
ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ล าดับ สถานศึกษา ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้เข้าแข่งขันท่ี 1 ผู้เข้าแข่งขันท่ี 2 ผู้เข้าแข่งขันท่ี 3 รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

1 โรงเรียนเชาวน์วัศ หุ่นยนต์พ่นฆ่าเช้ืออัตโนมัติ เด็กชายธรรมทิวัตถ์ เดชธิสา เด็กหญิงกมลชนก วรราช เด็กหญิงพิมพ์ชนก หงษ์สีทอง นางสกลสุภา มีชัย

2 โรงเรียนบวรวิทยา๒ ระบบรดน้้าต้นพืชอัตโนมัติ เด็กชายนนทภัทร แสงจักร์ เด็กชายนัทธวัฒน์ สุนิกุล เด็กหญิงมลนิษา อุทัย นายวิทยา จันทร์อ้าพล           

  นายไพรวัลย์ รัตนานิพนธ์

3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี Smart Medicine Box เด็กหญิงณปภัช  กีรติยาพงษ์ เด็กหญิงณัฐปันเพชร  พาชีรัตน์ เด็กหญิงณัฐกาญ  โนพันธ์ุ นางสาวนัทธมน ทับทิมไทย 

นายสามารถ ซุ่นไล้

4 โรงเรียนพระอนิทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) อุปกรณ์ช่วยรีดน้้า เด็กหญิงณฐพร พานทอง เด็กชายธนพล โสมา เด็กชายอนันดา จันทร์เรือง 1) นางสาวอัญชลี ชาวบ้านกร่าง

 2) นางสาวกัญญ์ฉัตร ก้าลังดี

5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เคร่ืองตัดซองขนม เด็กชายนันทพัทธ์   เสรีกิจจา เด็กชายชิติภณ  น่ิมระวี เด็กชายชิติพัทธ์  น่ิมระวี นางสาวนิชนันท์   ค้าตา          

 นางสาวปรียาภัทร  ต้นสีนน

6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โต๊ะลอยฟ้า เด็กหญิงวิรัลพัชร  บุญหล้า เด็กหญิงจินดารัตน์  กุลฉิม เด็กชายบุญณเรศว์  บุญตัน นางสาวเกศสุดา  สามารถ       

 นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิการประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565

วันท่ี 19 สิงหาคม 2565

ณ  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ล าดับ สถานศึกษา ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้เข้าแข่งขันท่ี 1 ผู้เข้าแข่งขันท่ี 2 ผู้เข้าแข่งขันท่ี 3 รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

1 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เคร่ืองพ่นน้้ายาฆ่าเช้ือ เด็กชายสมชาติ งามเฉลียว เด็กหญิงจิราพรรณ รุ่งทิม เด็กหญิงพีชญา แสงดาว นายฉัตรชัย อารีย์,นางสาวกนก

พร เอื้อสุนทรสกุล และนางม่ิง

เมือง  แก้วสีดา2 โรงเรียนบวรวิทยา๒ ระบบรดน้้าต้นพืชอัตโนมัติ

พลังงานแสงอาทิตย์

เด็กหญิงนัฐณิชา มีวงค์สม เด็กหญิงณภัทร เพียงรักษ์ เด็กหญิงธิดารัตน์ พลเย่ียม นายไพวัลย์ รัตนานิพนธ์  นาย

วิทยา จันทร์อ้าพล

3 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ เคร่ืองเตือนภัยน้้าท่วม 24 ช่ัวโมง

จากพลังงานสะอาด

เด็กหญิงอรธิชา  จีระ เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทัดมาลี เด็กหญิงขวัญข้าว  อาจหาญย่ิง นางสาวเกสรา กิจสอาด นายอนิ

รุตต์ ตรีสาร

4 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มุทิตาโรบอตปลอดโควิด-19 เด็กหญิงชนัญธิดา งามสอาด เด็กหญิงเมขลา แสงนาค เด็กหญิงปรีณาภา ปานชาลี นายวีรยุทธ  พูลพร

5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

การพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัยใน

รถยนต์โดยใช้เซนเซอร์จากบอร์ด

 Kidbright เพ่ือ ประยุกต์ใช้ในการ

แจ้งเตือนภัยระยะไกลไร้สายโดย

ใช้สมาร์ทโฟนมือถือ

เด็กชายฐิติวัสส์ ศรีก๊กเจริญ เด็กชายอภิโชค รักษาศิลป์  เด็กหญิงกุลชญา มหาโล นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์

6 โรงเรียนวิทยาศษสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

เคร่ืองบีบอัดกระป8องแบบใช;

