
 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

 
ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา  ฟิสิกส ์

ทีมท่ี 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. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  1. นายปัฐว ีวงษาเวียง 

2. นายภาวัต  อนกุารสกุล 
3. นายภูมภิัทร เปียกไธสง 

การพัฒนาอปุกรณ์ช่วยเดินอจัฉริยะสำหรับผู้พิการ
ทางสายตาและผู้สูงอาย ุ

PP01_อุดรพิทยานุกูล  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  1. นายจิรายุ ภูมิภาค 
2. นายเจษฎากร เหลาแตว 
3. นายภูริณัฐ ประทุมวงศ์ 

เครื่องบดขวดพลาสติกแบบนับจำนวนขวดโดย
โปรแกรม Arduino 

PP02_ธาตุนารายณ์วิทยา  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  1. นางสาวกานต์ธีรา ภูมิชยัโชต ิ
2. นางสาวธัชนันท ์ภูหัดสวน 
3. นางสาวประภาดา ปัญญาวัน 

พลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนชีวิตให้ทันโลก (Change 
the world with solar panel) 

PP03_สตรีราชินูทิศ  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  1. นายอกัษรณรงค์ วงศรี 
2. นางสาวศิริลักษณ์ ราชเจริญ 
3. นางสาวสุธาลักษณ์ กองตุ้น 

เครื่องปลูกมันแกว PP04_บรบือวิทยาคาร  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียนสกลราชวิทยานกุูล  1. นางสาวดวงหทยั ไพเราะ 
2. นายยศกร วัฒนพิบูลย์สิน 
3. นายคณวัฒน์ ศิริวรรณโชติ 

การศึกษาพฤตกรรมการมว้นตัว และความสัมพันธ์
ของความยาวน้ำหนัก และจำนวนขอ้ปล้องของกิ้งกือ
กระบอก 

PP05_สกลราชวิทยานุกูล  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั  1. นายปฐว ีถียัง 
2. นายวชิรวิทย ์มูลรัตน์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแมเ่หล็กหมุนวน PP06_แก่นนครวิทยาลยั  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  1. นางสาวนลินนิภา กางทอง 

2. นายอชิรวิชญ์ ภธูรเลิศ 
3. นายมิลินท์ โพธิ์ศร ี

อุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้แบบอัตโนมัติ PP07_ธาตุนารายณ์วิทยา  

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียนสตรีศึกษา  1. นางสาวน้ำทิพย์ สินโพธิ ์
2. นางสาวชนาภา ศรีค 
3. นางสาวกรรว ีศิริขันธ ์

การสร้างระบบควบคุมและการประดิษฐ์เครื่องความ
สะอาดความถี่อัลตราโซนิค 

PP08_สตรีศึกษา  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา  ฟิสิกส ์
ทีมท่ี เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. นางสาวกฤตญิา ไกรรัตน ์
2. นางสาวธติิรัตน์ ไชยแกว้ 
3. นางสาวสุณัฏฐา เกษรศร ี

เปรียบเทียบการดูดซับเสียงของอิฐบล็อกที่ทำจาก
ฟางข้าว ชานออ้ย และใยมะพร้าว 

PP09_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  1. นางสาวบัณฑิตา  ประทุมชยั 
2. นางสาวกุลณฐั  กุระกนก 
3. นางสาวสนุิสา  กองสมบัต ิ

ตู้อบรองเท้าอัจฉริยะ PP10_เลยอนุกูลวิทยา  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียนสารคามพิทยาคม  1. นายปิยกฤษฎิ์ ตั้งจิตเจริญพณชิ 
2. นายภูบดนิทร์ นันแก้ว 
3. นางสาวเพชรชมพู โสภณสิร ิ

เครื่องสูบน้ำระบบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำด้วย
แอพพลิเคชั่นแบบพกพา (Mobile Auto Sensor 
Feeding Pump  with Water Content 
Determination Application) 

PP11_สารคามพิทยาคม  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  1. นายทศกร สรสิทธิ ์
2. นายธีรภทัร แสงตะวัน 
3. นายพเิชษฐ์ชยั พทุธิชาต ิ

นักประดาน้ำไม่หวนกลับ PP12_ชุมพลโพนพิสัย  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียนกัลยาณวัตร  1. นางสาวชณิสา ซ่ือด ี
2. นางสาวนุษบา ไชยเดช 
3. นางสาวเสาวลกัษณ์ พรมทว ี

การพัฒนาแผ่นกันกระแทกเลียนแบบโครงสร้าง
เท้าช้างสำหรับหมวกกันนอ็กนิรภยั 

PP13_กัลยาณวัตร  

 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 12.40 น. นักเรยีนที่นำเสนอโครงงานชว่งบ่ายของแตล่ะประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 12.40 – 13.00 น. นักเรยีนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงบ่ายรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 

