
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระดับภูมิภาค ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ลานใต้อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

 
รหัส ชื่อโครงงาน โรงเรียน 

PS_001 การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อคณุภาพของทองม้วนปลาซิวอ้าวชูรส เรณูนครวิทยานุกลู 
PS_002 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตในน้้าทิ้งสังเคราะหด์้วยซิลิ

กาจากแกลบเผาผสมแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่เผา 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

PS_003 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้้ามันของกระดาษาท่ีท้าจากต้น
ธูปฤาษีและกาบกล้วย ที่ผสมไคโตซานจากเกลด็ปลานิล 

กัลยาณวัตร 

PS_004 การศึกษาหาปรมิาณแอนโทไซยานินในไวน์ข้าวเหนียวด้าที่ท้ามาจากข้าว
เหนียวด้า 3 สายพันธ์ุ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

PS_005 การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานความร้อนในการผลติแท่งเชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

สกลราชวิทยานุกูล 

PS_006 การพัฒนาชุดทดสอบความสดของอาหารทะเลโดยใช้เซนเซอร์แบบกระดาษ
จากสารสกัดจากลูกหม่อน 

สกลราชวิทยานุกูล 

PS_007 แผ่นดูดซับเสยีงจากเส้นใยผักตบชวา สุรนารีวิทยา 
PS_008 เปรียบเทยีบการตรวจวัดการสุกของแตงโมจากภูมิปญัญาท้องถิ่นกบัแอป

พลิเคชัน 
นารีนุกูล 

PS_009 ไข่เจากดินรังหมาร่า บัวใหญ่ 
PS_010 ถุงเพาะช้าชีวภาพจากยางพารา 2 in 1 หนองบัวฮีวิทยาคม 
PS_011 การศึกษาทดลองไข่เค็มสมุนไพร ขิงกระชาย ต้านโควิด บ้านภูเขาขาม 
PS_012 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นตรวจวัดโลหะหนักด้วยสารสกัดจากข้าวเหนียว

ด้า 
ค้าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ ์

PS_013 การศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพของเปลือกไม้ชนิดตา่งๆ ที่มีในท้องถิ่นต่อ
ความสามารถในการใช้เป็นวสัดุปลูกกล้วยไม ้

อุดรพิทยานุกูล 

PS_014 ประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน สิรินธรวิทยานสุรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระดับภูมิภาค ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 
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สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 
รหัส ชื่อโครงงาน โรงเรียน 

BS_001 การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการเจรญิเติบโตของด้วงสาคู เรณูนครวิทยานุกลู 
BS_002 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบมันสา้ปะหลังเพื่อยืดอายุเนื้อไก ่ บ้านนาโพธ์ิกลาง 
BS_003 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบกระดุมทองเลื้อยท่ีมผีลต่อการ

เร่งอัตราการ งอกรากของต้นมันสา้ปะหลังและการกา้จัดเพลี้ยแป้งศตัรูพืช
ในไร่มันส้าปะหลัง 

กัลยาณวัตร 

BS_004 การศึกษาและพัฒนาวัสดเุลียนแบบโครงสร้างของไข่ตั๊กแตนตา้ข้าวเพื่อใช้ใน
การตอนกิ่งพืช 

สกลราชวิทยานุกูล 

BS_005 การเพิ่มความชื้นเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดทานตะวันด้วยวิธีการ 
Hydropriming 

สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

BS_006 การเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงแมลงมัน และการเพิ่มโอกาสในการผสมพันธ์ุ
ด้วยรังเทียมต้นแบบ 

สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

BS_007 การศึกษาการเจรญิเติบโตของกลว้ยไม้บนเปลือกไม้ในสภาพธรรมชาติ อุดรพิทยานุกูล 
BS_008 การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักแขยงเพื่อ

น้ามาผลิตชาสมุนไพร 
เมืองพลพิทยาคม 

BS_009 การหาปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิรวมและฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระในมัน
เลือด เพื่อแปรรูปเป็นเม็ดไข่มุกเพือ่สุขภาพ 

