณฑิตา นามเขต 
4. นางสาวศราวดี นีลพันธ ์

ระบบรดน้ำพืชอัจฉริยะ OM10_สตรีศึกษา  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียน เลยอนุกูลวิทยา 
 
 

1. นางสาวจันทิมา  นาราศรี 
2. นางสาวบุษราคัม  ละธาดา 
3. นางสาวเบญจพร  จำปานิล 

การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของ
จำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับรูปสี่เหลี่ยมใดๆ 

OM11_เลยอนุกูลวิทยา  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี
 
 

1. นายเมธาสิทธิ์ สินธุศิริ 
2. นางสาวรุจิรดา ผองแก้ว 
3. นางสาวจิดาภา แจ่มศร ี

สินเชื่อระบบไฟแนนท์เพื่อคนมีรถแบบไหนดีที่สุด OM12_อนุกูลนาร ี  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 
 

1. นายณัฐพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ 
2. นายพงศ์ธนากร นามทอง 
3. นายอิสรพงษ์ สงไพรสน 

การหาความสัมพันธ์ของวงกลมรูปที่ n กับ รูปที่ n-1 
ที่สัมผัสส่วนโค้งของวงกลมรูปก่อนหนา้และด้านทั้ง
สองของสามเหลี่ยมด้านเท่า 

OM13_ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 12.40 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงบ่ายของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 12.40 – 13.00 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงบ่ายรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 

14 13.00 – 13.15 น. โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย 
 
 

1. นายเนติธร ทัพเจริญ 
2. นายภูมปิัญญา หาญกล้า 
3. นายสิทธโิชค แสนโสภาวัน 

การศึกษาผลบวกkพจน์แรกของลำดับเลขคณิตเมื่อ
ทราบผลบวกmพจน์แรกและผลบวกnพจน์แรก 

OM14_แก่นนครวิทยาลัย  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 
 
 

1. นายธนพล จันทร์สมบัต ิ
2. นายศรชัย นอ้ยลา 
3. นางสาวไรวินท์ โฮมหงษ ์

การศึกษาการแก้ระบบสมการเชิงเส้นของเมทริกซ์  
ด้วยกฏของคราเมอร์ (Cramer's rule)  โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 

OM15_ชุมแพศึกษา  

16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียน อุดรพิชัยรักษพ์ิทยา 
 
 

1. นางสาวกายญาพร เมฆวัน 
2. นางสาวณัฐณิชา แพนภูงา 
3. นางสาวบงกช สุดเสน่ห ์

การคาดการณ์จำนวนประชากรในจังหวดัอุดรธานี OM16_อุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 

 

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา คณิตศาสตร์ 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
17 13.45 – 14.00 น. โรงเรียน เลยพิทยาคม 

 
 

1. นายติณษ์ณธรรศณ์ บางยี่ขัน 
2. นายธนกฤต สิทธิศักดิ ์
3. นางสาวณัฐพร สอนศรี 

แอปพลิเคชันประมาณค่าความสูงโดยใช้อัตราส่วน OM17_เลยพิทยาคม  

18 14.00 – 14.15 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 
 
 

1. นายสืบศักดิ์ สำราญจิต 
2. นางสาวลลิตรภัทร เพ็ญศิริวรรณกุล 
3. นางสาวปณิตา กางการ 

การศึกษาสามจำนวนพีทาโกรัสท่ีเป็นจำนวนเต็ม OM18_ชุมแพศึกษา  

19 14.15 – 14.30 น. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี 
 

1. นายเสกสันต์  นาคศรี 
2. นางสาวจุฬารัตน์  สวัสดิ์ศรี 
3. นางสาวอรุณพร  แหลมฉลาด 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งพื้นที่ของสีพื้นในลาย
ผ้าไหมสาเกต กับพื้นที่ลายโคมเจ็ดในผ้าไหมสาเกต 

OM19_ศึกษาสงเคราะห์ฯ  

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
20 14.45 – 15.00 น. โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

 
 

1. นภัษส์กมณ นิตย์ดา่นกลางกุน 
2. นันทกาญจน ์ชุมหิรัญ 
3. ศิรินทร บุญรินทร ์

อนุกรมผกผันของผลคูณลำดับเลขคณิต OM20_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปลา่ (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

 07.30 – 08.10 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงเช้าของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 08.10 – 08.30 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงเช้ารับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 
1 08.30 – 08.45 น. โรงเรียน ปทุมเทพวิทยาคาร 

 
 

