
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิก์ารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมจามจุรี 2 

“งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2560” 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับที ่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้ควบคุม 
1 เครื่องบีบอัดอเนกประสงค์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจนัทิมาพึง่บารมี  

จ. สกลนคร 
1.เด็กหญิงอิสริยา ภูถมทอง 1.นายเชาวนนท ์ ชาทิพฮด 
2.เด็กชายกิตติพงษ ์ นรบุตร 2.นางสาวสปุราณ ี ชินโน 
3.เด็กชายยศพงษ ์ เกษรสาคร   

2 การศึกษาเพื่อหาวิธีก้าจัดคราบน ้ามันบน
ผิวน ้าโดยใชส้ารจากธรรมชาต ิ

โรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสนิธุ ์
 

1.เด็กชายทักษ์ศรณ์ ยุระตา 1.นางนชุ เข็มรัมย์ 
2.เด็กหญิงภัทธราภรณ์ กว้างสวาสดิ ์ 2.นางพนารินทร ์ สวัสดิ์ตระกูล 
3.เด็กหญิงมณีวรรณ หนองห้าง   

3 เครื่องยกมหัศจรรย์ดันฝ้าเพดาน “The 
Amazing Ceilling Touch” 

โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา จ.สกลนคร 1.เด็กหญิงกชกร แก้วบุญใส 1.นางรุจรี เกษวิทย์ 
2.เด็กหญิงกฤษณ์ฤดี นราวงษ ์   
3.เด็กหญิงสุทธิกานต ์ เกาะน ้าใส   

4 ตู้ฟักไข่ (Hatchery) โรงเรียนสามชัย จ.กาฬสินธุ ์ 1.เด็กชายณัฐวุฒ ิ วงศ์บุญลือ 1.นายเอนก อันพาพรม 
2.เด็กหญิงณัฐนพิน ไร่สว่าง   
3.เด็กหญิงจันทร์จิรา เขียววิลัย   

5 อุปกรณ์ให้อาหารแมวจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสนิธุ ์ 1.เด็กหญิงธนพร กาฬหว้า 1.นายชวลิต พิมพิสาร 
2.เด็กหญิงฐาปน ี สกุลโพน   
3.เด็กหญิงภควดี ดงกระพันธ ์   

 

//6.การศึกษา….. 
 



ล าดับที ่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้ควบคุม 
6 การศึกษาปัจจัยของสผี้าคลุมโรงเรือนที่มี

ผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย 
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสนิธุ ์ 1.เด็กหญิงจิรัชยา ฤทธิ์ค้าหาญ 1.นางสาวสิรินาถ หาญสินธุ ์

2.เด็กหญิงสุภัคจิรา ศรีโพนทอง 2.นางสาวธิติพร ไชยวงศ ์
3.เด็กหญิงสิรภัทร บุญสมดุล   

7 เครื่องห่อฟิล์มอาหารแบบง่ายสว่างไสว
จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

โรงเรียนเซนต์ยอเซฟสกลนคร  
จ.สกลนคร 

1.เด็กชายทรงภพ ไวแสน 1.นางพิไลพร โทนแก้ว 
2.เด็กหญิงศานกร ศุภณัฏฐ์   
3.เด็กหญิงวริศรา บุญประเสริฐ   

8 ที่ใส่ของจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ จ.นครพนม 

1.เด็กชายอนันทชยั นายกชน 1.นายศิริยศ รถเชษฐา 
2.เด็กหญิงรัตนาพร ปัดภัย 2.นางกรรณิการ์ ศรีวรชัย 
3.เด็กหญิงธนุตรา ทองจอก   

9 การ์ตูนรับฝากอุปกณ์ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ จ.นครพนม 

1.เด็กชายอนันทชยั นายกชน 1.นายศิริยศ รถเชษฐา 
2.เด็กหญิงรัตนาพร ปัดภัย 2.นางกรรณิการ์ ศรีวรชัย 
3.เด็กหญิงธนุตรา ทองจอก   

10 การสร้างและพัฒนากระถางเซลลูโลส
จากพืชในท้องถิน่เพื่อประหยัดน ้าและเร่ง
การเจริญเติบโตของพืช 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร 1.เด็กหญิงเกสร ศรีศักดิ์ดา 1.นางสาวปุณยาพร ผิวข้า 
2.เด็กหญิงปนัดดา แสนโสม   
3.เด็กหญิงทักษ์ดนัย จารุเนตร   

11 การเพิ่มประสิทธิภาพรังผึ งเก็บพลังงาน
ความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ในทอ้งถิ่นผสม
อนุภาคนาโนคาร์บอนทอล์ด 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร 1.เด็กชายณัฐวุฒ ิ บุญพันธ ์ 1.นางสาวปุณยาพร ผิวข้า 
2.เด็กหญิงจตุพร คนหาญ   
3.เด็กหญิงกมลลักษณ์ มหาวงค์   

12 การศึกษาเปรียบเทียบประสทิธภิาพการ
อุ้มน ้าของของกระถางต้นไมท้ี่ทา้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จ.นครพนม 
 

1.เด็กชายณัฐพล มนต์คาถา 1.นางสาวจารุณ ี ปะทะโก 
2.เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บัณฑิตเสน 2.นางสาววิชุดา นามหงษา 
3.เด็กหญิงศสิทา วงศ์ศรีชา   

//13.การศึกษา….. 
 



 
ล าดับที ่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้ควบคุม 

13 การศึกษาประสทิธิภาพของจุลนิทรีย์จาก
ปลวกในการเตรียมดินปลูกกระเจี๊ยบ
เขียว 

โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา จ.สกลนคร 1.เด็กหญิงณัฐชิกาญจน ์ แดงทัน 1.นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง 
2.นายกฤษฎา  ชิวแพร 2.นางสาววันทน ี  จ้าวงค์ลา 
3.เด็กหญิงชญานิน ค้าสงค ์   

14 เหล็กดัดนิรภัย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จ.สกลนคร 1.เด็กชายปริภาน เงินนาม 1.นางสาวสชุญา พรหมดา 
2.เด็กชายกฤษณะ วิดีสา   
3.นายวัฒนชัย พิชัยค้า   

15 ดอกไม้ของพ่อปราชญ์แห่งความพอเพียง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จ.สกลนคร 1.นายพลธวฒัน ์ บุตรแสนคม 1.นางนนัท์นภสั ใยพันธ ์
2.เด็กหญิงคณัสนันท ์ กันทะพร้าว   
3.เด็กหญิงจิราภรณ์ ใยพันธ ์   

16 รีดผ้าเรียบด้วยแปง้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 
“ยุติธรรมวิทยา” จ.สกลนคร 

1.เด็กหญิงนัทรินทร์ ทองตุ๋ย 1.นางอุไรวรรณ ไชยนา 
2.เด็กหญิงจารุวรรณ เพชรล้วน   
3.เด็กหญิงกิจจาภรณ์ อุปพงษ ์   

17 ฤทธิ์ยับยั งเชื อโรคด้วยแผน่ลา้งมือจาก
ลูกยอ 

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หวังประเสริฐ 1.นางสาวลภาขวัญ เพ็งเวลุน 
2.เด็กหญิงอรกริยา แก้วใส 2.นางสาวกุลธิดา แก้วพิมพา 
3.เด็กหญิงปฏิมากร คุณมี   

 

 

 

 

 

 


