ตารางการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ที่
1

ห้อง
1021

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน
1. การศึกษาเปรียบเทียบสารละลายเร่งราก จากธรรมชาติที่มี
ผลต่อการเกิดรากของ มันสาปะหลัง

รหัส
Ab1

โรงเรียน
กัณทรลักษณ์วิทยา

2. การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการบาบัดนา
เสียของต้นธูปฤาษีต้นกกและผักตบชวา

Cb1

ชัยภูมิภักดีชุมพล

3. ผลของสารละลายคีเฟอร์กับสารละลายกระเทียมต่อการ
ยับยังเชือราบนพรกแห้ง

Eb2

นารีนุกูล

4. การศึกษาผลของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ด
ยางนา

Kb2

พิมายวิทยา

5. การยับยัง Escherichia coli ด้วยสารสกัดหยาบจากใบ
ฝรั่ง ผลกล้วยดิบ และใบพลู

Tb2

ศรีสะเกษวิทยาลัย

6. ประสิทธิภาพในการยับยังเชือ E.coli ของสารละลาย
ขมินชันใบฝรั่งและใบพลู

Yb5

สุรวิทยาคาร

7. การศึกษาแบคทีเรียในปลาร้าที่จาหน่าย
ตามตลาดสดและตลาดไนท์บาร์ซ่า ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
8. การศึกษาผลของสารสกัด Dioscorine จากหัวกลอยต่อ
จากเพลียแป้งในมันสาปะหลัง

Gb8

บุรีรัมย์พิทยาคม

Ob2

ยโสธรพิทยาคม

9. สารสกัดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นกาจัดหนอนใยผักในพืชผัก
สวนครัว

Bb6

ขุขันธ์

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวณัฐพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง
นางสาวปาณิสรา บุญนา
นางสาววารุณี จามะรีย์
นายพันธกานต์ อารีชาติ
นางสาวเพ็ญจรัส แพนพา
นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์
นางสาวจารุวรรณ ก่นอินทร์
นางสาวรินทร์จิรา ภานานันท์
นางสาวอนุสรา วัชการ
นางสาวกาญจนา นวลผ่อง
นางสาวอุไรรัตน์ มุ่งมลศิลป์
นายสุวพัชร นาคเกษม
นางสาวชุติกาญจน์ ขจรจรัสกุล
นางสาวณัฐญาดา แท่นแก้ว
นางสาวมธุรดา เทศะบารุง
นางสาวพรพรรณ จันทร์หอม
นางสาวพลอยไพลิน ทวีทรัพย์
นางสาววศินี แพงบุดดี
นางสาวชุติกาญจน์ ลาหนองแคน
นางสาวณิชกานต์ เชิดชูพงศ์ลา
นางสาววริษฐา จงปัตนา
นางสาวกฤษฎา นามแก้ว
นางสาวธันยา เอือเฟื้อ
นางสาวสุภาพร โสมาบุตร
นางสาวสุดารัตน์ สมร
นางสาวจุฑามาศ จันนุกูล
นางสาวกิตติยา แสนทวีสุข

หมายเหตุ

ที่
2

ห้อง
1022

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน
1. การเจริญเติบโตของปลาดุกจากไข่ผา

รหัส
Ab2

โรงเรียน
กัณทรลักษณ์วิทยา

2. การเปรียบเทียบปริมาณออกซาเลทในใบชา

Cb2

ชัยภูมิภักดีชุมพล

3. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของยา Amikacin
ด้วยนามันหอมระเหยผิวมะกรูดในการยับยังการ
เจริญเติบโตของเชือ E.coli
4. ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการเจริญเติบโตของต้น
ถั่วเขียวเมื่อรดด้วยนาสมุนไพรโดยการสร้างสมการ
ถดถอย
5. การยับยังการเจริญเติบโตของราเขียวจากสารปาเปน
ในใบมะละกอพันธุ์แขกดา
6. การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิด้วยจุลินทรีย์ใน
นานม

Fb1

บุญวัฒนา

Kb1

พิมายวิทยา

Rb1

เลิงนกทา

Wb1

สิรินธร

Yb6

สุรวิทยาคาร

Hb1

เบญจะมะมหาราช

9.กระดาษสมุนไพรยับยังเชือราและชะลอการสุกของ
กล้วยหอม

Ob3

ยโสธรพิทยาคม

10.สมุนไพรจากธรรมชาติสลายคราบเหลืองจากผ้า

Eb1

นารีนุกูล

7. ผลของนาสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของมัน
สาปะหลัง
8. นายามหัศจรรย์จากดอกอัญชัน

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวนฤมล วรรณศรี
นางสาวศิริพร ท้าวอินทร์
นางสาวสุจติ รา ภูมี
นายพัทธดนย์ สมัดไชย
นายณัฐตัง พร้อมพันธ์
นายภาธร ฦาชา
นางสาวธนวันต์ เพชร์ทอง
นายพีรพันธ์ สุภัทโรบล
นายวิชชากร พินเกาะ
นางสาวฐานิดา วิจันทึก
นายนันทกร นันทพิสิฐ
นายสุเนตร สนิทชอบ
นายคล้ายชนก หลักหาญ
นางสาวกุลนาถ รัตนวงค์
นางสาวธนพร มุ่งเจริญพร
นางสาวพาณิภคั รังคกูลนุวัฒน์
นายอัครา โอฬารวรวุฒิ
นายพสธร ชื่นมุนีวงศ์
นายกวีศักดิ์ ปกรณ์กานต์
นายชานนท์ พิณพงษ์
นายสุตตั วกร พรมจาปา
นายทรงพล อันทะระ
นางสาวจณิสตา ใจสุทธิ
นางสาวศวิตา วันทาดี
นางสาวเจนจิรา สมบูรณ์
นางสาวนันธิชา แก่นนาคา
นางสาวอารีรตั น์ ทองพันธ์

หมายเหตุ

ที่
3

ห้อง
1023

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน
1. การเลียงจิงหรีดพันธุ์ทองแดงด้วยสูตร อาหารผสมจากใบ
ยางพารา ใบมันสาปะหลัง และใบหม่อน

รหัส
Ab3

โรงเรียน
กัณทรลักษณ์วิทยา

2. การกาจัดเพลียแป้งด้วยมดแดง

Db1

เดชอุดม

3. ศึกษาการยับยังการงอกของพืชจากสารสกัดใบพืช 10
ชนิด

Fb3

บุญวัฒนา

4. การกาจัดหนอนเขียวด้วยนาหมึกชีวภาพจากหัวกลอย

Lb1

มัธยมด่านขุนทด

5. ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากยอดใบมันสาปะหลังใน
การยับยังการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย Escherichia
coli
6. ปะการังเทียม

Rb2

เลิงนกทา

Wb2

สตรีชัยภูมิ

7. สีนาจากพืช

Hb2

เบญจะมะมหาราช

8. การตรวจสอบยาฆ่าแมลงในพืชผักโดยใช้ไข่ขาว

Pb1

รัตนบุรี

9. การศึกษาเปรียบเทียบการงอกรากของท่อนมันสาปะหลัง
จากการแช่ในสารสกัดสะเดา หัวไช ผักตบชวาและฮอร์โมน
เร่งราก

Kb3

พิมายวิทยา

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายสมชาติ สินศิริ
นายสหรัฐ บุญศักดิ์
นางสาวสุดาวัลย์ ดาดวง
นายวนัส ขันน้อย
นางสาวจุฑารัตน์ แก้วระวัง
นายศิลามณี เจริญภักดิ์
นายดลภัทร ชุติวุฒิวรกุล
นางสาวบุษยมาศ ศรีวัฒนศิริกุล
นายจักษ์พงศ์ จันทองเดช
นางสาวจิราวรรณ มนขุนทด
นางสาวนภา จันภิรมย์
นางสาวชนัญญา มะลิดา
นางสาววิภาวรรณ กันฮะ
นางสาวปฏิญญา สมทรัพย์
นายกชกร ขันลา
นายธัสสุวรรณ คันชั่งทอง
นายณัฏฐ์ชลีกุล รัตนยุวกร
นางสาวชนันรัตน์ ศรไชย
นางสาวอุไรวรรณ การสุวรรณ์
นางสาวธิดารัตน์ ศรีดารา
นายวรกิจ แนวทอง
นางสาวหทัยชนก สีราช
นางสาวปิยะธาดา ธีราธรรม
นางสาวรัตนภรณ์ ชูขา
นางสาวชลิตา แสนแจ๊ก
นางสาวสุนิษา โนนรุ่งเรือง

หมายเหตุ

ที่
4

ห้อง
1024

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน
1. นาหมักกลอยปราบศัตรูพืช

รหัส
Ab4

โรงเรียน
กัณทรลักษณ์วิทยา

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ของยางก้อนถ้วยโดยนาหมักชีวภาพ

Db2

เดชอุดม

3. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากหัว
บุก

Fb2

บุญวัฒนา

4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาการให้พลังงานความร้อน
ของวัตถุประสานในถ่านใบไม้อัดแท่ง

Lb2

มัธยมด่านขุนทด

5. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเทานา แบบให้
ออกซิเจน และแบบไม่ให้ออกซิเจน