1. นายชานนท ์ ดวงบุญม ี
2. นางสาวกัญจนพร  ทุริสุทธิ ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา  ชัยสาล ี

อุปกรณ์ตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยด้วยการ
ประมวลผลภาพ 

OT01_ปทุมเทพวิทยาคาร   

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียน อุดรพิชัยรักษพ์ิทยา 
 

1. นาย ภูริพรรด์ิ ดีพรหม 
2. นาย ธีรศักดิ์ ดวนล ี

เกม Rules Of Social media OT02_อุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 

 

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียน ปทุมเทพวิทยาคาร 
 
 

1. นายธิต ิตุลยวรรธน ์
2. นายธนบดี บุญณ์สอาด 
3. นายศิวกร ภัทรวรเมธ 

ระบบตรวจจับป้ายจราจรอจัฉริยะ OT03_ปทุมเทพวิทยาคาร  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียน อุดรพิทยานกุูล 
 
 

1. นายจกัษวฏั เรืองอร่าม 
2. นายชเลศวร ธีระนกุูล 
3. นายไตรวิช พลเทพ 

ระบบเช็คชื่อนักเรียนด้วยใบหน้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

OT04_อุดรพิทยานุกูล  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียน เลยพิทยาคม 
 
 

1. นายภูตะวัน นานวน 
2. นายกฤษตเมธ เงินมั่น 
3. นายธีรภัทร ทองอ่อน 

ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา OT05_เลยพิทยาคม  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี
 
 

1. นางสาวจิรัชญา แจดไธสง 
2. นางสาวชญานิษฐ ์เผ้าอาจ 
3. นางสาวพรพรรณ ภพูาดแร ่

อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารบอแรกซ์ในอาหาร OT06_อนุกูลนาร ี  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียน บรบือวิทยาคาร 

 
 

1. นายธีรภัทร์ มีชัย 
2. นายปณชัย โพธิสุวรรณ 
3. นายพงศธร สีเสน 

การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ OT07_บรบือวิทยาคาร  

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 
 

1. นางสาวณิชาภัทร ธารบญุ 
2. นางสาวอารยีา ไชยะภา 
3. นายชัชนันท์ ปญัญาประเสริฐกิจ 
 

การศกึษาปัจจยัทางเคมีและทางกายภาพของน้ำในบ่อ
เลี้ยง กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de 
Man) สำหรับพัฒนาระบบแจ้งเตือนอตัโนมตัิ ร่วมกับ
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหากุ้งน็อคนำ้ 

OT08_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปลา่ (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียน ปิยะมหาราชาลยั 
 
 

1. นายชาญณรงค์ โคทังคะ 
2. นางสาวจดิาภา เฟอืยงาราช 
3. นางสาวอริชา สอนรมย ์

ระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่อัจฉริยะ OT09_ปิยะมหาราชาลยั  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียน เลยอนุกูลวิทยา 
 
 

1. นายศริิโชค  ศรีวิไลลกัษณ ์
2. นางสาวจริฐา  โสภณิ 
3. นางสาวปิยอร  ผยุขันธ ์

ประตูอัจฉริยะ OT10_เลยอนุกูลวิทยา  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

1. นางสาวสจุิตรา บุญสาร 
2. นางสาวศศิวรรณ  ทำสุนา 
3. นางสาวจนิดารัตน ์รอดแสดง 

ระบบควบคุมการนำรถเข้า - ออก จากบัตร RFID 
ด้วยบอร์ด Arduino 

OT11_เฉลิมฯ  ร้อยเอ็ด   

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียน สารคามพิทยาคม 
 
 

1. นายเจษฎา  อาจชมภ ู
2. นายจิรายุส  ทองยศ 
3. นางสาวณัฐริกา  เจ็กสูงเนิน 

การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจหาโรคปอดบวม-
ปอดอักเสบ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial 
Intelligence) 

OT12_สารคามพิทยาคม  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1. นางสาวกัณติชา   ดว้งเคน 
2. นางสาวศิริวิมล    พันธะสา 
3. นางสาวนงนภัส    ผลมุ่ง 

การสร้างแบบจำลองพรรณไม้ในรูปแบบARของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ออกแบบโดยโปรแกรม 
Google Sketch Up 

OT13_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 12.40 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงบ่ายของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 12.40 – 13.00 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงบ่ายรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 

14 13.00 – 13.15 น. โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
 
 

