
ช่ือ นามสกุล ช้ัน โรงเรียน จังหวัด หัวข้อโครงงาน ห้อง เวลา

สัมภาษณ์1 นาย ทศพร เสฎฐัตต์ ม.4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม การศึกษาการสกัดไพรีทรินส์จากดอกเบญจมาศพันธ์ุสวนท่ีมีผลต่อ

การก าจัดแมลงก้นกระดก
1 9.00 น.

2 นางสาว กามีละห์ อาแวแล ม.5 ดารุสสาลาม นราธิวาส เทียนหอมไล่ยุงจากพืชสมุนไพร 1 9.20 น.

3 นาย กฤตยชญ์ ไชยวงค์ ม.5 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย การพัฒนารังเทียมส าหรับการย้ายรังหมาร่า เพ่ือใช้ควบคุมแมลง

ศัตรูพืชในทางการเกษตรโดยชักน าการสร้างรังใหม่ด้วยพฤติกรรม

การฝังใจ

1 9.40 น.

4 นางสาว ญาณิศา จันทร์ฝาย ม.5 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงใหม่ การศึกษาการม้วนกลับของผลเทียนบ้านเพ่ือใช้ผลิตพลาสติกรัด

ก้านดอกกล้วยไม้รองเท้านารี
1 10.00 น.

5 นางสาว ภารดี สลีสองสม ม.5 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย การประยุกต์ใช้น  ามันหอมระเหยท่ีสกัดจากผลอ่อนพืชตระกูลส้มท่ี

ถูกปลิดทิ งเพ่ือใช้ป้องกันการท าลายของมอดเจาะผลกาแฟ
1 10.20 น.

6 นาย ธีรวุฒ ขุนเหล็ม ม.5 ตะโหมด พัทลุง คอนโดเพาะเลี ยงด้วยระบบน  าหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตปู

ด า
1 10.40 น.

7 นาย วิทูร ทรงจารวัตร ม.5 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นวัตกรรมอนุบาลลูกปลากัด 1 11.00 น.

8 นางสาว อัจฉราวรรณ เทพสิงห์แก้ว ม.6 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ล าพูน ผลของสารแทนนินจากพืชท้องถ่ินต่อการติดสีของผ้าฝ้าย 1 11.20 น.

9 นาย ปฏิภาณ มาลานนท์ ม.4 นาโพธ์ิพิทยาคม บุรีรัมย์ การผลิตกระถางเพาะกล้าไม้รักษ์โลกจากวัสดุเหลือทิ งทาง

การเกษตร
1 11.40 น.

10 นางสาว ปฏิมาพร เย็นทรวง ม.5 บ้านนา"นายกพิทยากร" นครนายก ชุดกันความร้อนจากธรรมชาติ 1 12.40 น.

รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นท่ี 23 กลุ่มชีววิทยา-เกษตร

วันจันทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2563
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สัมภาษณ์11 นางสาว เพชรบงกช มากทอง ม.4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช การศึกษาเชื อราบริเวณรังมดและน าไปประยุกต์เป็นยาฆ่าเชื อ 1 13.00 น.

12 นางสาว นันท์นภัส รอดแก้ว ม.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สารป้องกันรังสีเอ็กซ์จากโปรตีนในหมีน  า Dsmsge Suppressor 

Protein (DSUP)
1 13.20 น.

13 นาย เจษฎาภรณ์ สหกุลบุญญรักษ์ ม.4 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก การพัฒนา DNA Probes จ าเพาะส าหรับใช้ตรวจสอบยีน 

randomG26920 ท่ีก่อให้เกิดโรคตายพรายในกล้วยน  าว้าพันธ์ุ

มะลิอ่อง โดยใช้เทคนิค hybridization

1 13.40 น.

14 นางสาว กวิสรา รุจิประภากร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม Bioplastic from microalgae 2 9.00 น.

15 นาย พชรพล บรรเจิดประดิษฐ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการเป้นเช่ือปฏิปักษ์ของ 

Pseudomonas fluorescens SP007s ในการยับยั งการเกิดโรค

เน่าคอดินจากเชื อรา P.tracheiphilum ในต้นกฤษณาท่ีเลี ยงใน

ระบบไฮโดรโพนิกส์

2 9.20 น.

16 นางสาว พัชรี วงค์ใหญ่ ม.5 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี การศึกษาสารสะกัดไซยาโนจีนิก ไกลโคไซด์ จากกะทกรกป่าเพ่ือ

ก าจัดเพลี ยแป้ง
2 9.40 น.

17 นาย พิสิฐ นามนวล ม.4 แมจันวิทยาคม เชียงราย พลังงานจากเศษเหลือของผลผลิตทางการเกษตร 2 10.00 น.

18 นาย วิริยะ สาสิงห์ ม.4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด แบคทีเรียกับการย่อยสลายขยะเปียกและพลาสติกชีวภาพ 2 10.20 น.

