
ระดับ  ประถมตน               ประถมปลาย    มัธยมตน     มัธยมปลาย

รางวัล ช่ือ – สกุล ช่ืออาจารยผูควบคุม โรงเรียน ช่ือโครงงาน

1. เด็กชายรพีภัทร พบขุนทด 1. นางสาวอาริยา โตเวียง การศึกษาประสิทธิภาพน้ําหมักผสม

2. เด็กหญิงวิริยาวรรณ ฮะวงษ 2. นางสาวกนกพันธ แมขุนทด ดานขุนทด หัวเชื้อจุลินทรียน้ํามันมะพราวขจัด

3. เด็กหญิงเอมี่ ลูดู คราบสกปรกของถุงเทา

1. เด็กหญิงนราทิพย บุญโญ

2. เด็กหญิงพิรดาภร ใจเดี่ยว นางสาวปาริชาติ ชุมภูปะฏิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น้ํายาลางจานจากสารสกัดมังคุด

3. เด็กชายปกปอง เงาเกาะ

1. เด็กหญิงอภิชญา เพชรแสน
การเปรียบเทียบการยอมคราบฟน

ดวย

2. เด็กชายทินภัทร พาณิชนอก นางปริตา สมนอย เทศบาลตําบลโนนแดง ดอกอัญชันและเม็ดสียอมคราบฟน

3. เด็กชายศุภสิทธ์ิ สงคราม

1. เด็กชายนฤพล เวศอุไร การศึกษาวิธีสกัดสารจากใบฝรั่งแบบ

ชมเชย 2. เด็กหญิงณัชชา จันทรบุญ ดร.เจมิกา อัครเศรษฐนนท บานภูเขาลาด งายเพ่ือนําไปใชประโยชน

3. เด็กหญิงสุภัทรา งามเลิศ

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2

ประเภทโครงงาน     การทดลอง                สํารวจขอมูล                   สิ่งประดิษฐ
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ชมเชย
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1. เด็กชายพัฒนพีร เผือกผะกา

2. เด็กหญิงณัฐกฤตา เล็กวงษ นางสาวอุษา พลพยัคฆ อนุบาลแสนสนุก กระถามตนไมจากเศษผา

3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ หงษคํา

1. เด็กหญิงเอริน สิงหกวาง 1. นางสาวภาณิกา โพธ์ิงาม

2. เด็กหญิงสิปปนันท เหมือนแสง 2. นางขัตติยา ปฏิภาณพงษ อัสสัมชัญนครราชสีมา กระถามตนไมรักษโลก

3. เด็กหญิงศิวพร อินทสุวรรณ

ชมเชย

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
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1. เด็กชายสิริภัทท นาสวาสดิ์

2. เด็กหญิงปาลีนา เสียนนอก นางสาวประเทือง เพ็ชรพล เทศบาลตําบลโนนแดง น้ําสมุนไพร ลดภัยยาฆาแมลง

3. เด็กหญิงชญานิศ สุดแสวง

1. เด็กชายอธิชนัน เนนเลิศ การกําจัดลูกน้ํายุงดวยปูนแดงผสม

2. เด็กหญิงณิศวรา ติรกาญจน นางสาวสุภาพ เค็มกระโทก บานกอกวิทยา สมุนไพรในบานกอก ต.พลบัพลา อ.

3. เด็กหญิงจิรนันท สวยผักแวน โชคชัย จ.นครราชสีมา ป 2561

1. เด็กหญิงชนาภา เดี่ยวกลาง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร

2. เด็กชายออมสิน คุณชาติ นายณัฐดนัย สายพิมพพงษ นิคมสรางตนเองพิมาย 2 แทนนินจากพืชในทองถ่ินท่ีมีผลตอ

3. เด็กชายมณัสกร แฮวอู การติดสีของกากกาแฟในการทําผามัดยอม

1. เด็กหญิงนัชชา ชองผักแวน ปจจัยท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของ

ชมเชย 2. เด็กหญิงณัฐธัญญา บันลือสําโรง นางสาวจินตนา โมทอง จตุคามวิทยาคม ตนกระบุกจํานวน4หมูบาน ณ ต.ดอน

3. เด็กหญิงสถิรดา เชยสําโรง อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
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1. เด็กชายอธิภัทร ภูอาจดั้น การสํารวจไมยืนตนในโรงเรียน

ชมเชย 2. เด็กชายอภิรักษ ขําโคกสูง นางสาววันเพ็ญ คาเกลือ อนุบาลแสนสนุก อนุบาลแสนสนุก