14 13.00 – 13.15 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  1. นางสาวนิภาพร เกตุกรม 
2. นางสาวศุภรดา ชารีนิวฒัน ์
3. นางสาววรีานนัท์ นนัทวัน ณ อยุธยา 

เปรียบเทยีบประสทิธิภาพและอัตราการดูดซับของฟองน้ำ
(compare the efficiency and absorption rate of 
sponges) 

PP14_สตรีราชินูทิศ  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  1. นางสาวสริิรกัษ์ จรัสชยัพจน ์
2. นายชลันทร เพียรภายลุน 
3. นางสาวแพรพนัธุ์ จนัทร์เพชร 
4. นายบดนิทร์ พิมพิสยั 

การศึกษาชนิดของแสง LED ที่มีอิทธิพลต่อการบาน
ของดอกคุณนายตื่นสาย 

PP15_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  1. นายธานาธิป ลาดบัวขาว 
2. นางสาววิภาวรรณ มะหาหิงษ์ 
3. นางสาวณฐัธิดา สิทธิมาส 

อุปกรณ์ช่วยยกถังน้ำ BOT PP16_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน 
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 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา  เคมี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน เวลาในการนำเสนอ หมายเหต ุ

 07.30 – 08.10 น. นักเรียนที่นำเสนอโครงงานช่วงเช้าของแต่ละประเภทลงทะเบียนเข้าห้อง ZOOM 
 08.10 – 08.30 น. นักเรียนที่มีลำดับการนำเสนอในช่วงเช้ารับฟังคำชี้แจงจากกรรมการ 
1 08.30 – 08.45 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ จังหวัด
สกลนคร  

1. นางสาวณัฐมนฑ์  ครองยุต ิ
2. นายภูมิศักดิ ์ ทองคำ 
3. นางสาวกัญญาณัฐ  อันพา 

การศึกษาประสิทธิภาพของเทียนหอมไล่ยุงจากพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น 

PC01_เฉลิมฯ สกลนคร  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  1. นายณัฐิวุฒิ หาญนอก 
2. นางสาวกันต์กมล นรสาร 
3. นางสาวธิญาดา ลภิา 

การสังเคราะห์แผ่นฟิล์มพลาสติกชวีภาพจากซัง
ข้าวโพด 

PC02_ธาตุนารายณ์วิทยา  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  1. นายธนกฤต แก้วปีลา 
2. นางสาวพรนภา ระสีทา 
3. นางสาวจิรสุตา นาโสก 

แผ่นรองยางพาราสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ PC03_ปิยะมหาราชาลยั  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  1. นางสาว สุจิตรา ทองไทย 
2. นางสาว ณัฎฐณิชา แสงชา 
3. นางสาว พรฐิพา ธรรมขันธ ์
 

ศึกษาประสิทธภิาพการเร่งรากของมันสำปะหลังจาก
ใบขี้เหล็ก 

PC04_บรบือวิทยาคาร  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  

1. นางสาวหทยัรัตน์  ศาลาผาย 
2. นางสาวมีณา  เสือเจริญ 
3. นางสาวเยาวลักษณ์  พันภูมิพฤกษ์ 

เปรียบเทียบประสิทธภิาพระหว่างเปลือกกล้วย 
เปลือกส้มและกิ่งข่อย ที่ชว่ยในการขจัดคราบฟัน 

PC05_เฉลิมฯ ร้อยเอ็ด  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. นางสาวทิพยดา   ท่าโทม 
2. นางสาวธีรพร   อุดมลาภ 
3. นางสาวปรียานุช   นามแสน 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารบีตาเลน
จากเปลือกแกว้มังกรเนื้อขาว 

PC06_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  1. นางสาวอัญชลีพร ศรีพระจันทร ์

2. นางสาววรรณภา ลาพิมพ ์
การเปรียบเทียบผลทดสอบรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้
จากผงดำเคมี5% 10% และ15% กับผงดำจากถา่น
ไม้ไผ่ และผงดำถ่านไม้ไผ่ผสมยางสน 

PC07_ปิยะมหาราชาลยั  
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8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียนผดุงนารี  1. นางสาววนิดา โลหะภัย 
2. นางสาวกัญญารว ีกุลนันทนนท ์
3. นางสาวนิติยาภรณ์ พร้อมสมุด 

การศึกษาความสามารถในการนำไฟฟ้าของ
สารละลายโซเดียมคลอไรด์และสารสะลาย
แมกนีเซียมซัลเฟต 

PC08_ผดุงนาร ี  

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  1. นางสาววรัญญา ศรจีันทร ์
2. นางสาวจริาภรณ์ ถิตย์ฤทธิ ์
3. นางสาวปณิตา อุน่มีศร ี
4. นางสาวอนญัพร ทำทอง 