Rb3

เลิงนกทา

6. การชะลอการงอกของต้นอ่อนมันฝรั่งด้วยแก๊สจาก
ผลไม้

Xb1

สุรนารีวิทยา

7. ศึกษาผลการยับยังการเจริญเติบโตของ
Straphylococcusaureus ด้วยสมุนไพร

Yb8

สุรวิทยาคาร

8. กรดออกซาลิกในผักเพื่อการกาจัดคราบเลือด

Jb1

ปากช่อง

9. ปริมาณของคลอโรฟิลล์บี จากนาสมุนไพรใบ เตย ใบ
บัวบก และใบย่านาง

Tb1

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวกานต์ธิดา จูมสิมมา
นางสาวผกายวรรณ พันธุ์ทวี
นางสาวรัตนาภรณ์ นิยมวงษ์
นางสาวรมย์รวินท์ รูปเลิศ
นางสาวธันย์ชนก หาระสาร
นางสาวพิชชา เจริญศิริ
นางสาวพรพจนา กองแสงศรี
นางสาวปัทมาภรณ์ มัดตังดอน
นางสาวมุฑิตา พิทักษ์ตรัยรัตน์
นายวรเทพ พาขุนทด
นางสาวชยาภรณ์ ลาภขุนทด
นางสาวศิริพิมล ศิลปะชัย
นางสาวพรรณิภา จักรสาร
นางสาวจิราวดี บุญประสิทธิ์
นางสาวชัญญา โกจันทึก
นางสาวจุฑามาศ ไพโรจน์พงศา
นางสาวอัญชญา หุ่นพ่วง
นางสาวธนัชพร นพวัฒน์ธนวงษ์
นงสาวมินตรา โอวัฒนานวคุณ
นายอัฑฒ์อภิ พุฒิธนินสิทธิ์
นางสาวกัลยกร ศรีสุวนันท์
นางสาวมัลลิกา ธาราธิคณ
ุ
นางสาวธรัญรดี อินสุวรรณ
นางสาววิลาสินี ศรีผยุ
นางสาวอ่อนนุช บุตรเพชร

หมายเหตุ

ที่
5

ห้อง
1025

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน
1. การศึกษาความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์ของ
พืชสมุนไพรในเขตชุมชน ห้วยตึ๊กชู อาเภอภูสิงห์จังหวัด
ศรีสะเกษ
2. การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกฆ่าเชือที่เหมาะสมใน
การเพาะเลียงเนือเยื่อกุหลาบหนูพันธุ์ภูเรือ

รหัส
Bb1

โรงเรียน
ขุขันธ์

Gb1

บุรีรัมย์พิทยาคม

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขมินและพริกที่มีต่อ
การกาจัดมด

Lb3

มัธยมด่านขุนทด

4. การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยังจุลินทรีย์ของสาร
สกัดเปลือกจากเปลือกส้มเขียวหวาน

Xb2

สุรนารีวิทยา

5 .ศึกษาผลของสารสกัดใบพลูใบฝรั่งและเปลือกกล้วยต่อ
การยับยังการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย
Staphylococcus aureus
6. การศึกษาประสิทธิภาพการยับยังเชือ
Staphylococcus aureus ในช่องปากของสารสกัด
หยาบแทนนินจากใบมันสาปะหลัง
7. อบเชย ยับยังเชือราในถั่วลิสงคัว่ บด

Yb9

สุรวิทยาคาร

Jb2

ปากช่อง

Nb2

มุกดาหาร

8. การเปรียบเทียบปริมาณผงเปลือกมังคุดเพื่อยับยังรา
ในหอมแดง

Uch5

สตรีชัยภูมิ

9. การศึกษาคุณภาพกระดาษจากกาบกล้วย

Pch4

รัตนบุรี

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวจุฑามาศ บุญสาลี
นางสาวจิรนันท์ ปัดถา
นางสาวพัชราวรรณ อุดมเดช
นางสาวชัญญา ปลั่งกลาง
นางสาวกันตา เพชรชนะ
นางสาวธมลวรรณ อุตรวิเชียร
นางสาวกมลรัตน์ คุมขุนทด
นางสาวสุดารัตน์ ดอนสีดา
นางสาวอารยา แบขุนทด
นางสาวปภาวี อินทรพานิช
นางสาวธนตวรรณ กมลกลาง
นางสาวพชรพร บูรพากูล
นางสาวชญาน์ภัทร ประจาเมือง
นางสาวดลยา สดับสาร
นายคัชรินทร์ณี อิ่มพงษ์
นางสาวชนิสรา รุ่งราพรรณ
นางสาวสิรินารถ เพศประเสริฐ
นางสาวปานชีวา รัชอินทร์
นางสาวสุภสั สร ห้วยทราย
นางสาวสุกัญญา กิจอิทธิพัธช
นางสาวอาภาศิริ ฦาแรง
นางสาวศศิชา ทรัพย์คณารักษ์
นางสาวธีรดา ถิ่นซีลอง
นางสาวเกศสุดา แสงใสย์
นางสาวกาญจนา หอมยิ่ง
นางสาวพิมพิศา พุทธา

หมายเหตุ

ที่
6

ห้อง
1026

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน
1. การสารวจเปรียบเทียบและการจาแนกรูปแบบของ
ลายจมูกวัว

รหัส
Db4

โรงเรียน
เดชอุดม

2. การศึกษาประสิทธิภาพการเพาะเลียงเนือเยื่อกล้วย
พันธุ์มะลิอ่องโดยใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ

Gb2

บุรีรัมย์พิทยาคม

3. การเปรียบเทียบสูตรอาหารเร่งสีปลาหางนกยูงพันธุ์โม
เสค โดยใช้ผักที่มีสารแคโรทีนอยด์

Lb4

มัธยมด่านขุนทด

4. พืชท้องถิ่นมีผลต่อการติดสีของผ้าฝ้าย

Sb2

ศรีปทุมพิทยาคาร

5. สารสกัดจากกระเทียมยับยังเชือจุลินทรีย์ทดสอบ

Xb3

สุรนารีวิทยา

6. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล่อแมลงวันทอง
ของสารจากใบกะเพรากับเมทิล ยูจีนอล
7. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการขจัดคราบโคลน
บนถุงเท้าไนลอนของนาหมักชีวภาพจากผลไม้รสเปรียว

Yb10

สุรวิทยาคาร

Jb3

ปากช่อง

8. ผลของนาหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของถั่วเขียว
ในภาชนะชนิดต่างๆ

Yb4

สุรวิทยาคาร

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวณัฐชา ฉัตรวิไล
นางสาวจิราภรณ์ พรมบรรพ์
นางสาวทิพวรรณ ขันคูณ
นายธรรมชาติ วัฒนโกศล
นายวิวัฒน์ ปิยะนันทพงศ์
นายธีระวุฒิ ศิริพานิช
นายณัฐวัฒน์ แก้วจินดา
นางสาวนิศาชล อมฤทธิ์
นางสาวพัชรี ศรีสะใบ
นายศุภชัย กองสุข
นางสาวสุกัญญา พาชอบ
นางสาวฐิติชญา บุญแน่น
นางสาวรัฐนันท์ สุวรรณภูษาภรณ์
นางสาวปวรา ประวีณวงศ์วุฒิ
นางสาวณัฐณิชา อังศุพันธุ์
นายธีรพงศ์ โรจน์ไพศาลกิจ
นายศุภวิชญ์ กุลัตถ์นาม
นางสาวกิตติกานต์ คงสมบูรณ์
นางสาววนิดา ค่ายสงคราม
นางสาวศมนพร นานา
นางสาวณัฐชนก อรัญญะ
นางสาวสิรภัทร ปรากฏดี

หมายเหตุ

ที่
7

ห้อง
1027

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน
1. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากยูคาลิปตัสสะเดา
และตะไคร้ในการกาจัดไรไก่

รหัส
Bb3

โรงเรียน
ขุขันธ์

2. นาหมักสมุนไพรพิชิตมด

Db5

เดชอุดม

3. การศึกษาประสิทธิภาพในการเพาะเลียงเนือเยื่อของ
โปรโตคอร์มกล้วยไม้สายพันธุ์ช้างกระโดยใช้ฮอร์โมน
ธรรมชาติจากนาผลไม้
4. สารสกัดจากมะรุมทีม่ ีผลต่อการลดปริมาณกลูโคส

Gb3

บุรีรัมย์พิทยาคม

Sb3

ศรีปทุมพิทยาคาร

5. การศึกษาอัตราส่วนของนาส้มครันไม้ทเี่ หมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ผักชี และผักกวางตุ้ง

Zb1

อานาจเจริญ

6. การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมของพืชสมุนไพร
ในท้องถิ่นที่มีผลต่อการไล่มอดในข้าวสารในสภาวะที่มี
แสงและไม่มีแสง
7. ปลูกผักกาดหอมบนต้นกล้วย