3. เด็กหญิงพรทิพย ศิลาโคกกรวด

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
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1. เด็กชายณัฐสิทธ์ิ เกตุดอน

2. เด็กหญิงณิชนันทน เชื้อชัยอนันท นางสาวรจนา เกนขุนทด อนุบาลแสนสนุก กลองรักษน้ํา รักษโลก

3. เด็กหญิงจารุวรรณ มะโนวรรณ

1. เด็กชายวานิช โพนกระโทก 1. นายบุญผาน บรรณสาร

2. เด็กหญิงชิดชนก สําราญ 2. นางมณี ยังสุขเกษม ชุมชนดอนไพล มหัศจรรยไมกวาดจากขวดพลาสติก

3. เด็กหญิงบุญญาพร กอกกระโทก

1. เด็กหญิงรับขวัญ เชยทอง 1. นางสาวสุกัญญา ศรีสันต

2. เด็กหญิงจรัณธร แพงวิเศษ 2. นางสาวพักตรวิภา บุญประสิทธิ์ จักราชราษฎรสามัคคี กระติกอุนทิพย

3. เด็กหญิงรุงทิวา ปานกระทอน

1. เด็กชายพัทธดนย สุทธิปริญญานนท 1. นายบริพัชร คุขุนทด

ชมเชย 2. เด็กชายภูชิสส นิติธรรมกุล 2. นายภัทรพล บุษยะมา ดานขุนทด ราวตากผาเพ่ิมพลังงาน

3. เด็กหญิงประดิษฐา เลาขุนทด

** อาจารยผูควบคุมใหเกียรติบัตร 1 ทาน

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
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1. เด็กหญิงเจนจิรา มีกําปง การศึกษาผลิตภัณฑวัสดุทดแทน

2. เด็กชายนราธิป แตกลาง นายกลยุทธ ทะกอง ขามสะแกแสง กระเบื้องจากขยะพลาสติก

3. เด็กชายณัฐวุฒิ โสที

1. เด็กหญิงภัทรธิดา นวชาติ การศึกษาผลของน้ําผงเปลือกไขท่ีมีผล

2. เด็กหญิงฟาใส สุวรรณโณ นางสาวฉัตราภรณ สงวนรัมย ชัยภูมิภักดีชุมพล ตอการชะลอความเหี่ยวของผักชี

3. เด็กหญิงฐาปนี ปะหุสี

1. เด็กหญิงธัญญารัตน เพ็งพูน การลดยาฆาแมลงตกคางในผักโดยใชแปง

2. เด็กหญิงพวงทอง พิทักษจันทร นางสาวปยะฉัตร ไกรกลาง มหิศราธิบดี ทอดกรอบ

3. เด็กหญิงธัญชนก โคสินธ

1. เด็กชายรัฐศาสตร งามโพธ์ิ 1. นางมณธิชา แสนพิมพ

ชมเชย 2. เด็กหญิงเปมิกา น้ํากระโทก 2. นางสาวศศิยาพัชร สังขสุขวิรัตน ทาชางราษฎรบํารุง การสกัดสียอมจากเห็ด

3. เด็กหญิงสุนิรัชษา ชอบดานกลาง

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
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1. เด็กหญิงชนิกานต ชมภูทีป การสํารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการใช

ชมเชย 2. นางสาวบัณฑิตา จารนัย นางโสภา สีพั้วฮาม ชัยภูมิภักดีชุมพล โทรศัพทมือถือของนักเรียนชั้นม.3

3. เด็กหญิงพิชญสินี พันธุเดช ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
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1. เด็กชายชาญชัย นันกระโทก

2. เด็กหญิงนวนันท แนนกระโทก นางศรีนวล เชนพิมาย จักราชวิทยา เครื่องสกัดน้ํามันออกจากปาทองโก

3. เด็กหญิงอริศรา รัตนารักษ

1. เด็กหญิงนัชญา เชิดชู ปมลมออกซิเจนตูปลาพลังงาน

2. นางสาววรรณรท จันทรภูนอก นางสาวนงครักษ วันทนานุวงศ สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ธรรมชาติ

3. เด็กชายกิตติ กานเหลือง

1. เด็กชายกิติภูมิ จะเรียมพันธ เครื่องเติมอากาศในตูปลาแบบ

2. เด็กชายศรวิษฐ เกสร นางสาวสุรดา จันทรประทักษ อัสสัมชัญนครราชสีมา ประหยัดพลังงาน