การเปรียบเทียบสารแคโรทีนอยดจ์ากวสัดุเหลือใช้
จากธรรมชาติ 

PC09_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียนสารคามพิทยาคม  1. นายกฤตธนภัค คำเบ้าเมอืง 
2. นางสาวชญานนิทร์ ใหม่คาม ิ
3. นางสาววรรษกมล รุ่งศร ี

การวัดฤทธิ์ต้านการอนุมูลอิสระของสารสกัดจากว่าน
ธรณีสาร 

PC10_สารคามพิทยาคม  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  1. นางสาวจติรลดา แสงหา 
2. นางสาวณฐัณิชา บุญสิงห์ 
3. นางสาวพรพิชชา ประชากา 

กระดาษซับน้ำมันออร์แกนิคในอาหารทอดจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

PC11_อุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 

 

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  1. น.ส.รสิตา อนิรยี ์
2. น.ส.ชลดา เสวะกะ 
3. น.ส.ภาวชัญา ขุนอ่อน 

เช้ือเพลิงชีวภาพจากกากพืชเหลือใช ้ PC12_สตรีราชินูทิศ  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  1. นางสาวกษมา นามมาลา 
2. นางสาวยุลิตา มะลิงาม 
3. นางสาวศศิธร โยธชยั 

ประสิทธิภาพของกระดาษจากเส้นใยใบสับปะรดท่ี
ผสมถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ในการยืดอายกุารเก็บรักษา
กล้วยหอมทอง 

PC13_ขอนแก่นวิทยายน  

 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. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  1. นางสาวฐิติวรดา กินรา 
2. นางสาวธนพร มุงคุณ 
3. นางสาวเอกฤทัย กลอ่มจิตต ์

การเพิ่มประสิทธภิาพการเก็บความร้อนของลูก
ประคบสมุนไพร 

PC14_ปิยะมหาราชาลยั  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียนสกลราชวิทยานกุูล  1. นางสาวณภัค คณาณุวฒันวนิช 
2. นางสาวภทัรพรรณ สุนารักษ์ 
3. นางสาวปถมาภรณ ์ดาศร ี

Chemeter 2in1 PC15_สกลราชวิทยานุกูล  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา  เคมี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน เวลาในการนำเสนอ หมายเหต ุ
16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  1. นางสาวณิชชานันท์ แสนนา 

2. นางสาวนิชธาวัลย์ เมืองนาง 
3. นางสาวศิริรัตน์  ศรีบุญราช 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพพลาสติกชีวภาพจาก
ข้าวสารและ ขา้วเหนยีวนึ่งตากแห้งพันธุ์กข 6 และ
พันธุ์ผัวหลงหนองบัวลำภู  

PC16_หนองบัวพิทยาคาร  

17 13.45 – 14.00 น. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  1. นางสาวพรประภา วงษาเทพ 
2. นางสาวประภาภรณ์  วรคันธ ์
3. นางสาวอรนภัส  ท้าวพรม 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของกระดาษห่อผลไม้
จากสารสกัดหยาบของยาสูบและดาวเรืองในการไล่
เพลี้ยแป้ง 

PC17_ปทุมเทพวิทยาคาร  

18 14.00 – 14.15 น. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั  1. นางสาวณัฐชนิกาญจน ์ชัยนรานนท ์
2. นางสาวปพิชญา เจริญสุข 
3. นางสาวเอมิกา จินดาศรี 

การศึกษาหาปริมาณการดูดซับกลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียมโดยถ่านชวีภาพที่ได้จากไม้ไผ่ 

PC18_แก่นนครวิทยาลัย  

19 14.15 – 14.30 น. โรงเรียนกัลยาณวัตร  1. นางสาวพิราภรณ์ เช้ือผกา 
2. นางสาวสุเมธินี ทิสานนท ์

การสร้างชุดตรวจหาสารฟอมาลีน PC19_กัลยาณวัตร  

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
20 14.45 – 15.00 น. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  1. นางสาวการะบุหนิง แสนไชย 

2. นางสาวณัฐนรี มุงธิราช 
3. นางสาวภัทรกันย์ พงศ์ธไนศวรรย์ 

บอมผักโขมขจัดคราบเลือด PC20_นครพนมวิทยาคม  

21 15.00 – 15.15 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  

1. นางสาวธิดารัตน์  วงคำเหลา 
2. นางสาวกิรณา  สุวรรณชะลา 
3. นางสาวศิรินทร์พร  ศรีระกิจ 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพในการไล่ยุงจาก
สมุนไพรธรรมชาติตะไคร้หอม และผิวมะกรูดโดยการ
กลั่น 