Mb2

มัธยมตระการพืชผล

Nb1

มุกดาหาร

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายธนพล มีศรี
นายชาญประชา อดิเรกรัฐ
นางสาวอนงค์นาฎ นามชมภู
นายพีรพงศ์ เมตตาพินันท์
นายสิริชาติ ภิรมย์ตระกูล
นายเอกบุรุษ บุญสร้อย
นางสาวเกวลิน กิจกมลเศวต
นางสาวปติมา วัฒนาชีพ
นางสาวอารียา บุญเป้า
นางสาวจารีญา เครือสิงห์
นางสาวอทิตยาพร ศิริบรู ณ์
นางสาวสโรชา ทองหล่อ
นางสาวณัฐธิดา บุดดาวงศ์
นางสาวกุลจีรา พลธานี
นางสาวอารีรตั น์ เปรมทา
นายนัฐพล อาษาพนม
นางสาวประภาศิริ ผิวโชติ
นางสาวสิรยิ าภรณ์ อ่อนโยน
นางสาวเสาวลักษณ์ ดารงมุกดาธรรม
นางสาววิชญา ศรีมหา
นางสาวอนัญญา ซาเลน

หมายเหตุ

ที่
8

ห้อง
1028

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน
1. สถานการณ์คุณภาพนาและความพึงพอใจของผู้ใช้นา
จากระบบประปาบาดาลของชุมชน

รหัส
Bb4

ขุขันธ์

2. เปรียบเทียบการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น

Db6

เดชอุดม

3. การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลคาศัพท์ชีววิทยา ม.6 โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Office Access 2007
4. การเปรียบเทียบคุณภาพการงอกของถั่วงอกที่รดด้วย
นาซาวข้าว, EM และนาธรรมดา

Lb6

มัธยมด่านขุนทด

Mb1

มัธยมตระการพืชผล

Tb3

ศรีสะเกษวิทยาลัย

Xb4

สุรนารีวิทยา

Yb2

สุรวิทยาคาร

Zb3

อานาจเจริญ

5. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากขิง ขมิน และ
หมาก ในการยับยังการเจริญเติบโตของเชือรา
Collectrichum sp.
6. สีย้อมเซลล์จากธรรมชาติ

7. การศึกษาผลนาหมักชีวภาพสามรสต่อการเจริญเติบโต
ของถั่วงอก
8. การศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบการกาจัดลูกนา
ยุงโดยอาศัยมวลนา

โรงเรียน

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวกมลฉัตร โพคา
นางสาวช่อฟ้า มนทอง
นางสาวมธุรส บุญอุดม
นางสาวสุนันทา นบนอบ
นางสาวภัทรกานต์ ทองประเสริฐ
นางสาวสุภาณี โพธิ์ขาว
นายเกรียงไกร หมื่นภักดี
นางสาวเกศราพร พรมทอง
นายวทัญญู ดีขุนทด
นางสาวนพรัตน์ อนุสงค์
นางสาววิภาวรรณ ภูติรักษ์
นางสาวอุทัยวรรณ นาสุข
นายวัชรพล บุรุษ
นางสาวภารดี คาทองดี
นางสาวชนนิกานต์ ดังกลาง
นางสาวกัญญ์วรา ชุนเกาะ
นางสาวนภสร โกมุตตานนท์
นางสาวภัทรียา ไชยลาภ
นายภูวดล แววพานิช
นางสาวลัทธพรรณ วรรณกาล
นางสาวศุภางศ์ พรมโสภา
นางสาววริศรา เบ้าคา

หมายเหตุ

ที่
9

ห้อง
1032

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ชื่อโครงงาน

รหัส
Bb5

ขุขันธ์

Db7

เดชอุดม

Lb7

มัธยมด่านขุนทด

Tb4

ศรีสะเกษวิทยาลัย

Qb2

ลาปลายมาศ

6. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบข่า ต่อการยับยังการ
เจริญเติบโตของเชือราในขนมปัง

Qb1

ลาปลายมาศ

8. การศึกษาคุณภาพของนาหมักชีวภาพที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน และกวางตุ้งดอก

Ub1

สตรีชัยภูมิ

9. การเร่งการสุขของกล้วยนาว้าจากธรรมชาติ

Ub2

สตรีชัยภูมิ

10. การสารวจและก็บข้อมูลพืชสมุนไพรบริเวณหมู่บ้าน
แก่งขาม อาเภอแก้วสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

Ub3

สตรีชัยภูมิ

1. สมุนไพรกาจัดมด
2. ผลความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาแน่นของไส้เดือน
ดินกับปริมาณความเข้มข้นของนา
ยางพารา
3. ความสามารถในการเร่งรากของสารสกัดของกาก
กาแฟ ผักโขม และหอยเชอรี่
4. การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสารสกัดแทน
นินจากใบมันสาปะหลังต่อตัวทาละลาย ในการยับยังการ
เจริญเติบโตของเชือรา Aspergillus niger
5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบาบัดนาเสีย โดยนา
หมักชีวภาพ จากสับปะรด มะไฟ และ EM ในท้องตลาด

โรงเรียน

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวอารีรตั น์ กองทรัพย์
นางสาวพัชริดา ระหาร
นางสาวสิรยิ ากร สุขเจริญ
นางสาวกนกวรรณ พันธุ์บุปผา
นายธวัชชัย พลศรี
นางสาวเพชรลดา โพรงขุนทด
นางสาวพลอยไพลิน โพรงขุนทด
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุริยุทธ
นางสาวณรัชญา ทองเพ็ชร
นางสาวสิรินทรา สิทธิพันธ์
นางสาวธิดารัตน์ หงษา
นางสาวสุภานันท์ สากาสด
นางสาวนิรชา โอชา
นางสาวขนิษฐา เนตรสิงแสง
นางสาวรัตนาภรณ์ เกิดกาหลง
นางสาวสุภคั ระไหวนอก
นางสาวปาริษา ชัยลา
นางสาวเมธาวี บุญเกิน
นางสาวชนัญธิดา ศรจิตติ
นางสาวธิดารัตน์ สินธุจริวตั ร
นางสาววชิรญาณ์ ขวัญมั่น
นางสาวเจียรไน ลองจานงศ์
นางสาวธนภรณ์ อินทรวรรณ
นางสาวพิมพ์อรสรวง นิ่มสนิท
นางสาวสุคนธา แสงหงษ์

หมายเหตุ

ที่
10

ห้อง
1033

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

ชื่อโครงงาน
1. ทายวันหารเจ็ด

รหัส
Bm9

โรงเรียน
ขุขันธ์

2. เวกเตอร์กับพืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม

Cm9

ชัยภูมิภักดีชุมพล

3. การวัดความสูงของต้นไม้จากความ
สัมพันธ์ระหว่างเงาของต้นไม้กับเวลา

Mm8

มัธยมตระการพืชผล

4. ศึกษาแนวโน้มการใช้ปริมาณไฟฟ้าของ 8 หมู่บ้าน
ในตาบลสามแยกอาเภอเลิงนกทา โดยใช้ความสัมพันธ์
เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
5. ทฤษฎีกราฟกับการทัวร์ 9 วัด

Rm12

เลิงนกทา

Sm8

ศรีปทุมพิทยาคาร

6. การหาลาดับพจน์ที่ n ของอนุกรม

Em8

นารีนุกูล

7. ความลับของโค้งไซคลอยด์

Nm7

มุกดาหาร

8. แผนทีท่ ่องเที่ยวจากทฤษฎีกราฟ

Nm8

มุกดาหาร

9. การหาค่ารากทีส่ อง ของ 2 โดยใช้เศษส่วนต่อเนื่อง

Om7

ยโสธรพิทยาคม

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายรบศึก แพงมาก
นางสาววรรณภา สุระโคตร
นางสาวอรพิน วงษ์นิล
นายเจนภพ ประจัญฤทธิ์
นายอลงกรณ์ สมบัตหิ อม
นางสาวยลยุพา ลานนท์
นางสาวนิตยา หงส์ทอง
นางสาวกาญจนี ชอบเสียง
นางสาวดวงจินตน์ อินทรรี
นางสาวมณฐิฌา เก็บทอง
นายกฤติยากร ทูลธรรม
นางสาวแสงรวี บุตรน้อย
นางสาวชนนี ชัยปลัด
นางสาวพรชนก ลาพ้น
นางสาวสุวนันท์ โสมเกษตรินทร์
นางสาวจันทร์ทิมา นุ่มนวล
นางสาวนาทิพย์ พันธชัย
นางสาวชุติกาญจ์ จันทชัย
นางสาวนิตยา คงวิบูลย์เกียรติ
นางสาวณัฐชา ชุ่มนาเสียว
นางสาวพิมพ์ศิริ เสนาลัย
นางสาวอันธิกานต์ ประเทพา
นายชัยชนะ จาปสแดง
นายพีรศิลป์ วุฒิจานงค์
นายพีรสิทธิ์ วุฒิจานงค์

หมายเหตุ

ที่
11

ห้อง
1034

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

ชื่อโครงงาน
1. การหาสูตรสาหรับพืนที่และเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยม
ด้านเท่ารูปที่ n

รหัส
Cm7

โรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

2. ไฮโลกับความน่าจะเป็น

Em7

นารีนุกูล

3.การสารวจความพึงพอใจต่อการใช้เกมคิดเลขเร็วของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

Lm9

มัธยมด่านขุนทด

4. การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในอาเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้ทฤษฎีกราฟ

