
 
๙.  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา  (ป.๕ – ป.๖) 
          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
 ช่ือนักเรียน ๑.   เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท 
   ๒.   เด็กชายชวัลวิทย์  วาริชา  
   ๓.   เด็กชายหรรษกร  เตร์ยาซิงห์ 
 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ Automatic Alcohol Spray 
 อาจารย์ผู้ควบคุม ๑.  นางธิติมา  เวชพนม   

๒.  นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์ 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท ได้แก ่
 ช่ือโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
 ช่ือนักเรียน ๑.  เด็กชายปารมี  พงษ์ภุมมา 

๒. เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก 
๓. เด็กหญิงพรรณธิดา  ทรงสูง 

 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ SMART FAN 
 อาจารย์ผู้ควบคุม ๑.  นางสาวนิชนันท์  ค าตา 

๒.  นางสาวเกศสุดา  สามารถ 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนเชาวน์วัศ 
  ช่ือนักเรียน ๑. เด็กหญิงชมพูนุช ช านาญงาม 
    ๒.  เด็กหญิงวิลาสินี ใจดี 
    ๓.  เด็กชายอนุพงษ์ แก้วม่วง 
  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์เตือนกันลืมผู้โดยสาร 
  อาจารย์ผู้ควบคุม ๑.  นางสกลสุภา มีชัย  

๒.  นางสาวกิราพร เชยชัยภูมิ 
 

 รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
  ช่ือนักเรียน ๑.  เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น 
    ๒.  เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ  
    ๓.  เด็กชายณรงค์วรรธ  ล้ิมประเสริฐ 
  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ หมุน...หมุนได้ไหม 
  อาจารย์ผู้ควบคุม ๑.  นางธิติมา  เวชพนม  

๒.  นางสาวนิชนันท์  ค าตา 
 

            
 



รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบ้านปากคลอง  ๓๑ 
  ช่ือนักเรียน ๑.  เด็กหญิงกาญดา คล้ายคลึง 
    ๒.  เด็กชายณัฐกานต์ งามระย้า  
    ๓.  เด็กชายพงษ์บริพัตร พูลศิลป์ 
  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองตากแห้งพลังงาน ผสมผสาน 
  อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวณัฐธยาน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 

รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 
  ช่ือนักเรียน ๑.  เด็กหญิงวิรินทร์ณัชชา  ห้ าบัวเสริฐ 
    ๒.  เด็กหญิงภัทรวดี  สายนาค  
    ๓.  เด็กหญิงสุภัสสรา  โสสารี 
  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ Smart Auto Sensior Gel Machine 
  อาจารย์ผู้ควบคุม ๑.  นางสาวสิริรัตน์ เกตุก้าน  

๒.  นางสาววราภรณ์  บุญเกตุ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๐. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก ่
 ช่ือโรงเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 ช่ือนักเรียน ๑.  เด็กชายปัณณทัต ปานประชา 
   ๒.  เด็กชายดนุพัฒน์  สุขถาวรากร 
   ๓.  เด็กชายดิฐ  อารยะด ารงเดช 
 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ หนูช่วยได้ SPY HOME GUARD (HG๑) 
 อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์ 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท ได้แก ่
 ช่ือโรงเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
 ช่ือนักเรียน ๑.  เด็กชายภคพัฒน์  ปทุมสูติ 
   ๒.  เด็กชายวิทยา  จอมเศรษฐี 
   ๓.  เด็กชายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค 
 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะและหลอดไฟฟ้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ 
 อาจารย์ผู้ควบคุม 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
  ช่ือนักเรียน ๑.  เด็กหญิงธนรวี ก๋งน้อย 

๒.  เด็กหญิงปริธิดา ศรีเสสนาม 
๓.  เด็กหญิงแพรชมพู อุ่นมี 

  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองลดความช้ืนอัตโนมัติ 
  อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวฐาปนี  เทียนมาศ 
 

 รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 
  ช่ือนักเรียน ๑.  เด็กชายบดีศร เจริญใจ 

๒.  เด็กชายชานนท์ ตรีมงคล 
๓.  เด็กชายณภัทร ชุ่มค า 

  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองฉีดพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติควบคุมด้วย  Micro : bit 
  อาจารย์ผู้ควบคุม ๑.  นายณัฎฐ์ฑิพัฒณ์ แจ่มฟ้า 

๒.  นายนเรศ สังข์ศิริ  
๒.  นางสาวรุ่งธิวา วาริชา 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       ๑๑. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก ่
 ช่ือโรงเรียน โรงเรียนพนมสารคาม  “พนมอดุลวิทยา” 
 ช่ือนักเรียน ๑.  นายกฤษติน นพเกตุ 
   ๒.  นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์ 
   ๓.  นายเทพพิทักษ์ สนธิ 
 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์หยดน้ ากรดและกวนน้ ายางพารา 
 อาจารย์ผู้ควบคุม   นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท ได้แก ่
 ช่ือโรงเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี 
 ช่ือนักเรียน ๑.  นายคุณานนต์  โสภาเจริญ 
   ๒.  นายสรวิชญ์     วงษ์พจนี 
 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองผลิตหมอกฆ่าเช้ือ (Sterilize-fog Machine) 
 อาจารย์ผู้ควบคุม ๑.  นางนันทรัตน์ ประพุสโร  

๒.  นายภัทกิตต์ิ  วรรณสุทธิ์ 
   

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 
  ช่ือนักเรียน ๑.  นายกันตพงศ์ อุดมศิลป ์

๒.  นายธนกฤต เทพสัตรา 
  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา 
  อาจารย์ผู้ควบคุม นายศุภชัย ทิพย์ยอและ 
   

 รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
  ช่ือนักเรียน ๑.  นายชัชเหม  รังสิตานนท์ 

๒.  นายวรกมล   ผานิตกุลวัฒน์ 
๓.  นางสาวพิริญากร  หาญวโรดม 

  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ KG multifunction car v.๒ 
  อาจารย์ผู้ควบคุม ๑.  นายอนุสรณ์  พรมไชย   

๒.  นางสาวปนัญญา  วัฒนา 
 
 
 
 
 



 
 รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร ได้แก ่

  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
  ช่ือนักเรียน ๑.  นายณฐภัทร อินค้า 

๒.  นายนนทพัทธิ์ อุ่นใจวิวัฒน์ 
๓.  นายนนทนัฐ ขัตธรรมศรี 

  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองเก็บธูป 
  อาจารย์ผู้ควบคุม นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ 
 

 รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร ได้แก ่
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบางปะหัน 
  ช่ือนักเรียน ๑.  นายวิษณุ อภัยนอก 

๒.  นายวีกิจ  สมภาค 
๓.  นายปริญญา  ย่ิงงาม 

  ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองตัดลวดอัตโนมัติ 
  อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวศิธร  คนเสงี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