PC21_เฉลิมฯ ร้อยเอ็ด  

22 15.15 – 15.30 น. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  1. นางสาวเบญจมาศ นิลนามะ 
2. นางสาวพิมพ์ชาดา สกุลด ี
3. อาทิติยา กองสินแก้ว 

อิทธิพลของการเสริมใบตำลึงผงในอาหารไก่ไข่ต่อ
สมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข ่

PC22_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา ชีววิทยา 
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. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  1. นางสาวกรภัทร ์    ทุมชะ 

2. นางสาวคณัญญา   ศิริเรือง 
3. นางสาวเมขลา      ศรีอุดร 

การสกัดสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากธรรมชาต ิ(Extraction 
of natural plant tissue dyes) 

PB01_หนองบัวพิทยาคาร  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  1. นายธรรมธร เหลืองอิงคะสุต 
2. นายสุวจิักขณ์ จันดาวัลย ์
3. นายธีรภัทร สีอ่อน 

การศกึษาสูตรอาหาร MS ร่วมกับฮอร์โมน BA สำหรับการ
เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ของ ตน้แก้วสารพัดนกึในสภาพปลอด
เชื้อ และ วัสดุปลูกที่มีผลตอ่การอนุบาลของต้นแก้ว
สารพัดนกึ 

PB02_อุดรพิทยานุกูล  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  1. นายทินกร  วระสหีา 
2. นางสาวฐิตินัย   ประกอบพานิช 
3. นางสาวอัฐภิญญา  ศรีบุญธรรม 
 

การครอบครองต้นข้าวโพดของเช้ือราเขยีว 
Metarhizium anisopliae ในการป้องกันหนอน
กระทู้  

PB03_หนองบัวพิทยาคาร  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  1. นางสาวณัฐธิดา ภูสีฤทธิ ์
2. นางสาวเจนจิรา ทิพยโ์ทสิงห ์
3. นางสาวภัคจีรา เหล่าสุพรรณ์ 

การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเชื้อแบคทีเรีย 
Escherichia coli ของใบฝร่ัง ใบพังโหม และกานพล ู

PB04_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  1. นายชัยวัฒน์   ผลผดุง 
2. นางสาวณัชฌิชา  น่วมอิ่ม 
3. นางสาวพรรณราย  ศรีจำปา 

น้ำหมักชวีภาพจากมะละกอและสับปะรดต่อการงอก
ของเมล็ดทานตะวัน 

PB05_เลยอนุกูลวิทยา  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั  1. นางสาวกนิษฐา พิมพา 
2. นางสาวพิชญ์สินี ชินวงษ ์
3. นางสาวสุพิชชา โศภิษฐ์โฆษิต 

การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของไคโตซานต่อการยืด
อายุขนมปัง 

PB06_แก่นนครวิทยาลยั  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  1. นางสาวเปรมวกิา พนัธ์งาม 

2. นางสาวอัศราภรณ์ ทำน ุ
3. นางสางจรรยพร องอาจ 

เปรียบเทียบปริมาณสารสกัดแทนนินจากใบมัน
สำปะหลัง 

PB07_ประจักษ์ศิลปาคาร  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา ชีววิทยา 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. นายสหรัถ สทุธธิรรม 
2. นางสาวจริัชญา ขำงาม 
3. นางสาวปุญญิศา บุตรสาระ 

การออกแบบกระบวนการสกัดน้ำตาลจากฝกัจามจุรอีย่าง
ง่ายฯ 

PB08_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  1. นางสาวแก้วตา ปารีสร้อย 
2. นางสาวปะนิตา อุสันสาห์ 
3. นางสาวสทุธิดา นิตยาคม 

ฤทธิก์ารยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยสารสกดั
จากพืชวงศ์กะเพรา 

PB09_นครพนมวิทยาคม  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  1. นางสาวกัญญาวีร ์คำอุดม 
2. นางสาวณฐัณิชา ปิยะศิลป์ 
3. นางสาวสรัลพร ผายพนัธ ์

การผลิตแผ่นฟลิ์มเคลอืบอาหารผสมสารสกดัลิกนนิจาก
เปลือกถั่วลิสงเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ที่กอ่โรคในทางเดินอาหาร 

PB10_ขอนแก่นวิทยายน  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียนเลยพิทยาคม  1. นางสาวพิมลนาฏ ชารัญจ่า 
2. นางสาวรามาวด ีบุตรมาตย ์
3. นางสาวรุจิภา คุม้ห้างสูง 
4. นางสาวสุชานาถ ไพศาลวิทย ์

ประสิทธภิาพของสารสกัดจากโหระพาและผักโขมในการ
ยับยั้งเชื้อราในมะขาม 

PB11_เลยพิทยาคม  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียนสารคามพิทยาคม  1. นางสาวสุชานันท์ ไกรอาสา 
2. นางสาวสุปรยิา เพื่อนรมัย ์
3. นายเจษฎากร ชมภูคำ 