Mm9

มัธยมตระการพืชผล

5. สร้างสรรค์ลายสานด้วยลาดับเลขคณิต

Rm13

เลิงนกทา

6. หัตถศิลป์สร้างสรรค์ด้วยฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์

Sm9

ศรีปทุมพิทยาคาร

7. การใช้รอยเดินออยเลอร์เพื่อสร้างแผนที่ท่องเที่ยว อ.ปาก
ช่อง

Jm9

ปากช่อง

8. ความสัมพันธ์ของลาดับฟิโบนักชีกับอัตราส่วนทองคา

Nm 9

มุกดาหาร

9. สูตรลับปาสคาล

Nm10

มุกดาหาร

10. การหา ห.ร.ม. จากสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Om8

ยโสธรพิทยาคม

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายชวนากรชื่นเมือง
นายภัทรเดชวิภูษณะ
นายวิณิศราเดชแพง
นายสิทธิพล ไชยเสนา
นางสาวจันทร์นิภา ศรีจันทร์
นางสาววันวิสาข์ โสวรรณี
นางสาวพรรนิภา ชายขุนทด
นางสาวเรวดี นนท์ขุนทด
นางสาวอารียา นนท์ขุนทด
นางสาวกรองกานต์ ชอุ่มพันธ์
นางสาวสุภาภรณ์ แถมศรี
นางสาวกมลวรรณ เทียมทัด
นายอิสระชัย อิสระภาพ
นางสาวศุภนารี เคลือบสูงเนิน
นางสาวสุภาพรรณ เวชกามา
นางสาวศิริลักษณ์ กาทอง
นางสาวธนวรรณ สิงห์ที
นายธีรพงษ์ฐิติ ประยูรวงษ์
นายสรวิศ โนนจุ้ย
นายชิตพล จิตรเพียรค้า
นางสาวธิพรพรรณ พึ่งตน
นางสาวศศิประภา พันคูณ
นางสาวสุชาดา สมคะเณย์
นางสาวพิมพ์วรีย์ ไชยพันธ์
นางสาวภัทรภรณ์ พลแสน
นางสาวมาศนภา แข็งแรง
นายตุลยา เขียนพงศ์พันธุ์
นายธนวันต์ ปิยะรุ่งบัณฑิต
นายรสธร อัฒจักร

หมายเหตุ

ที่
12

ห้อง
Com1

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน
1. หุ่นยนต์สารวจผู้ประสบภัย

รหัส
Bc7

โรงเรียน
ขุขันธ์

2. เครื่องคัดผู้เล่นเข้าสวนสนุกแบบอัตโนมัติ

Xc9

สุรนารีวิทยา

3. การสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการ windows 8
เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยโปรแกรม Visual studio 2012
4. ระบบตรวจสอบหนังสือโดยใช้ฐานข้อมูล

Mc7

มัธยมตระการพืชผล

Sc5

ศรีปทุมพิทยาคาร

5. การสร้างและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Vc10

สตรีสิริเกศ

6. กล่องควบคุมอัจฉริยะ

Nc6

มุกดาหาร

7. เต้าเสียบไฟรักษ์โลก

Oc6

ยโสธรพิทยาคม

8. เครื่องกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต

Oc1

ยโสธรพิทยาคม

9. เว็บบล็อก(Weblog) บน word press เกี่ยวกับคาศัพท์
อาเซียน

Sc6

ศรีปทุมพิทยาคาร

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายสถิต วังเอก
นายชุมนฤพล บุญขาว
นายอรรณพ ศรีลาชัย
นางสาวเมธิญา ญาณะพันธ์
นางสาวแพรววิภา นพไธสง
นางสาวภัททิยา เกษชุมพล
นายปณวัตร เชือหงษ์
นางสาวจารุวรรณ ข่าขันมะลี
นางสาวจุฬาพรรณ ไกยชาติ
นายพัฒนชาติ นิชรัตน์
นายณัฐดนัย คามูล
นายถาวร บริสุทธิ์
นายสุรเกียรติ งีเกาะ
นายภานุวัฒน์ อินทา
นายภฤชเชาว์ จันทกร
นายปองพล คาปัน
นายอนุชิต เสียงใส
นายรัฐนันท์ จันนุวงศ์
นายทวีศักดิ์ ชูรัตน์
นายธีระวัฒน์ ศิริศักดิ์เกษม
นางสาวขนิษฐา พะยุหะ
นายอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
นางสาวคัทลียา บูรณะกิตติ
นางสาวเวทิศา สุดบอนิจ
นายศรายุทธ วงศ์สุวรรณ
นายอนันทวัฒน์ พิมพ์หล่อ
นายยศพล พันธ์เนียม

หมายเหตุ

ที่
13

13

ห้อง
Com2

Com2

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

ชื่อโครงงาน
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อนาเสนอสื่อ
ความรู้

รหัส
Bc8

ขุขันธ์

2. E-book ฟิสิกส์ สาหรับ ม.4

Ec6

นารีนุกูล

3. นิทรรศการจาลอง

Xc8

สุรนารีวิทยา

4. เกมเชลล์ไฟฟ้าเคมี

Ec5

นารีนุกูล

5.การออกแบบลวดลายเทสเซลเลชัน(tessellation) จากการ
แปลงทางเรขาคณิต

Lm8

มัธยมด่านขุนทด

6. ค่าคาดหวังสร้างสรรค์รายได้

Rm11

เลิงนกทา

7. ดอกบัวประดิษฐ์กับฟังก์ชันไซน์

Sm7

ศรีปทุมพิทยาคาร

8.มุม

Om9

ยโสธรพิทยาคม

Cm8

ชัยภูมิภักดีชุมพล

หาค่าของแรงผลักประตู

9. ความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตและ
ผลต่างของค่าความแปรปรวน

โรงเรียน

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายสถิตย์วังเอก
นายชุมนฤพลบุญขาว
นายอรรณพศรีลาชัย
นางสาวจิราพร ตะเภาแดง
นางสาวรัชดาภร ฉันทะ
นางสาววาสนา วันดี
นางสาวตริตาภรณ์โรจน ไพฑูรย์ทิพย์
นางสาวญาดา พุฒาพิทักษ์
นางสาวสิมิลันตัน จินดาประทีป
นางสาวดนิฐา ศรไชย
นางสาวนันทวัน บารุงสวัสดิ์
นางสาวเมจิรรภรณ์ พ่านคาตัน
นางสาวจุรีรัตน์ เสมสูงเนิน
นางสาวณัฐริกา กกขุนทด
นางสาววราภรณ์ จุมพลมา
นางสาวนิภาวรรณ ศรีสะอาด
นางสาวปิยะพร ยอดกะโซ่
นางสาวธนัชพร มังคละพลัง
นางสาววาสนา พิมมะทะ
นางสาวศศินา สิงห์ทอง
นางสาวจารุณี นามปากดี
นางสาวธัญวรรณ ชูรัตน์
นางสาวสุดารัตน์ ชื่นชม
นางสาวศิริขวัญ ชนัดดา
นายวีระศักดิ์

หมายเหตุ

ที่
14

ห้อง
Com3
(สารอง)

สาขาวิชา
ฟิสิกส์

ชื่อโครงงาน
1. รูปแบบคลีบจรวดที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของจรวดขวดนา

รหัส
Np11

โรงเรียน
มุกดาหาร

2. พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

Op10

ยโสธรพิทยาคม

3. แผ่นกันลื่นจากพลาสติก

Xp10

สุรนารีวิทยา

4.เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันรองนาฝน

Pp9

รัตนบุรี

5.การประดิษฐ์กล้องโตรสโคปจากกระดาษแข็ง

Ip4

ประโคนชัยพิทยาคม

6. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนของ
กระติบข้าวที่ทามาจาก กก ไหล ผือ ไม้ไผ่

Mp10

มัธยมตระการพืชผล

7.การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานความร้อนจากถ่านชานอ้อย
เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

Qp3

ลาปลายมาศ

8.การผลิตและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่ง
จากขีเลื่อย
9. การศึกษาประสิทธิภาพในการบาบัดนาเสียของถ่านจาก
กะลามะพร้าวที่กระตุ้นด้วย
โซเดียมคลอไรด์

Qp4

ลาปลายมาศ

Qp5

ลาปลายมาศ

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายเจษฏาพงศ์ อ้วนพรหมมา
นายพิสิษฐ์ ลีสมิธทานันท์
นายฐานพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
นายธนภรณ์ จันทะพันธ์
นางสาวสุปรีญา ชาติภูธร
น.ส.วรรณสิริสิริปราชญา,
น.ส.กมลขวัญจันทรโณทัย
น.ส.อิสริยาพงศ์ชาญวิทย์
นายสุวิจักขณ์ เจริญรัตน์
นายวัตนพาทย์ กระจ่างฤทธิ์
นางสาวนริณี ลิมสุนทร
นางสาวฐัติยาภรณ์ พึ่งป่า
นางสาวเมตตา ออมวิหาร
นางสาวศศิรดา ชาญชัย
นางสาวหทัยทิพย์ สืบศรี
นางสาวกัญญาพัชร วงศ์มั่น
นางสาวจิระภรณ์ นนท์พละ
นายประดิษฐ์ ปาปะเก
นางสาวอาไพ ป้องดี
นางสาววาสนา คงทรัพย์
นายวราเทพ เที่ยงแก้ว
นางสาวสุพัตรา พัฒนวังวงศ์
นางสาวภัทริฎา ขยายศรี
นางสาวพัฒน์นรี ภูนพมาศพงศ์
นางสาวมินทรา บุญประกอบ

หมายเหตุ

ที่
15

ห้อง

สาขาวิชา

ชื่อโครงงาน

Com4

1.