1. ภูมิรพี อัครฮาด 
2. , สุจิตรา พาพานทอง 
3. เบญชิตา คำมูล 

ระบบโปรแกรมยืนยันตวัตนนักเรียนมาสายโรงเรียน
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

OT14_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียน ชุมแพศึกษา 
 
 

1. นางสาวกานต์พชิชา ดู่ป้อง 
2. นายธนกฤต ทีภูเขียว 
3. นายปณธิาน ลาสุนนท ์

ระบบควบคุมการเติมน้ำผสมธาตุอาหารอัตโนมัติ
สำหรับการปลกูผักไฮโดรโปนิกส ์

OT15_ชุมแพศึกษา  

16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย 
 

1. นายบุญยพัฒน์ ลน้เหลือ 
2. นายปิยวัฒน์ หวังปัญญา 
3. นายพรีณฐั กังวานธรรมกลุ 

เครื่องรับพัสดุฆ่าเช้ือด้วยแสงUVC OT16_แก่นนครวิทยาลยั  

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

        หมายเหตุ    1.  Username  หมายถึง  ช่ือท่ีนักเรียนใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom 
      2.     Join Zoom Meeting  : https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09 
   Meeting ID: 760 432 5905  Passcode: Thai_Oral 

ตารางการนำเสนอ ประเภท การนำเสนอแบบปากเปลา่ (Oral presentation) ภาษาไทย สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
17 13.45 – 14.00 น. โรงเรียน เลยพิทยาคม 

 
 

1. นายตราภูม ิคำดอกรับ 
2. นายสุริยภัทร หอมตระกูลขจร 
3. นางสาวธีรัชญา ศิริหล้า 

การพัฒนาลิฟต์สั่งการดว้ยเสียง OT17_เลยพิทยาคม  

18 14.00 – 14.15 น. โรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล 
 
 

1. นายยศกร โมราราช 
2. นายศิวกร ไตรยราช 
3. นายสิรภพ นาคพันธ ์

การพัฒนาระบบเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติตาม
สายพานลำเลียง 

OT18_สกลราชวิทยานุกูล  

19 14.15 – 14.30 น. โรงเรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 
 

1. นายต่อสกุล ศรีโพนงาม 
2. นายปุญญพัฒน์ จันทร์แดง 
3. นายฐาปนพงษ ์ดวงตา 

การพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี ่ OT19_อุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 

 

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
20 14.45 – 15.00 น. โรงเรียน เลยพิทยาคม 

 
 

1. นางสาวอลิส โยทองยศ 
2. นางสาวญาณภัทร แสนประสิทธิ ์
3. นางสาวฐิติรัตน์ หัวใจแกว้ 

ระบบตรวจจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ และแจ้งเตือนผ่าน
โทรศัพท์มือถือในแอพพลิเคชั่นไลน์ 

OT20_เลยพิทยาคม  

21 15.00 – 15.15 น. โรงเรียน ชุมพลโพนพิสยั 
 
 

1. นายณัฐดนัย ภูจอมดาว 
2. นายอนุชา ผ่านคำ 
3. นางสาวขนิษฐา ขำเงิน 

เครื่องกดเจลอัตโนมัติ OT21_ชุมพลโพนพิสัย  

22 15.15 – 15.30 น. โรงเรียน อนุกูลนาร ี
 
 

1. นางสาวชนกนันท ์ศรีสวัสดิ์ 
2. นางสาวอิสรีย ์คูเมือง 
3. นางสาวพัทราภรณ์ ภูต่างแดน 

ระบบเปิด-ปิดหน้าตา่งแปรผันตามสภาพอากาศ OT22_อนุกูลนาร ี  

23 15.30 – 15.45 น. โรงเรียน ผดุงนาร ี
 
 

1. นางสาวธัญวรัตน์ จันทะเจียง 
2. นางสาวปิยวรรณ นันทะเสน 
3. นางสาวชลดา เทพจิต 

การพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนโดยการสแกน
ใบหน้า วัดอุณหภูม ิและแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 

OT23_ผดุงนารี  

24 15.45 – 16.00 น. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี 
 

1. นางสาวอาภาวี  เพ็งรัตน์ 
2. นายปฏิภาณ  โพธิกุดไสย 

อุปกรณ์จัดการนำ้ในนาข้าว IoT แบบเปยีกสลับแห้ง
แกล้งข้า 

OT24_ศึกษาสงเคราะห์ฯ  

 

https://us02web.zoom.us/j/7604325905?pwd=OGVHUU9OM2RDUlk2VCs5WnA1b2djZz09