ศึกษาเปรยีบเทยีบประสทิธิภาพการกำจัดแมลงหวี่ขาวใน
ต้นปอเทือง ด้วยสารสกัดชวีภาพใบตดหมูตดหมา 
ดาวเรอืง และสะเดาไทย 

PB12_สารคามพิทยาคม  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  1. นางสาวนิรนัดร์ฎา   โทอธุทา 
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  เสนานิกรณ ์
3. นางสาวพัชนันท์  โสภาหอม 

ศึกษาประสทิธิภาพของปรมิาณเปลอืกไข่ไกแ่ละเปลอืก
หอยเชอรี่ต่อการสร้างปมไรโซเบียมในรากถัว่เขยีว 

PB13_ชุมพลโพนพิสัย 
 

 

 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. โรงเรียนสกลราชวิทยานกุูล  1. นางสาวปภาวด ีอภิวนัทนกุล 
2. นางสาวปภาวรี์ อภิวันทนกุล 
3. นางสาวพรหมพร คำโสม 

การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการ
เจริญเติบโตของไหมนางน้อยสกลนคร และคุณภาพ
ของเส้นไหม 

PB14_สกลราชวิทยานุกูล  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  1. นายศกัดิ์สทิธิ์ ศรศิลป์ 
2. นางสาวกรรณกิา อนุทะพา 
3. นางสาวชาลิสา สอนศร ี

การศึกษาอุณหภูมิ ความชื้น และรวมถงึสมบัติทาง
กายภาพและเคมี ของข้าวพันธุ์กข6 และกข15 

PB15_ปทุมเทพวิทยาคาร  

  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

 
ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 

ทีมที่ 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. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  1. นายเอกราช ชัยสงค 

2. นางสาวณัฐรัตน จันทรประทัด 
3. นางสาวธิติมา ภแูพง 

ความหลากหลายของแมลงนํ้าเพื่อเป็นดชันีบ่งชี้
คุณภาพนํ้า ห้วยพันศิลา ตาํบลหนองบวัใต้ อําเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบวัลําภ ู

PE01_ศรีบุญเรืองวิทยา
คาร 

 

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  1. นายพิชิต บุญตาท้าว 
2. นางสาวธันมณี สมัครเขตการ 
3. นางสาวสิริณัฐฐา ไตรตระการเดช 

ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยใบสับปะรดและ
เส้นใยกาบกลว้ย 

PE02_ธาตุนารายณว์ิทยา  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  1. นางสาวใกล้รุ่ง อุ่นวิเศษ 
2. นางสาวเยาวพา นวลแดง 
3. นายนราดร อุ่นพรมม ี

อุปกรณ์กระตุ้นให้เกิดความพรุนใต้ดินระบบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์สำหรบัการอนุรักษ์
ดินและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 

PE03_ชุมพลโพนพิสัย  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียนกัลยาณวัตร  1. นายกฤษฎา มหานาม 
2. นายณัฐวัตร ศรีบุญเรือง 
 

การศึกษาและพัฒนาผง Super-hydrophobic ที่มี
คุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็กเพื่อบำบัดน้ำเสียที่
ปนเปื้อนน้ำมันในแหล่งน้ำ 

PE04_กัลยาณวัตร  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  1. นางสาวมัณฑนา ประเสริฐวงค์ 
2. นางสาวศุภรัตน์ โทนผยุ 
3. นางสาวศุทธืณี วิเศษศรี 

มหัศจรรย์การ์ดกระดาษเพาะพันธุพ์ืช PE05_ประจักษ์ศิลปาคาร  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  1. นายวธิวิทย์ จีนบุตร 
2. นายพนธกร สภุักดิ ์
3. นายวริทธิ์ธร จีนบุตร 

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้ำมันของ
ฝ้าย เพื่อการพัฒนาเป็นชุดอุปกรณ์ดูดซับคราบน้ำมัน
ในแหล่งน้ำ 

PE06_ปิยะมหาราชาลัย  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียนกัลยาณวัตร  1. นางสาวชมพูนุท จิรกิตต์หิรัญ 

2. นางสาวฑิติยาพร ดรนาม 
3. นางสาวเมราณี เนื่องชมภ ู

ศึกษาการผลิตเส้นด้ายจากแกนในต้นกก PE07_กัลยาณวัตร  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 
ทีมที่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ จังหวัด
สกลนคร  