(สารอง)

2.
3.
4

5

6.

7.

8.

9.

10.

รหัส

โรงเรียน

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน

หมายเหตุ

ที่
16

ห้อง
413

สาขาวิชา
เคมี

ชื่อโครงงาน
1. การศึกษาอัตราส่วนระหว่างกรดผลไม้ และนาอัดลมในการ
ขจัดคราบสนิมในผ้าฝ้าย

รหัส
Cch3

โรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

2. สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติสามารถ กาจัดแมลง

Ech4

นารีนุกูล

3. แก้วจากเครือหมาน้อย

Ich1

ประโคนชัยพิทยคม

4. การศึกษาเปรียบเทียบการลดปริมาณสารเปอร์ออกไซด์ใน
นามันมะพร้าวด้วยสารสกัดจากพืชที่มีสารแทนนิน

Kch6

พิมายวิทยา

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของปูนขาว ปูนแดง และปูน
ผสม ที่มีความเหมาะสม ต่อการกาจัดลูกนา
6.สารสกัดแคปไซซินจากพริกขีหนูพันธุ์
หัวเรือมีผลต่อการกาจัดเพลียไฟดาข้าวโพด
7. การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดผักติวและผัก
เม็กโดยใช้วิธี Chromatogoaphy (DPPH Assay) เพื่อผลิต
ครีมรักษาสิว
8. การทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับ นามันของเส้นขน

Rch6

เลิงนกทา

Sch4

ศรีปทุมพิทยาคาร

Vch6

สตรีสิริเกศ

Wch3

สิรินธร

9. โฟมจากมูลช้าง

Wch9

สิรินธร

10. ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของ พืชนา

Ych11

สุรวิทยาคาร

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายเดชาวัต ครองสมบัติ
นายธีรวัฒน์ จันทศร
นายสุทธาวีร์ หัดชุมพล
นางสาว จุติโชค โกศัลวิตร
นางสาว โสภิดา เจตนา
นางสาว อาทิตยา แกนก่อ
นายเกรียงไกร พรมมี
นายธีรพล เนาว์ขุนทด
นายมานิต พลวัน
นายวีระเดช กระมลเลิศ
นางสาวเดือนแรม พันพิมาย
นางสาวธารทิพา พูลขวัญ
นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์กลาง
นางสาวสุภาวัลย์ ปะวะกุล
นางสาวพรพิมล ชื่นตา
นางสาวรีธร บัวขจร
นางสาวสุริยาพร ใจตรง
นายณัฐนันต์ ศรีสง่า
นางสาวพัชราวรรณ วรรณทวี
นางสาวรัตติยา สินชัย
นางสาวพรรณวิภา สว่างโคกกรวด
นางสาวศิโรรัตน์ บุญร่วม
นางสาวกัลยรัตน์ ใจกล้า
นางสาวชุติมา หล่อกิติวงค์
นางสาวณัฐนรี สินวิบูลย์รัตน์
นายบดินทร์ กุลสิงห์ทอง
นายก้าวฟ้า ศูนย์กลาง
นายฉกาจน์ คูณวัฒนาพงษ์
นายวัชรพงศ์ แจ่มจรัสกิจทวี

หมายเหตุ

ที่
17

ห้อง
416

สาขาวิชา
เคมี

ชื่อโครงงาน
1. สารละลายกรดออกซาลิกขจัดคราบเลือด บนผ้า

รหัส
Cch4

โรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

2. เตาชีวมวล

Ich2

ประโคนชัยพิทยาคม

Mch4

มัธยมตระการพืชผล

Rch7

เลิงนกทา

Vch1

สตรีสิริเกศ

Vch7

สตรีสิริเกศ

Wch4

สิรินธร

8. ถ่านเปลือกมะขามอัดแท่ง

Xch5

สุรนารีวิทยา

9. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาสารฟอร์มาลีน
จากสารสกัดสมุนไพรพืนบ้าน

Zch6

อานาจเจริญ

10. การเปรียบเทียบผักตบชวาและผักบุ้งในการปรับปรุง
คุณภาพนา

Pch5

รัตนบุรี

3. การทดสอบการตังครรภ์โดยใช้รงควัตถุ

จากธรรมชาติ

4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพนาคันผลไม้สด และช้อนสแตนเล
สที่มีผลต่อความนุ่มของ เนือวัว
5. การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากใบของเสียวเพื่อยับยัง
การเจริญเติบโตของเชือยีสต์(Saccharomyces)
6. การศึกษาสารสกัดแทนนินจากใบจิกและใบหูกวาง เพื่อ
ยับยังการเจริญเติบโตของเชือ Staphylococcus aureus ที่
เป็นสาเหตุให้หอมแดงเน่าเสีย
7. การสกัดและการศึกษาสมบัติในการดูด ความชืนของซิลิกา
จากแกลบ ฟางข้าว และเปลือกข้าวโพด

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายกิติชรินทร์ เดชาวาสน์ฐนนท์
นายตะวัน สมรรถชัย
น.ส.ดวงกมล วรรณวิกรม์
นายธีรวัตร สุขโสม ,นายรัชพงศ์ ชานาญกลาง
นางสาวเกวลิน เทพบุรี
นายอภิสิทธิ์ คานึง
นางสาวเกสร จูมลี
นายธนยา คูนีรัตน์
นางสาวสุมิตรา บุษบา
นางสาวปรีชญา แคนศิลา
นางสาวกวินนาฏ เสาประธาน
นางสาวอัจฉร พิมพ์เสน
นางสาวกฤษฎาพร พันจันทร์
นางสาวภัทรามาศ สระโสม
นางสาวบุษราคัม มหาจันทร์
นางสาวอัญชริกา อรรคโยธิน
นางสาววริศรา อิ่มใจ
นางสาวภัทรา เจริญศิริ
นายศุภกร บุญสอน
นางสาวสุพิชชา กุนอก
นางสาวสุจิตราพร โพธิ์ชัย
นางสาวงามสิรี สวัสดิ์รัมย์
นางสาวจิรวรรณ นางาม
นางสาวรุจิรา วันนา
นางสาวบุษราคัม ทัศบุตร
นายตะวัน กรุงพิทักษ์
นางสาวศิรัญญา ครุฑสุวรรณ
นางสาวผกามาศ ปานศรี

หมายเหตุ

ที่
18

ห้อง
421

สาขาวิชา
เคมี

ชื่อโครงงาน
1. สารส้มจากกระป๋องอลูมิเนียม

รหัส
Cch5

โรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

2. การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับ
Fe 3+ ในนาเสียสังเคราะห์ด้วยเรซินจากเปลือกส้มโอส่วน
ใน(Mesocarp)
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนามะพร้าวหมักกับ
การแข็งตัวของยางพารา

Fch5

บุญวัฒนา

Ich3

ประโคนชัยพิทยาคม

4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการขจัด คราบด้วย
กรดจากมะนาว มะกรูด และ มะเฟือง

Mch5

มัธยมตระการพืชผล

5.เปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในผักพืนบ้าน 6 ชนิด

Rch8

เลิงนกทา

6. การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ จากใบผลสุก
ผลดิบ และรถหุ้มของต้นรกช้าง

Vch2

สตรีสิรเิ กศ

7. สารเพิ่มการติดไฟของหัวไม้ขดี ไฟ

Wch5

สิรินทร

8. มหัศจรรย์กรด-เบสกับการย้อมติดสี ของผ้า

Xch6

สุรนารีวิทยา

9. ผลของสารสกัดหยาบจากขิงต่อการงอก รากของกล้ายู
คาลิปตัส

Ych12

สุรวิทยาคาร

10. การกัดกร่อนสนิมเหล็กโดยใช้สารสกัดจากผลไม้ที่มีรส
เปรียว

Uch4

สตรีชัยภูมิ

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายนนทวัฒน์ กุลโคก
นางสาวขวัญหทัย อยู่ยง
นางสาวธัญธร ศิริธรรม
นายจอม พรหมคา
นายบัณฑิต โพธิ์ศรี
นางสาวกรชวัล สุวรรณนุรักษ์
นายณัฐมน ปุยะติ
สุชัญญา ต่างประโคน
นางสาวฐิติมาภรณ์ สงวนพิมพ์
นางสาวเบญจรักษ์ กลองกระโทก
นางสาวอุไรรัตน์ เจริญรอย
นางสาวสุวนีย์ นิยมพงษ์
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส
นางสาวภัทรกันย์ โพธิวัฒน์
นางสาวอภิญญา เย็นสมุทร
นางสาวสิริวรัญญา พิลาทอนธนินทร์
นายปยุต กิตติวรนันท์
นายณัฏฐวัชร จิระเวชกิจกุล
นายณภัทร เลือดสกุล
นางสาวศศิปรียา ทองศรี
นางสาวมธุริน เนตรสูงเนิน
นางสาวสิมาริน ศิวาพรรักษ์
นายพิรัชชัย กิจประเสริฐ
นายไพโรจน์ พรหมงาม
นางสาวศุภิสรา ถนอมสัตย์
นางสาวอารยา ผลไพบูลย์
นายวีระพงษ์ นาสูงเนิน