เท;าเหยียบ

เด็กหญิงดานา ชาญชัยพิชิต - - นางสาวนววรรณ บางโป่ง

7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ตู้เพาะถ่ัวงอกอัจฉริยะ เด็กชายศรัณยพงศ์ คงสมแก้ว เด็กชายกิตติกัญจน์ เกตุทนง เด็กหญิงธัญชนก เกตุยอด นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์

8 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” รถถูพ้ืนท่ีส่ังการผ่าน

โทรศัพท์มือถือ

เด็กชายอชิรวัสส์  สิงห์ตุ่ย เด็กหญิงวิลาสินี อนิตาพวง เด็กหญิงอสิรา  ประมวลทรัพย์ 1) นางสาวประภัสสร  เศรษฐา  

2) นายขจรศักด์ิ  รอดบุญยัง

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิการประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565

วันท่ี 19 สิงหาคม 2565

ณ  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

ล าดับ สถานศึกษา ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้เข้าแข่งขันท่ี 1 ผู้เข้าแข่งขันท่ี 2 ผู้เข้าแข่งขันท่ี 3 รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

1 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อุปกรณ์ฉายรังสี UV-C ขนาดพกพา นายภาณุ  น่วมเจริญ นายวรวุฒิ   มหาทอง นายอรรถกร  ผิวสุข 1)นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธ์ิ 2)

นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด

2 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เคร่ืองฉีดน้้าไล่สุนัข นางสาวปัทมพร 		วงศ์จริยานนท์ นางสาวสุพิชญา 		ศรีดี นายศิกษกะ 		กล้าหาญ นายอรรถพล	พวงวัธนชัย

3 โรงเรียนบางปะหัน เคร่ืองผลิตธูปถ้วยก้ายาน ด้วยระบบนิวเม

ติกส์

นางสาวสุพิชฌาย์  อรศักด์ิ นางสาวนภัสรา  ทองละมูล นางสาววราธร  แซ่โง้ว นางสาวศิธร  คนเสง่ียม

4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เคร่ืองป้ิงไก่ นายอภิรักษ์  วารีนิล นายกิตติวุฒิ   แก้วเรือง นางสาวอณัญตภัทร  ภูฆัง นายอรรถพล  พงฃวัธนชัย

5 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ นายวุฒิชัย  พุทธประถม นายเมธพนธ์  ช่ืนศิลป์ นายสรายุทธ  แก้วชา นายฉัตรชัย  อารีย์, นางสาวนิจวิภา

  อนิผ่อง, นางสาวพัชราภรณ์  

ปินตา6 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ราวตากผ้าอัตโนมัติ นายยศกร  ใจช่ืน นายอัษฎาวุธ  เถาเมืองใจ นางสาวปิยฉัตร  คงเจริญ นายฉัตรชัย  อารีย์, นางสาวนิจวิภา

  อนิผ่อง, นางสาวพัชราภรณ์  

ปินตา7 โรงเรียนโพธ์ิทอง "จินดามณี" ถังขยะพิฆาตเช้ือ นายภาณุพงษ์ ด้วงชะเอม นางสาวกัญญารัฐ เมฆฉาย นายพงษ์ศักด์ิ จันทร์ฉาย นางสาวพิมพ์พร สมงาม ,นางสาว

รพีพร ทองเพ็ชร,นางสาวกัทลี 

สังขวร  , นายธนโชติ  ทองพิมล ,

นางสาวน้า้ฝน ทองค้า

8 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง เคร่ืองตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า

ภายในบ้าน ผ่านระบบ Cloud Platform

นายปัณณวัฒน์  โชครุ่ง นายชยพัทธ์ อนิทรศักด์ิ นายนราธิป   จงนอก 1.นายส้าเริง  โชครุ่ง  2.นางสาว

นพมาศ ทองศิริ  3.นางสาวยุพดี 

แดงงาม

9 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เคร่ืองแปลงกระแสน้้าท้ิงเป็นพลังงานไฟฟ้า

 watt from wastewater (WWW))

นางสาว ฐิติมา แนวพระยา นาย ปวเรศ ศิวะทรานนท์ นาย วสวรรธน์ ธาราพิพัฒนกุล นาย  ภูติ ภูติเกียรติขจร

10 โรงเรียนปัณณวิชญ์ แปลงผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้้าวน นายพัทธพล จันทร์แสง นายโชคเศรษฐี ตรีเกษม นายธนภูมิ พลเมืองดี นายจุลจิตร์ สง่าศรี

11 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ด้วยวัสดุเหลือใช้ (SolarTeg)

นายจิราวัฒน์ รอดแก้ว นายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็ม นายคณิติน มีศรี นายภูติ ภูติเกียรติขจร

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิการประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565

วันท่ี 19 สิงหาคม 2565

ณ  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 