1. นางสาวยพุารัตน์  โจมคำ 
2. นางสาวธาริณี  สาวิสิทธิ ์

การศึกษาการยืดอายุดอกไม้ให้สดนานดว้ยวัสดุ
ธรรมชาติ 

PE08_เฉลิมฯ สกลนคร  

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  1. คณิตา แจ่มใส 
2. วิภวานี แก่นอินทร ์
3. ต้นอ้อริมโขง จันทร์มล 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการดูดซับน้ำมันของ
เส้นใยเซลลูโลสจากกาบมะพร้าว ฟางข้าว และใบ
สัปปะรด 

PE09_ปทุมเทพวิทยาคาร  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียนผดุงนารี  1. นางสาวปิยะธิดา วงษา 
2. นายธนกฤษ คำหาญ 

การศึกษาการวางตัวระหว่างกู่มหาธาตกุับปราสาท
หินพนมรุ้งเทียบกับการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย ์

PE10_ผดุงนารี  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียนสกลราชวิทยานกุูล  1. นางสาวปวิตรา วงศ์ประชา 
2. นางสาวชลธร  จำปาทอง 
3. นางสาวอรพิชญ ์ เอีย้งลักขะ 

การเพิ่มประสิทธภิาพโฟมโปรตีนดับเพลิงจาก
ผักตบชวาดว้ยนาโนซิงค์ออกไซด์ 

PE11_สกลราชวิทยานกุูล  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียนกัลยาณวัตร  1. นางสาวอรอุมารี เดชยศดี 
2. นางสาวจีรนันท์ ชุ่มทอง 
3. นางสาวปณิตา อาจมุงคุณ 

นวัตกรรมอนุบาลผักหวานป่า PE12_กัลยาณวัตร  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  1. นายจันทรานนท ์จันทรา 
2. นางสาวชญาภา กมลธัชนนท ์
3. นางสาวพิมพ์ชนก ประทุมพงษ์ 

โครงงานวิทยาศาสตร์แปลงผักประหยัดน้ำ (Wicking 
Garden Beds) 

PE13_อุดรพิทยานุกูล  

 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. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  1. นายปริญวุฒ ิบุญแสน 
2. นางสาวเนตรดาว บุรีขันธ ์
3. นางสาวสายชุดา สีสด 
4. นางสาวณัฐาพร ออ่นพินา 

การหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และเอนไซม์อินเวอร์เทส
จากหญา้ 5 ชนิด 

PE14_นครพนมวิทยาคม  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. นายพีรพัฒน์    สว่างเนตร 
2. นางสาวบุญมาตา   ผ่องแผ้ว 
3. นางสาวรุจิรา    ศรีโคตร 

ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่ส่งผลต่อการวางไข่ยุง PE15_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 
ทีมที่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ
16 13.30 – 13.45 น. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  1. นางสาวพรนภา กาสังข ์

2. นางสาวหฤทยั เสนาฤทธิ ์
3. นางสาวณัฐติญาภรณ์ อิ่นคำ 
 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน 
บริเวณหนองบ่อ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม 

PE16_บรบือวิทยาคาร  

17 13.45 – 14.00 น. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  1. นางสาวณัฏฐณิชา บุตตะม ี
2. นายประกาศิต หินเธาว ์
3. นางสาวอรไพลิน เวยีงศรี 

ประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากพลาสติก
ชีวภาพย่อยสลายได้ โดยใช้ลิกนินจากนำ้ดำใน
อุตสาหกรรมกระดาษเป็นสารตัวเติม 

PE17_ขอนแก่นวิทยายน  

 
  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา คณติศาสตร ์
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. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  1. นายเมตินัย ใจนันตะ๊ 

2. นายธวัชชัย กาญจนีย ์
3. นางสาวศุภานัน ศิริวงค์ 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการกำหนดสญัญาณไฟ
จราจรกรณีศึกษาสี่แยกบายพาสนครพนม 

PM01_นครพนมวิทยาคม  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  1. นางสาวกิตยิากร  เวยีงคำ 
2. นางสาวสุจิรา  พุฒเขียว 
3. นางสาวปวิชญา  บุตรสาระ 

การสร้างรูปเรขาคณิตจาก fractals รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
โดยใช้โปรแกรม GSP 

PM02_ชุมพลโพนพิสัย  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียนเลยพิทยาคม  1. นายปริพจน ์สรรพการ 
2. นายภูร ีวงศ์ศิลา 
3. นางสาวพยิดา รุ่งเรือง 

สูตรทั่วไปในการหาเมทริกซ์ A ใด ๆ จากเมทริกซ์ของ
โคแฟกเตอร์ของ A 

PM03_เลยพิทยาคม  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั  1. นางสาว ชญานิศ ฉายมงคล 
2. นางสาว นงนภัส ไสวาร ี
3. นางสาว อภิรดา โพธิจันทร ์