3. เด็กหญิงกวินธิดา เพียรจัด

ชมเชย

** อาจารยผูควบคุมใหเกียรติบัตร 1 ทาน
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1. นางสาวณัฐชา อัครปรีดี 1. นางสาวเกวลีนทร ทวมกลาง การตรวจหาสารฟอมาลีนท่ีปนเปอน

2. นางสาวชยาภา จันทิมา 2. นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ สุรนารีวิทยา ในอาหารโดยใชพืชผักสวนครัว

3. นายคปพน โสภณชิยางคกูร

1. นางสาวศิริวงษ สุสมบูรณ

2. นางสาวนรีรัตน คงสตรี นายศราวุธ ดลประสิทธ์ิ คอนสวรรค น้ํานมราชสีหพิชิตน้ํากัดเทา

3. นางสาวกฤติกา ชาวนาฮี

1. นางสาวชนาภัทร แกวนักคลา การศึกษาประสิทธิภาพในการตก

2. นายสิริยศ สิทธิกวินกุล นายมานะชัย วีระเบญจพล สุรธรรมพิทักษ ตะกอนของโลหะหนักดวยดอกอัญชัน

3. นางสาวธิดารัตน คนขยัน

1. นางสาวณิชากร ศิริโรจนกุล การศึกษาการยับยั้งการงอกของ

ชมเชย 2. นางสาวลักษิกา นาออม นางสุภาภรณ ศรีทับทิม สุรนารีวิทยา มันฝรั่ง

3. นางสาวกานต นาครังสรรค

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

ประเภทโครงงาน     การทดลอง                สํารวจขอมูล                   สิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2



ระดับ  ประถมตน               ประถมปลาย    มัธยมตน     มัธยมปลาย

รางวัล ช่ือ – สกุล ช่ืออาจารยผูควบคุม โรงเรียน ช่ือโครงงาน

1. นายวีรสิทธ์ิ มะกูล 1. นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท การศึกษาความสัมพันธของ twilight

2. นายจิรายุ มณีโนนโพธ์ิ 2. นางสาวศศิประภา ผันกลาง หนองบัวแดงวิทยา กับเวลาและการมองเห็นดวงดาว

3. นางสาวพรพิมล แสงพล

1. นางสาวเพชรลดา อยูรอด 1. นางสาววาสนา โหงขุนทด การศึกษาหินใน อ.เฉลิมพระเกียรติ

2. นางสาวธนพร สุขบุรี 2. นางสุชาดา อวยสวัสดิ์ ทาชางราษฎรบํารุง จ.นครราชสีมา และการนําไปใช

3. นายอนุลักษณ ศรีจันทรมะดัน ประโยชน

1. นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร การสํารวจวิธีลดปริมาณขยะใน

2. นางสาวศุทธินี ดวงศาลา นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียน

3. นางสาวกีรติ แสงใส

1. นางสาวธัญชนก บูรัมย การสํารวจมัลเบอรรี่เพ่ืออนุรักษและ

ชมเชย 2. นางสาวสุพิชชา กุณาศล นางปรางคทอง หงษทอง สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรม

3. นางสาวศิริภัสสร จรรยาศิริ ทางการเกษตรชุมชน

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
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ระดับ  ประถมตน               ประถมปลาย    มัธยมตน     มัธยมปลาย

รางวัล ช่ือ – สกุล ช่ืออาจารยผูควบคุม โรงเรียน ช่ือโครงงาน

1. นางสาวสุนิสา บุญเชิญ อุบลรัตนราชกัญญา

2. นางสาวณัฐขชยา แสนพลกรัง นายจิรพัฒน กัลปภิญโญกุล ราชวิทยาลัยนครราชสีมา เสารับสัญญาณจากกระปองเครื่องดื่ม

3. นางสาวชมพูนุท ดาวประดับวงษ

1. นางสาวชัญญนัท ทุมกระโทก เครื่องเตือนภัยน้ําทวมผาน

2. นายสวิตต ทิศกระโทก นางสาวสุกัญญา สุนทร จักราชวิทยา โทรศัพทมือถือ

3. นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา

1. นายเกรียงไกร สุประดิษฐ

2. นายธนวัฒน ภูมิเขตต นางสินีนาฏ เติมวุฒ เมืองพญาแลวิทยา อุปกรณกลับ กรีด แพ็คถุงมือ

3. นายมิกตินัย เจริญคุณ

1. นายพชร เชิดชัย

ชมเชย 2. นางสาวเจนนิสา โชคชีวาตม นางสาวจรัสวรรณ โมหมื่นไวย ปลูกปญญา เครื่องเพาะปลูกอัจฉริยะ

3. นางสาวสิริปกร ดวงเงิน

สรุปผลการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
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