ตารางกําหนดการสอบข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.5 (ห้อง 4106 อาคารวิทยาศาสตร์ 4)
ส่งรายงานข้อเสนอโครงงาน : วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 (สามารถส่งได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1)
สิ่งที่ต้องส่ง 1. รายงานข้อเสนอโครงงาน จํานวน 4 เล่ม
2. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานข้อเสนอโครงงาน (เป็น pdf 1 ไฟล์) จํานวน 1 แผ่น
สอบข้อเสนอโครงงาน : วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.50 - 16.25 น.
เวลาที่ใช้สอบหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ : กลุ่มละ 20 นาที โดยแบ่งเป็น
- นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
15 นาที
- ตอบข้อซักถาม
5 นาที
ทั้งนี้ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. – มศก. ประจําปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.scius.sc.su.ac.th
ห้อง 4106 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
ลําดับที่
เวลาสอบ
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รายชื่อสมาชิก

14.50 - 15.10 น. นางสาวณัฐพร เอมถมยา
นางสาวร่มฉัตร พ่วงฉ่ํา
นางสาวอภิชญา ภักดีพิน
15.15 - 15.35 น. นางสาวแก้วเก้า ศรีคําพร
นางสาวธัญวรัตน์ ขวัญราช
นางสาวอติภา ทางสกุล
15.40 - 16.00 น. นาวสาวมนัสวี พุ่มพะยอม
นางสาวอติญา ทางสกุล
นายคณธัช ตั้งพัฒนาประดิษฐ์
16.05 - 16.25 น. นางสาวนันท์นภัส ฟูกระเดื่อง
นางสาวพรนภา ธิวรรณลักษณ์
นางสาวภัคจีรา ชอบประดิถ

หมายเหตุ ลําดับที่ในการสอบข้อเสนอโครงงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการดูด
ซับของ Cellulose จาก Acetobacter Xilynum
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับผ้าอ้อมสําเร็จรูป
โครงงานการเปรียบเทียบค่า pH กับ
สารเคมีที่ลดการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ําที่
ทําให้ดอกกล้วยไม้คงสภาพได้นาน
โครงงานการชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ใน
เห็ดนางรมหลวงเพื่อทนต่ออุณหภูมิสูง โดย
ใช้รังสียูวี
โครงงานการย่อยสลายผลิตภัณฑ์ท่มี ี
องค์ประกอบของ LDPE โดยแบคทีเรีย
Bacillus Cereus ที่กลายพันธุ์โดยรังสี UV

อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.กรกช ชั้นจิรกุล

ผศ.ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน
อาจารย์ ดร.อุรารักษ์ ร่มรื่น
อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ ดร.อุรารักษ์ ร่มรื่น (มศก.)
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง (มศก.)
นางสาวพรนภา ขาวประเสริฐ (โรงเรียนสิรินธรฯ)
อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์ (มศก.)
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง (มศก.)
อาจารย์ ดร.อุรารักษ์ ร่มรื่น (มศก.)
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง (มศก.)
อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์ (มศก.)
นางสาวพรนภา ขาวประเสริฐ (โรงเรียนสิรินธรฯ)
อาจารย์ ดร.อุรารักษ์ ร่มรื่น (มศก.)
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง (มศก.)
นางสาวพรนภา ขาวประเสริฐ (โรงเรียนสิรินธรฯ)

ตารางกําหนดการสอบข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.5 (ห้อง 4104 อาคารวิทยาศาสตร์ 4)
ส่งรายงานข้อเสนอโครงงาน : วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 (สามารถส่งได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1)
สิ่งที่ต้องส่ง 1. รายงานข้อเสนอโครงงาน จํานวน 4 เล่ม
2. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานข้อเสนอโครงงาน (เป็น pdf 1 ไฟล์) จํานวน 1 แผ่น
สอบข้อเสนอโครงงาน : วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.50 - 17.15 น.
เวลาที่ใช้สอบหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ : กลุ่มละ 20 นาที โดยแบ่งเป็น
- นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
15 นาที
- ตอบข้อซักถาม
5 นาที
ทั้งนี้ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. – มศก. ประจําปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.scius.sc.su.ac.th
ห้อง 4104 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
ลําดับที่
เวลาสอบ
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รายชื่อสมาชิก

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์

14.50 - 15.10 น. นายธนดล วุฒิกุลภักดี
นายธีธัช พิราณรัมย์
นายศตพล ฟักเขียว
15.15 - 15.35 น. นางสาวณัฐธิดา อินทร์พรหม
นางสาวอริสา ไหลสุพรรณวงค์
นายพีรพัฒน์ ฤกษ์ชัยมงคล
15.40 - 16.00 น. นายจิรภัทร ศักดิ์ศรีสกุล
นายณัฐพงศ์ ขจิตเมธี
นายพรภัทร สามารถเลิศดี
16.05 - 16.25 น. นางสาวธัญวรัตน์ จารุพุทธิศิริพจน์
นายอภิชัย พงษ์สนาม

โครงงานเกี่ยวกับ Unary Algebra

16.30 - 16.50 น. นายศิริญากร สีวลีพันธ์
นายกุลธวัช แสนสุขสําราญ
นายณัฐนันท์ ธเนศกัณฑ์บวร
16.55 - 17.15 น. นางสาวเภสัชพร มนัสฉัตรโสภณ
นางสาวศุภากร อุดมสุข
นายอนันต์ อุดมกิจมงคล

โครงงานเกี่ยวกับการดักจับธาตุโลหะหนัก
โดยชา

หมายเหตุ ลําดับที่ในการสอบข้อเสนอโครงงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

โครงงานเกี่ยวกับ Fuzzy Logic Control

โครงงานเกี่ยวกับ Wireless Changer

โครงงาน Art-Pen Ink from Natural dyes

โครงงานเกี่ยวกับวัสดุซ่อมแซมตัวเอง

อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ดร.พงศ์ชาติ อิ่มนุกูลกิจ

กรรมการสอบโครงงาน

อาจารย์ ดร.ปิยพล ไพจิตร (มศก.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ (มศก.)
อาจารย์ ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น (มศก.)
อาจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร ดร.พงศ์ชาติ อิ่มนุกูลกิจ (โรงเรียนสิรินธรฯ)
อาจารย์ ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ (มศก.)
อาจารย์ ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น (มศก.)
นายสมบัติ ศรีอนุชิต (โรงเรียนสิรินธรฯ)
อาจารย์ ดร.ชวรัตน์ ศิริวงษ์
อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร (มศก.)
อาจารย์ ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น (มศก.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ (มศก.)
รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
อาจารย์ ดร.ชวรัตน์ ศิริวงษ์ (มศก.)
นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐ (โรงเรียนสิรินธรฯ)
ผศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐ (โรงเรียนสิรินธรฯ)
อาจารย์ ดร.ชวรัตน์ ศิริวงษ์ (มศก.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ (มศก.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ (มศก.)
ผศ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต
นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐ (โรงเรียนสิรินธรฯ)
อาจารย์ ดร.ชวรัตน์ ศิริวงษ์ (มศก.)