การสร้างสูตรอย่างง่ายในการคำนวณหาภาษีนำเขา้
ของสินค้านำเข้ายอดนิยม 

PM04_แก่นนครวิทยาลยั  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  1. นายกฤตพิงศ์   ภูตาพัส 
2. นายนันทวัฒน ์  วะชุม 

วิธีการหนึ่งในการตรวจสอบค่าขีดสุดและตรวจสอบ
ช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลด 

PM05_หนองบัวพิทยา
คาร 

 

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ จังหวัด
สกลนคร  

1. นายชาญชยั  โสภา 
2. นางสาวปณิตา  คำภีระ 
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เนาว์ศรีสอน 

การศึกษาความน่าจะเป็นในการได้รับรางวัลสูงสุด
จากการหมุนวงล้อชิงโชค 

PM06_เฉลิมฯ สกลนคร  

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  1. นางสาวกุลธิดา พรหมถาวร 

2. นางสาวอภิญญา เนื้อแก่น 
 

ลำดับแสนมหัศจรรย์สร้างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ด้วยโปรแกรมGSP 

PM07_ประจักษ์ศิลปาคาร  

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  1. นายปรเมศร์ แสงพรมชาล ี
2. นางสาวปภาวรินท ์ทองคำ 
3. นายนิรวิทธ์ เจิรญพร 

สูตรสำเร็จในการหาจำนวนดอกและกลบีดอกที่เกิด
จากการทับซ้อนกันของวงกลม ที่มีรูปแบบเป็นหก
เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 

PM08_ธาตุนารายณ์วิทยา  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา คณติศาสตร ์
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียนสารคามพิทยาคม  1. นายจิรภัทร ชุติมันตพงศ์ 
2. นายภัทรพงศ์ มาตพรมราช 
3. นายศิวดล รังมาตย ์

การศึกษาพื้นที่ผิวโค้งที่เกิดจากการหมนุพาราโบลา  
รอบแกน Y ในช่วง  x1,x2 

PM09_สารคามพิทยาคม  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั  1. นางสาวกวินธิดา โคตรบุตร 
2. นางสาวชัญญา หล้าปุย 
3. นางสาวอติกานต์ อินอ่อน 

การศึกษาแบบรูปความยาวด้านและพื้นที่ของรูป n 
เหลี่ยมด้านเท่าที่แนบในรูป n เหลี่ยมดา้นเท่าชั้นที่ k 

PM10_แก่นนครวิทยาลยั  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. นายภูรภิัทร คำเฉลียว 
2. นางสาวปทิตตา พันธะสา 
3. นางสาวพิมพ์ลภัส สารีคำ 

การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเรื่องการ
หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

PM11_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  1. นางสาวญาณิศา พันธ ุ
2. นางสาวกัลยา แกว้กาง 
3. นางสาวรังษิยา น้อยพา 

การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้
ในลิมิตของลำดับ 

PM12_บรบือวิทยาคาร  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  1. นางสาวณัชชา  รังสิยาภรณ์รัตน์ 
2. นางสาวบัวบุษบัน  บวัคอม 
3. นางสาวเบญภ์มศาท ์เกริกชยัฐิณัล 

การหาความสัมพันธ์พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า
และมีความยาวรอบรูปเท่ากันที่ทำให้มพีื้นที่มากที่สุด 

PM13_อุดรพิทยานุกูล  

 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. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายธวัชชัย พงษ์ไทย 
2. นายปฐมพร อ่อนโสภา 
3. นางสาวสุภัสสรา ชัยน้อย 

การหาความสัมพันธ์ระหวา่งจำนวนผู้ได้รับวัคซีนและ
ผู้เสียชีวิตโดย 
การใช้ค่าสหสัมพันธข์องเพียร์สัน 

PM14_อุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 

 

 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี 
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. โรงเรียนสกลราชวิทยานกุูล  1. นายจกัรภัทร วงศ์มีแก้ว 

2. นายโทมัส จันทรัตน์ 
3. นายธีรเมธ บุญศร ี

ระบบป้องกันภยัรถยนต ์3 in 1 PT01_สกลราชวิทยานกุูล  

2 08.45 – 09.00 น. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  1. นายศิวราช เพลาหรม 
2. นายนราวิชญ์ จังตระกูล 
3. นายสรธัญ พานอนันต์ 

ระบบ IOT เพื่อการดูแลการเพาะปลูกพชืไฮโดโปนิกส์
อัตโนมัติในพื้นที่ขนาดกำจัด 

PT02_ปิยะมหาราชาลัย  

3 09.00 – 09.15 น. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  1. นายพงษ์ธวัช สมณะ 
2. นางสาวนิภาพร รังสัดสา 
3. นางสาวลัลน์ลาวด ีอาบสุวรรณ 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เร่ืองระบบหมุนเวียนโลหิต PT03_อุดรพิชัยรักษ์พิทยา  