หมายเหตุ

ที่
19

ห้อง
423

สาขาวิชา
เคมี

ชื่อโครงงาน
1. แปรงลบกระดานบูรทานอล

รหัส
Cch6

โรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมผ้าของ
ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดตะแบกที่เตรียมจากเตาเผาแบบ
มาตรฐานและเตาเผาเครื่องปั้นดินเผ่าด้านเกวียน
3. สีนาจากธรรมชาติ

Fch6

บุญวัฒนา

Kch7

พิมายวิทยา

4. การเปรียบเทียบไบโอดีเซลจากนามันพืช ที่ใช้แล้วที่ทา
ปฏิกิริยาโดยใช้เมทานอลและเอทานอล

Mch6

มัธยมตระการพืชผล

5. เปรียบเทียบสารสกัดจากใบมะขาม ใบสะเดา ใบมะกอก
ใบมะนาวและใบมะกรูดในการตรวจสอบสารฟอร์มาลีนใน
อาหารทะเลสด
6. การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากนายางต้นตะเคียนทอง
เพื่อผลิตครีมรักษาแผลจากเบาหวาน

Rch9

เลิงนกทา

Vch3

สตรีสิริเกศ

7. การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากใบหนาดและขมินเพื่อ
ผลิตครีมรักษาแผลจากผื่นคันและกลากเกลือน

Vch4

สตรีสิริเกศ

8. อิฐแดงจากขยะพลาสติก

Wch6

สิรินธร

9. สมุนไพรเร่งกระบวนการทางานของยีสต์

Xch7

สุรนารีวิทยา

10. ตัวดูดซับในท้องถิ่นกับการดูดซับแมงกานิสและตะกั่ว

Zch7

อานาจเจริญ

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายธนา พิมพ์ชัยภูมิ , นายศิวกร สวัสดิ์วงษ์
นายสุรัสวดี แปะทา
นายธันยาวุฒิ เรืองธนานุรักษ์
นางสาวกรรณิกา ปาโตนด
นางสาวฑิตยา ไชยวงศ์วัฒนะ
นายธนพร อินจันทึก
นายกัมปนาท แคนทอง
นายกิตติพงศ์ ภิญโญ
นายกนกศักดิ์ เรือนทอง
นายเกรียงไกร ไชยโยธา
นายศุภสวัสดิ์ เสตพันธ์
นางสาววรรณิภา จันทร์นุ่น
นางสาว ชนัญชิดา สายวันดี
นางสาววาทินี ศรีสุรักษ์
นางสาวศิราภรณ์ จันคณา
นางสาวสุธีวี ระยับศรี
นางสาวชลิตา ธรรมธร
นางสาวนัจนันท์ สารศรี
นางสาวเสาวลักษณ์ เชือภักดี
นางสาวพิชยา ปัญญาดี
นางสาวสิริกาญจน์ ลิ่วเกษมศานต์
นางสาวเกศประภา ศรัณย์ธรรมกุล
นางสาวชฎาธร ธัญลักษณานันท์
นางสาวผกาสินี สมบูรณ์วงศ์
นางสาวผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์
นางสาวธิตินารถ ลาวิลาศ
นางสาวมณฑิรา จาปาสาร
นางสาวณิชาภัทร อรมูล

หมายเหตุ

ที่
20

ห้อง
425

สาขาวิชา
เคมี

ชื่อโครงงาน
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกาจัดสนิมของผลไม้
เปรียว

รหัส
Dch8

โรงเรียน
เดชอุดม

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเหล็กไอออน
ในนาเสียสังเคราะห์ด้วยเรซินจากเปลือกส้มโอส่วนนอก
สายพันธุ์ต่างๆ
3.การเก็บรักษาดอกดาวเรืองด้วยสารสกัด ไคโตซาน
จากเปลือกหอยในท้องถิ่นอาเภอพิมาย

Fch7

บุญวัฒนา

Kch4

พิมายวิทยา

Rch4

เลิงนกทา

Rch10

เลิงนกทา

Vch5

สตรีสิรเิ กศ

7. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทียนจากรูปทรง
เรขาคณิต 4 ทรง

Vch9

สตรีสิรเิ กศ

8. เปลือกเมล็ดมะขามป้องกันการหืนของนามัน

Wch7

สิรินธร

9. ผลของนาผักดองและโลหะต่อการแข็งตัวของนา
ยางพารา

Zch5

อานาจเจริญ

10. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทาความสะอาดเกลือหมาก
เม็กโดยใช้เครื่อง MTK GT2

Mch3

มัธยมตระการพืชผล

4. เปรียบเทียบการดูดซับแก๊สเอทิลีนของ ผงด่างทับทิม
และผงถ่านกัมมันต์ เพื่อชะลอ การสุกของกล้วยนาว้าขาว
5. เปรียบเทียบสารสกัดจากใบและลาต้น กระทกรกที่มี
ผลต่อการไล่ยุง
6. การศึกษาประสิทธิภาพในการกาจัดมดของสารซาโป
นินจากใบคว่าตายหงายเป็น

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายก้องภพ สอนดี
นายกฤตพล พิมพ์ทอง
นางสาววนิดา อุทัย
นางสาวภาสกร จุ้ยเปีย่ ม
นายฐมศร ชาญชัยศิลป์
นางสาวปณิตา ซาพิมาย
นางสาวจุฑามาศ โจ้พิมาย
นางสาวสุทธิดา ค้าขาย
นายจักรกฤษณ์ สัญลักษณ์
นายพีรพล ศรีสวัสดิ์
นายวิศรุต ห้องแซง
นายกิติศักดิ์ สราญรมย์
นางสาวปภาวดี เพือก่า
นางสาวจินตนา สีหากุล
นางสาวอรอุมา แทนคา
นางสาวรัมณียา หล้าคา
นางสาวอัจฉรา จันเทพา
นางสาวชญารัตน์ ไทยรัตนานนท์
นางสาวจิราพา สีทอง
นางสาวสุวลักษณ์ ธงชัย
นางสาวสุรยี ์พันธ์ โกศัลวัฒน์
นางสาวภัณฑิรา พลรักษ์
นางสาวอิสราภรณ์ ภูมเิ รศสุนทร
นายอธิปวัฒน์ บุญเรือง
นางสาวจิราพร ยอดหอ
นางสาวดารารัตน์ วรสุทธิ์

หมายเหตุ

ที่
21

ห้อง
427

สาขาวิชา
เคมี

ชื่อโครงงาน
1. นายาลบคาผิดเศรษฐกิจพอเพียง

รหัส
Ech3

โรงเรียน
นารีนุกูล

2. การศึกษาวิธีการตรวจสอบสีผสมอาหาร แบบ
ประหยัดโดยวิธีโครมาโตกราฟี

Gch4

บุรีรัมย์พิทยาคม

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพถ่านกัมมันต์จากต้น
ไมยราบยักษ์ ต้นไผ่และกะลามะพร้าว

Kch5

พิมายวิทยา

4.เปรียบเทียบนาปั่นใบย่านางกับการควบคุม ระดับ
นาตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กับการดื่มนาปั่น
ใบย่านาง
5. แทนนินกับการบาบัดนาเสีย

Rch5

เลิงนกทา

Wch8

สิรินธร

6. การเปรียบเทียบปริมาณสารแอลคาลอย์ในใบ
บอระเพ็ด ย่านางและมะเขือเปราะกับ
พาราเซตา
มอล
7. เฟื่องฟ้างามค่า.....ช่วยตรวจหาสารฟอกขาว

Zch8

อานาจเจริญ

Hch3

เบญจะมะมหาราช

8. การทดสอบนาตาลในรากกระพังโหม

Nch3

มุกดาหาร

9. การต้านทานการกัดกร่อนของคอนกรีตเนื่องจาก
ซัลเฟตและกรดซัลฟิวริกจากเถ้าถ่านของแกลบ

Och4

ยโสธรพิทยาคม

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวปณิตา
จันทรา
นางสาวกฤตยา อรัญกูล
นางสาวสุปรียา ใจก้าวหน้า
นายปฏิพล สุริยะโชติ
นายพีรณัฐ อมรไชยพัฒน์
นายเอกธนัช นาคดี
นางสาวถิราภรณ์ วงศ์จิตรวิวัฒน์
นางสาวผุสดี ลมพิมาย
นางสาวกมลวรรณ โภคสมบัติ
นายยุทธภูมิ แสวงผล
นายจักรกฤษณ์ พรหมโคตร
นางสาวรวีรตั น์ เร่งสมบูรณ์สุข
นางสาววาสินี ธีระวงศ์
นางสาวศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์
นางสาวพิมลวรรณ ถามะพันธ์
นางสาวปุณยาพร กิติพิเชฐสรรค์
นางสาวพัชริดา ใจบุญ
นายพิเชษฐ พรทุมมี
นางสาวนริสราภรณ์ ชินทวัน
นางสาวอมราวดี บุญจอง
นายกชกร คาอาจ
นางสาวชุติมา พัฒนากิจพาณิชย์
นางสาวณัฐการณ์ แซ่ฮ้อ
นายชากรพัฒน์ จาเดิม
นางสาวอัญธิกา อุตสาหะ