19 นาย ณัชพัฒน์ ไซ ม.5 วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ การบ าบัดน  าเสียถังดักไขมันโดยใช้ไบโอชาร์จากขยะชีวมวลจาก

หน่วยครัวเรือนเป้นตัวกรอง
2 10.40 น.

20 นาย สุริยาวิชญ์ พลวิทย์ ม.5 วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ การศึกษาผลของการบ าบัดน  าและปริมาณปรอทในคลองแม่ข่าด้วย

ถ่านกัมมันต์จากไม้ล าไย
2 11.00 น.

21 นาย ปกรณ์เกียรติ เพชรประดับ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช การทดสอบพืชท่ีสามารถลดไดออกซิน-ฟิวแรนจากการเผาไหม้ไม่

สมบูรณ์เพ่ือน ามาใช้แทนสารไกอา
2 11.20 น.

22 นางสาว ชลดา ไชยโยธา ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบพลูต่อการควบคุม

การเจริญของเชื อราต่อโรคไทมีข้าวในแปลงปลูก
2 11.40 น.
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สัมภาษณ์23 นางสาว มาริสา อรรจนานนท์ ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี การศึกษาสัณฐานวิทยาพฤติกรรมบางประการและการพัฒนา

อุปกรณ์ต้นแบบในการเพ่ิมอัตรารอดส าหรับเกษตรกรผู้เลี ยงจิ งโคร่ง
2 12.40 น.

24 นาย พลภัทร เล่ียมตระกูลพานิช ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก การศึกษาและพัฒนาสารอัลลีโลพาทีจากพืช เพ่ือน ามาพัฒนาดิน

อัจฉริยะ
2 13.00 น.

25 นาย วิทวัส เจริญวชิรศักด์ิ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการกินอาหาร

ของมด
2 13.20 น.

26 นาย วิสิษฐ์พล พร้าโมต ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก ระบบกรองน  าเสียจากครัวเรือนท่ีปนเป้ือนไขมันท่ีเสริม

ประสิทธิภาพด้วยแผ่นกรองเส้นใยนาโนจากดอกธูปฤาษี
2 13.40 น.

27 นาย นภษกฤต ชัยโยธา ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย แผ่นประคบเย็นไฮโดรเจลจากเปลือกทุเรียน 3 9.00 น.

28 นางสาว ฟารีญา เหมมา ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล การพัฒนาคุณภาพของน  าบูดูโดยการฉายรังสีแกรมมา 3 9.20 น.

29 นาย ก้องภพ เติมวรคุณ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร การศึกษาหาแบคทีเรียท่ีอยู่ในดินท่ีคอยก าจัดแก๊สไข่เน่าจากน  าท่ีมี

ซากส่ิงมีชีวิตท่ีน ามารดต้นพุทธรักษา
3 9.40 น.

30 นางสาว ว่าณวริญจ์ ดวงจันทร์ ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี การศึกษาการย่อยสลายของพอลิเอทิลีนด้วยเชื อรา Penicilium 

citrinum and Penicilium simplicissimum
3 10.00 น.

31 นาย ชาญชล ลิปูหนอง ม.6 สหราษฎร์รังสฤษด์ิ นครพนม สารย่อยสลายตอซังข้าว F1 3 10.20 น.

32 นางสาว ศิริขวัญ สิงห์เสน ม.6 สหราษฎร์รังสฤษด์ิ นครพนม สเปรย์ก าจัดกล่ินเท้า ท้าวหอม 3 10.40 น.

33 นาย อัครพล ดวงรัตน์ ม.5 สันก าแพง เชียงใหม่ ผลของการสกัดดอกชบาท่ีมีผลต่อการยับยั งปฏิกิริยาการเกิด 

Nitrosamines
3 11.00 น.

34 นางสาว วันวิสาข์ พลขันธ์ ม.5 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากว่านธรณีสาร 3 11.20 น.

35 นางสาว สุชานรี ศรีเฉลิม ม.4 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา การดัดแปลงพันธุกรรมของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 

ด้วยเทคนิค CRISPR/cas9 เพ่ือให้สามารถย่อยแป้งเป็นน  าตาลได้

โดยตรง

3 11.40 น.

36 นางสาว อภัทชา นามสี ม.5 สุไหงโกลก นราธิวาส แผ่นพลาสติกจากไคโตซาน 3 12.40 น.
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สัมภาษณ์37 นางสาว ยุพา ศิลปชัย ม.5 หนองกราดวัฒนา นครราชสีมา ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดว่านหนอนตายยากในการก าจัดหนอน

กระทู้ข้าวโพด
3 13.00 น.

38 นาย ณัฐพงค์ สุวรรณโณ ม.6 แหลมราษฎร์บ ารุง นครศรีธรรมราช ไบโอดีเซลรูปแบบใหม่ 3 13.20 น.

39 นางสาว นัฐมาส กุศลพิทักษ์แดน ม.5 อู่ทอง สุพรรณบุรี แท่งเพาะเมล้ดรักษาธาตุอาหารจากซังข้าวโพด หยวกกล้วยและ

กระดาษรีไซเคิล
3 13.40 น.
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