4 09.15 – 09.30 น. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  1. นายตะวนั ฉาน 
2. นางสาวนฤมล เพชรนาค 
3. นางสาวกันยารตัน์ บุญคำ 

มิเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ PT04_ชุมพลโพนพิสัย  

5 09.30 – 09.45 น. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  1. นายคฑาพัฒน์ ถาอุปชิต 
2. นายยศพันธ์ แก่นวงษ ์
3. นายสรวิศ นิมิตรวงศ์สกุล 

กล่องจ่ายยาอัตโนมัต ิ PT05_อุดรพิทยานุกูล  

6 09.45 – 10.00 น. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  1. นางสาวสจุิตตรา จทุสิงห์ 
2. นายเทวฤทธิ์ ภูจอมจิต 
3. นางสาวชลดา อาษาศกึ 
4. นางสาวปิยะภรณ์ บุตตะนันท ์

ระบบเปิด-ปิดไฟสนามอัตโนมัต ิ PT06_กาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ 

 

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
7 10.15 – 10.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. นายสรุบดินทร ์  วงค์คำผิว 
2. นางสาวจุฑาทิพย ์  เกษเกษี 
3. นางสาวนฤมน    โคตรมุงคุณ 

เครื่องตากผ้าอัตโนมัติ PT07_เตรียมอุดมศึกษาฯ  

8 10.30 – 10.45 น. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  1. นายงามพล สนิไชย 
2. นายอนวุัฒน ์สมศกัดิ ์
3. นายพลศาสตร์ ภากุล 

เครื่องอบช้อนส้อมยับยั้งเช้ือโรคด้วยรังสี
อัลตราไวโอเลต (ยวูี) 

PT08_นครพนมวิทยาคม  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09


 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/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09 
   Meeting ID: 446 312 6551  Passcode: esmteknw 

ตารางการนำเสนอ ประเภท Poster presentation  สาขา คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี 
ทีมที ่ เวลา โรงเรียน นักเรียน ชื่อโครงงาน Username หมายเหต ุ

9 10.45 – 11.00 น. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  1. นายญาณวรุตม์      หัตถีจร 
2. นางสาวกมลรัตน์    ดำรงค์กูลสมบัติ 
3. นางสาวสิริรัตน์      ปานาพุฒ 

เครื่องรับซ้ือขวดพลาสติก (Plastic bottle buying 
machine) 

PT09_หนองบัวพิทยาคาร  

10 11.00 – 11.15 น. โรงเรียนผดุงนารี  1. นางสาวกัญญาณัฐ นาสุข 
2. นางสาวทอฝัน พรหมแสนวิเศษ 
3. นางสาวภัทรวดี อุ่นระโลม 

แบบจำลองตู้ฟักไข่ด้วยระบบ CIRA Core และ บอร์ด 
KidBright 

PT10_ผดุงนารี  

11 11.15 – 11.30 น. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  1. นายจิรวัฒน ์เทือกลาด 
2. นางสาววจิิตรา ทุงจันทร ์
3. นางสาวกนกพร สิทธิศาสตร์ 

Farm Factory PT11_บรบือวิทยาคาร  

12 11.30 – 11.45 น. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  1. นายกวีวธัน์ น้อยสุวรรณ 
2. นายเกษมสันต์ เรืองศิริปิยะกุล 
3. นายปวริศ วงศ์วัฒนาเสถียร 

ชุดหุ่นยนต์รดน้ำพืชในแปลงผักสวนครัว WR 
(Watering robot) 

PT12_ขอนแก่นวิทยายน  

13 11.45 – 12.00 น. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ยศไชยวบิูลณ์ 
2. นางสาวธิญาดา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
3. นางสาวลักษกิา บุญมาวงษา 

ระบบยำอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
สำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง  Automatic yum 
system 

PT13_ปิยะมหาราชาลัย  

 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. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
กาฬสินธุ์  

1. นายกฤษนัย อารมณ์สวะ 
2. นายธนกร ศรัทธามาก 
3. นายภูมิไท ศรีสังข ์

โครงงานโปรแกรม app sheet เพื่อความสะดวกใน
การเข้า-ออกหอพกัของนักเรียนประจำ 

PT14_กาญจนาภิเษกฯ  

15 13.15 – 13.30 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
กาฬสินธุ์  

1. นายจัสติน สเตนเลย ์
2. นางสาวณิชนันทน์ ธนเกษมสุข 
3. นางสาวณัฐวดี ต้นวสวรรค์ 

Attack on covid PT15_กาญจนาภิเษกฯ  

  

https://us02web.zoom.us/j/4463126551?pwd=MENQbUlyeXdBSVJSNG5SQ3N4UzZkUT09