หมายเหตุ

ที่
22

ห้อง
431

สาขาวิชา
เคมี

ชื่อโครงงาน
1. แอลกอฮอล์แข็งจากเศษเทียนไข

รหัส
Hch4

โรงเรียน
เบญจะมะมหาราช

2. การศึกษาคุณภาพกระดาษซับนามันจาก ไคโตซานที่มี
ส่วนผสมของสารต่างชนิดกัน

Jch5

ปากช่อง

3. การศึกษาประสิทธิภาพของปูนซีเมนต์ที่มี ส่วนผสม
ของ เปลือกถั่วลิสง เปลือก หอยแครง และ เปลือกไข่ไก่

Jch6

ปากช่อง

4. การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับ สีย้อมผ้าของถ่าน
จากเปลือกทุเรียน

Jch7

ปากช่อง

5. การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่ม ปฏิกิริยา
เคมีระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสารดูดซับของ
วัสดุตัวกลางจาก ธรรมชาติที่แตกต่างกัน
6. โอเอซิสขุยมะพร้าว

Jch8

ปากช่อง

Nch4

มุกดาหาร

7. สารดูดกลิ่นจากถ่านไม้

Nch5

มุกดาหาร

8. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วจากวัสดุ
ธรรมชาติ

Och5

ยโสธรพิทยาคม

9. การศึกษาปริมาณโซเดียมไฮดรอดไซด์(NaOH) ที่
เหมาะสมต่อการทากระดาษจากพืชในท้องถิ่น

Uch7

สตรีชัยภูมิ

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวศกลรัตน์ ราชเสนา
นายปาระเมศ ขาเลิศ
นายอภิสิทธิ์ ธานี
นางสาวสุภนิจ เอี่ยมจินดา
นางสาวญาณิศา พิชิตพร
นางสาวสุประภาดา อาจิณกิจ
นายกันตณัฐ ชูเกียรติ
นายชาญวิทย์ อยู่พร้อม
นางสาวชญานนท์ เจริญสุข
นางสาวทรรศนีย์ ยอดมณี
นางสาวนวพรรษ รัศมีวิกัย
นางสาวอิสริยา เล็กคุณา
นายอภิปรัชญ์ ฉ่าชื่น
นายวรกานต์ กลั่นกลีบ
นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค
นางสาวณัฐรดา พูลศิริ
นางสาวศุรียญ
์ าพัชร บุตรศรี
นางสาวพิมพ์สุนันท์ จันทรโครต
นางสาวธิพรพรรณ พึ่งตน
นางสาวศศิประภา พันคูณ
นางสาวสุชาดา สมคะเณย์
นายโรจน์ศักดิ์ นางาม
นางสาวกมลวรรณ หาระการณ์
นางสาวผกาพันธ์ รุ่งเรื่องศรี
นางสาวณัฐกานต์ รอดเวียง
นางสาวสมฤทัย โตชัยภูมิ

หมายเหตุ

ที่
23

ห้อง
432

สาขาวิชา
ฟิสิกส์

ชื่อโครงงาน
1. เครื่องรีดเส้นขวดนาพลาสติก

รหัส
Cp10

โรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

2. การเคลื่อนที่โดยอาศัยแรงผลักของแม่เหล็ก

Ep9

นารีนุกูล

3. การเสริมความแข็งแรงและลดการดูดซึมของบล็อก
ประสานด้วยเศษเครื่องปั้นดินเผาจากด่านเกวียน

Fp9

บุญวัฒนา

4. การสารวจคุณภาพของสาลีที่จาหน่ายตามท้องตลาด

Gp5

บุรีรัมย์พิทยาคม

5. สว่านแสงมณีสร้างสรรค์พลังงานสะอาด

Rp14

เลิงนกทา

6.การศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยและสารเคลือบต่อ
การลดอุณหภูมิจากแสงแดด

Zp9

อานาจเจริญ

กชพง พงษ์เทศ
สิริกัลยา โพธิ์ขาว
สิรสิ กุล พันธะไชย

7.รูปแบบของสะพานกระดาษที่มผี ลต่อการรับนาหนัก

Zp10

อานาจเจริญ

8. เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

Kp8

นายอานนท์ ทิพย์อุตร์
นายพัชรวุฒิ รัตนวิทยาพันธุ์
นายพิพัฒน์ ตังตระกูล
นางสาวศิริยพร กิติสกนธ์
นางปองพล ธีระชวาลวงศ์
นางสาวณัฎจิรา ศรีไสยา

พิมายวิทยา

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายชิดพงษ์ นามเสนาะ
นางสาวจิรัฐติกาล ประยูรสิงห์
นางสาวกมลรัตน์ พงษ์ศิลา
นางสาวธนัชชา แสงมณี
นางสาววรสรณ์ แก้วเจริญ
นางสาววิชิตา บุญทรง
จิราวัฒน์ แสนสุข
วิชัย มณีสาร
กฤช เดชส่งจรัส
นางสาวกมลวรรณ มณีราชกิจ
นางสาวญาณิศา กนกศิลป์
นางสาวมนัสฉวี มณีราชกิจ
นายยงยุทธ แสงฉวี
นายอดิศักดิ์ ไชยมะณี

หมายเหตุ

ที่
24

ห้อง
433

สาขาวิชา
ฟิสิกส์

ชื่อโครงงาน
1. ศึกษาผลของมอร์แดนท์ต่อลักษณะของสีและความ
คงทนต่อการซักล้างของเส้นไหมทีไ่ ด้จากสีย้อมธรรมชาติ

รหัส
Ap6

โรงเรียน
กัณทรลักษณ์วิทยา

2.เครื่องขอดเกล็ดปลา

Dp9

เดชอุดม

3. พลังงานธรรมชาติสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยใบพัด

Ep10

นารีนุกูล

4. สโตรโบสโคปอย่างง่าย

Gp6

บุรีรัมย์พิทยาคม

5.เครื่องช็อตแมลงวันไฟฟ้า

Pp6

รัตนบุรี

6.การเปรียบเทียบอัตราส่วนการผลิตบล็อกประสานจาก
วัสดุทางธรรมชาติ

Lp10

มัธยมด่านขุนทด

7.ตู้ควบคุมปั้มนาอัตโนมัติ

Pp7

รัตนบุรี

8.การศึกษาคุณสมบัติบางประการของเส้นใยธรรมชาติใน
ท้องถิ่น

Zp11

อานาจเจริญ

9.การศึกษาประสิทธิภาพเชือเพลิงของถ่านจากผงถ่านอัด
แท่งผสมผักตบชวา เปลือกถั่วลิสง และเปลือกมังคุด

Hp5

เบญจะมะมหาราช

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายพิชิตโอฬาร วงศ์สกุล
นางสาวรัตนาภรณ์ หาญชัย
นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเมือง
นางสาวประภาพร ไชยแสง
นางสาวจิตราภรณ์ บุญศรี
นางสาวอรทัย ปริโยทัย
ว่าที่ร้อยตรี กมลศักดิ์ ทองกลม
นายพนัส แก่นอาสา
นางสาวฉัตรนลินี กวินพิชญนันท์
นางสาวนวมินทร์ เลาลักษณ์จรรยา
นางสาวนันทิชา เสมสวัสดิ์
นายกังวาน ทีทอง
นายกฤตภาส ไชคา
นายเกรียงไกร หัตถิยา
นายชนะเกียรติ ปาจี
นางสาวกาญจนา บินสันเทียะ
นางสาวนัทธมน ชาตรประมัย
นายธนากร จารุธนิตกุล
นายณัฐดนัย บุญภา
นางสาวบุษยรังสี ทองแท่ง
นายวชิรวิทย์ อุดมศักดิ์
นายคณากร พลสิทธิ์
นายธนกฤต แก้วมงคล
นายอริย์ธัช กิตติวรเวช
นายวัชรพล ทองคู่
นางสาวอินทุอร วงศ์ษา

หมายเหตุ

ที่
25

ห้อง
434

สาขาวิชา
ฟิสิกส์

ชื่อโครงงาน
1. ไม้เทียมจากเปลือกทุเรียน

รหัส
Ap7

โรงเรียน
กัณทรลักษณ์วิทยา

2.จักรยานตัดท่อนพันธ์ไม้สาปะหลัง

Dp10

เดชอุดม

3.ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตวัสดุกันกระแทกจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เส้นใยจากเห็ดเป็นตัว
ประสาน
4.วัสดุกันกระแทกจากพืช