จอมพระประชาสรรค ์

BS_010 การศึกษาความสามารถในการผลติเอนไซม์ไลเปสจาก Pseudomonas 
aeruginosa และ Bacillus subtilis ในการย่อยสลายไขมันในบ่อดกัไขมัน
บริเวณโรงอาหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธาน ี

ราชประชานุเคราะห์32 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

BS_011 สเปรย์สมุนไพรไลยุ่ง ประสิทธ์ิศึกษาสงเคราะห ์
BS_012 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพโปรตีนจากผ้าและเทาน้้า ของอาหารปูนาท่ีมี

ผลต่อการเจริญเติบโตของปูนาพันธุ์พระเทพฯ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรรีัมย ์

BS_013 นวัตกรรมกระเช้าสีดาเทียมเพื่อการอนุบาลกล้วยไม้ สกลราชวิทยานุกูล 
BS_014 การศึกษาและเปรยีบเทียบการยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อราจากพืชที่มี

รสฝาด 
บัวใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระดับภูมิภาค ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 
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สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

รหัส ชื่อโครงงาน โรงเรียน 
AS_001 นวัตกรรมวเิคราะห์ความอ่อนตัวของร่างกายของนักเรียนตามเกณฑ์

มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ส้าหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา (อายุ 
13-18 ปี) แบบอัตโนมัต ิ

กัลยาณวัตร 

AS_002 เครื่องยกกระสอบข้าวเปลือก (Lift Rice Sack Machine) ค้าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ ์
AS_003 เครื่องบีบอัดขวดพลาสติก “Crush it Smart trash bottle” ประโคนชัยพิทยาคม 
AS_004 ทุ่นบ้าบัดน้้า 3 in 1 พญารามวิทยา 
AS_005 ศึกษาประสิทธิภาพแหล่งจ่ายพลังงานระหว่างแบตเตอรี่กับไฟบ้านมผีล

ต่อค่าความเย็นของเครื่องท้าความเย็นพกพาจากแผ่นเพวเทียร ์
นารีนุกูล 

AS_006 การศึกษาคุณภาพดินในไร่อ้อย อา้เภอภูเขยีว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อปรบัปรุง
ดินอย่างเหมาะสม 

เพชรวิทยาคาร 

AS_007 หุ่นยนต์ถูพ้ืนอัตโนมตัิลดไวรัส COVID-19 เรณูนครวิทยานฏุูล 

AS_008 เครื่องคั่วพริกกึ่งอัตโนมตัิโดยใช้ฮตีเตอร์อินฟาเรดเซรามิกส์ สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
AS_009 ระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้้าท้ิงจากการล้างจาน เพ่ือน้าไปรด

น้้าต้นไมส้ั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Kid-Bright 
ลือค้าหาญวารินช้าราบ 

AS_010 ถังขยะอัตโนมัต ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

AS_011 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการดดูซับน้้ามันพืชใต้อ่างล้างจานโดยใช้
ดอกหญ้าวงศ์ Poaceae 

สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 

AS_012 ถุงเพาะช้าอนุบาลต้นอ่อนต้านแมลง สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
AS_013 การปลูกพืชแบบข้ันบันไดร่วมกับการเลีย้งปลาในระบบอควาโปนิกส ์ สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
AS_014 นวัตกรรมโรงเรือนควบคุมการเจรญิเติบโตของพืชแบบอัจฉริยะ สุรนารีวิทยา 
AS_015 การประดิษฐ์แผ่นกรองคาร์บอนไดออกไซด ์ สุรนารีวิทยา 

AS_016 จอบหยอดปุ๋ย ศรีเมืองวิทยาคาร 
AS_017 โปรแกรมตรวจจับการใส่แมส Artificial intelligence Mask Protector 

(AMP Project) 
มุกดาหาร 

AS_018 การศึกษาความสัมพันธ์ของร้อยละการจมกับระดับชั้นเนื้อและระดบั
ความหวานของมะพร้าวน้้าหอมเพื่อใช้ในการสร้างอุปกรณต์รวจวัด
ระดับชั้นเนื้อของมะพรา้วน้้าหอม 

กัลยาณวัตร 

 
 
 