Fp8

บุญวัฒนา

Kp9

พิมายวิทยา

5.เครื่องบดขวดพลาสติกพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

Pp8

รัตนบุรี

6. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของไดนาโม

Yp14

สุรวิทยาคาร

7.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานของ
Thermoelectric

Zp12

อานาจเจริญ

8. การศึกษาชนิดของหลังคาต่อการลดอุณหภูมิภายในตัว
บ้าน

Jp10

ปากช่อง

9. ปาร์ติเกิลบอร์ดจากพลาสติกและขีเลือยไม้พารา

Kp13

สุรวิทยาคาร

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวบุญญาภา พันวิลัย
นางสาวนภัสวรรณ วรรณวงศ์
นางสาวงามตา วงษ์เศษ
นางสาวปรียานุช แก้วคารอด
นายนพณัฐ พูนประโคน
นางสาวจุฬารัตน์ วรสุทธิ์
นางสาวมยุรฉัตร จันทวี
นายวรพนธ์ โชควัฒน์วิกุล
นายนราวิชญ์ ค้าทันเจริญ
วันายชรีพรรณ ดุลย์ขุดทัด
นางสาวณิชาวรรณ โพธิ์ภคั ดี
นายอาทิตยา นามพิมาย
นางสาวฉัตรธิดา โมเหล็ก
นายวุฒินันท์ วันนา
นายประทิน จันทร์ลอย
นายวัชรพล ประสมศรี
นายกษิดิศภิญโญ เทพประทาน
นายมธาสิทธิ์ อุปถัมภ์
นายทิพากร อุทรักษ์
นายศุภวิชญ์ หยุดรัตน์
นายธนโรจน์ อิงคนินันท์
นายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด
นายธีรัตน์ วัชรัตน์พงศ์
นายรังสิมันตุ์ จันทนโอ
นางสาวณัฐชา พัฒน์ไพศาลชัย
นางสาวณัฐชา สัมพันธ์ศริ ิกุล

หมายเหตุ

ที่
26

ห้อง

สาขาวิชา

ชื่อโครงงาน

435
(สารอง)

3.
4

5

6.

7.

8.

9.

10.

รหัส

โรงเรียน

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน

หมายเหตุ

ที่
27

ห้อง
1035
- 1036

สาขาวิชา
Inter

ชื่อโครงงาน
1. ประตูระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยรอกเลื่อน

รหัส
Ap5

โรงเรียน
กัณทรลักษณ์วิทยา

2. ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรทีม่ ีผลต่อการกาจัดเพลียไฟในพริก
The Effectiveness of Herbal Extracts on Eliminating Thrips in Chili Plant

Bb2

ขุขันธ์

3. การลดการปนเปื้อนของคาร์บาริลด้วยนาชา
Tea as a Reagent for Carbaryl -contaminant Reduction in Lentils

Fch4

บุญวัฒนา

4. ผลของขมินชันต่อการเจริญเติบโตของเชือราFusariummoniliforme
The result of Turmaric in growth of fungi Furasium moniliforme

Jb4

ปากช่อง

5. การศึกษาการกาจัดลูกนาโดยใช้พืชสมุนไพร

Pb2

รัตนบุรี

6.เครื่องลดความชืนเมล็ดพันธุ์พืช
Seed plant dehumidifier

Vp11

สตรีสิริเกศ

7.Electric foot แป้นเหยียบพลังงานไฟฟ้า
Electric Foot

Vp12

สตรีสิริเกศ

8. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลไม้ในการยับยังแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส
The Study of Efficiency of fruit extracts to restrain Streptococcus
9. ประสิทธิภาพของเอนไซม์ไลเปสจากราAsperagillusniger ในการย่อยสลายไขมัน
The affects of Lipase enzyme from Asperagillus niger mold in lipid digestion.
10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าที่ได้จากผลหมาก เปลือกคูณ และใบชา
A product development using bark of the tree, Tea leaves and Pram crop

Yb1

สุรวิทยาคาร

Yb3

สุรวิทยาคาร

Lb5

มัธยมด่านขุนทด

11. การเก็บรักษาข้าวเม่าด้วยใบพืช
keeping Shredded rice grain with leaf

Zb2

อานาจเจริญ

The Automatic Close Door by the Pulley

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นายยศกรชูเพชร
นางสาวรสนาภรณ์แข่งขันนางสาวศุภนิดามุ่งหมาย
นางสาวสุดารัตน์ สิทธิศร
นางสาวสุมินทร์ญาเรศ แก้วไพฑูรย์นางสาวภรจิรา
พืนหินลาด
นายอดิศักดิ์ รุ่งเรือง
นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
นายวราสิริ อภัยพงษ์
นายสุรชาติ ศรุติลาวัลย์
นางสาวกมลวัลย์ คมพยัคฆ์
นางสาวรุจิกร ตรีริยะ
นางสาวกมลชนก ประดากร
นางสาวฆรรษกร ชาวพรม
นางสาวรัตนาพร ฤาชา
นายคณธัช อสิพงษ์
นางสาวชนานนท์ พรมมานนท์
นางสาววรรณิดา สุภาพวง
นายฉัตรชัย มูลตระกูล
นายรัชชานนท์ ฉิมฉ่ า
นางสาวอาภารัตน์ กิ่งบุตรโคตร
นางสาวจิรัชยา อนุสรธนาวัฒน์
นางสาวบุญอาภา พวงเกตุ
นายฐิติพงศ์ สวายสมสีกุล
นายวรรษชล วลามิตร
นางสาวภากร มณีอินทร์
นายสายัณห์ กันยารัตน์
นางสาวสุพรรณษา กรอบพุดซา
นางสาวศศินันท์ เดชเสงี่ยมศักดิ์
นางสาวลัดดาวัลย์ เม้าหล่อ
นางสาวกาญจนารัตน์ พลศรี
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สาขาวิชา
Inter

ชื่อโครงงาน
1. เครื่องกรองนากาจัดสนิมเหล็ก

รหัส
Bp10

โรงเรียน
ขุขันธ์

The Water Filter exterminate Iron Oxides

ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
นางสาวณัชชา ไชยโพธิ์
นางสาวนัจนันท์ กลางมณี
น.ส.อินทร์ธิราภรณ์ อินทร์สุระ

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชในการลดกรดไฮโดรคลอริก

Db3

เดชอุดม

Comparison of Plants Efficiency for Decreasing Hydrochloric Acid

นายชาญ พาอาจ
นางสาวสุธาทิพย์ บุญศักดิ์
นางสาวกัญญาพัชร นามจาปา

3. เครื่องจ่ายไฟให้กับนาฬิกาแทนถ่านไฟฉาย
Power supply to the clock instead of battery

Gp7

บุรีรัมย์พิทยาคม

นายชวิศพลพงษ์
นางสาวรมัณยา เจริญเกรียงสกุล
นางสาวชนิกานต์ อื่นสุวรรณ

4.การศึกษาการเร่งสีของปลาหางนกยูงจากมะละกอสุก แครอท มะเขือเทศ ฟักทอง และกล้วยสุก Pb3

รัตนบุรี

นางสาวโชติรส แก้วปลั่ง
นางสาวลดาภรณ์ สมล้วน
นางสาวพัชรธิดา จาปาหอม

5. นายารีดผ้าจากรังไหม

Uch6

สตรีชัยภูมิ

Make clothes velvety and smooth by the fabric silk

นางสาวกฤตาภรณ์ ประยูรหาญ
นางสาวศุภลักษ์ ศุภรตรีทิเพศ
นางสาวสุธินี ตังอานวย
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6. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและยับยังการเจริญของเชือ Saccharomyces ของสารสกัดมหาเมฆ

Vch8

สตรีสิริเกศ

A result of antioxidant and Saccharomyces’s inhibition from มหาเมฆ extract
7. เครื่องขจัดคราบนามันด้วยแผ่นซีดี

นางสาวศิรประภา กองรักษา
นางสาวมณีอิทร์ อินทรวงษ์โชติ
Wp10

สิรินทร

From used compact discs to an oil remover
8. ผลของเสียงเพลงที่มีต่อคุณภาพของเส้นใยจากหนอนไหม

นางสาวนฤมล สามนาค

นางสาวกวิสรา จันทร์พันธ์
นางสาวณฐิณี สุกใส
นางสาวศิรดา อรุณชัยภิรมย์

Yb7

สุรวิทยาคาร

The effect of music on the silk production

นายภาสวัฒณ์ ยอดหงษ์
นายชัชชัย สืบนุการณ์

9. ต้นแบบโปรแกรมคานวณการขึนตกของดวงจันทร์และส่วนส่องสว่าง

ศรีสะเกษวิทยาลัย

,

Moon s rise and fall calculating prototype program

นายเนตินัย ไตรพิพัฒน์
นายกวิน ทิสะเส
นายชวกร อมรโรจน์วรวุฒิ

10. ศึกษาสมบัติของดินบริเวณที่พบเห็ดโคนในเขตป่าท้องถิ่นชุมชนบ้านโนนโพธิ์
Study of Soil Properties in Wild-Mushroom Grown in Local Communty Forest of
Ban-Nonphoe Muang Districe , Amnatcharoen Province.

Zb4

อานาจเจริญ

นางสาวปิยะนันท์ ศิริรตั นภูมิ
นางสาวไพรินทร์ ภาพสิงห์
นางสาวมุกรินทร์ เพียรคุม้
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