
รายงานผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  2559 
วันที่  18-19   สงิหาคม 2559 

ณ  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
***************************************** 

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จ านวน  2 รางวัล  รางวัล ๆ ละ  3,000 บาท 

ล า
ดั
บ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลง
ชื่อ 

1. ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินต่างสายพันธุ์และสารสกัดจากวั
ชพืชท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการยับย้ังศัตรูพืชของแตงกวา 

โรงเรียนอุดรพิทยา
นุกูล 

 

2. ผลของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์  Gramineae 
ต่อการก าจัดเพลี้ยไฟและยับยั้งการงอกของวัชพืชในถั่วลิสง 

โรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยขอนแก่น 
(มอดินแดง) 

 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จ านวน   3 รางวัล   รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 
ล า
ดับ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลง
ชื่อ 

1. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือท่ีมีผลต่อการ
ก าจัดเพลี้ยแป้งที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ 

โรงเรียนกัลยาณวั
ตร 

 

2. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล 

 

3. ความหลากหลายของสาหร่ายแบบยึดเกาะและไดอะตอมพื้นท้องน้ า 
บริเวณน้ าตกวังใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนขุนหาญวิ
ทยาสรรค์ 

 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จ านวน  4 รางวัล  รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 
ล า
ดับ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลง
ชื่อ 
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1. การเปรียบเทียบสารจิบเบอเรลลินในหัวปลีกล้วยและใบชะพลูต่ออั
ตราการเจริญของรากในพืชหัว 

โรงเรียนจุฬาภรณ์รา
ชวิทยาลัย เลย 

 

2. การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเคมีของน้ า 
ท่ีมีผลต่อแพร่กระจายของแมงกะพรุนน้ าจืด           
(Craspedacusta sinensis) กรณีศึกษาแก่งกะเบา 
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

โรงเรียนจุฬาภรณ์รา
ชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดินและน้ าท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโ
ตของต้นไม้บริเวณป่าดงภูดิน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนราษีไศล  

4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับย้ังไนโตรซามีนจากสารสกัดผักแล
ะผลไม้พื้นบ้าน 

โรงเรียนจุฬาภรณ์รา
ชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 

 
รางวัลเชิดชูเกียรติ  จ านวน  2     รางวัล   

ล าดั
บ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่
อ 

1. การศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟต่อการยับย้ังการเจริญเติบโต
ของเชื้อราในกระเทียม 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย เลย 

 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพน้ าหมักฝักคูนในการก าจัดหอยเชอรร่ีด้วยจุลิ
นทรีย์หน่อกล้วย 

โรงเรียนบัวใหญ่  

 
รางวัลชมเชยพิเศษ  จ านวน    4   รางวัล   

ล า
ดั
บ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลง
ชื่
อ 

1. อัตราส่วนของปุ๋ยหมักจากดินป่าท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของผักปลัง 
ท่ีปลูกในทรายก่อสร้าง 

โรงเรียนสัมมาสิ
กขาศรีษะอโศก 

 

2. ทดสอบการใช้น้ าหมักชีวภาพทดแทนสารละลายA,B  
ในการปลูกพรมมิแบบไฮโดรโปนิคอย่างง่าย 

โรงเรียนสัมมาสิ
กขาศรีษะอโศก 

 

3. การศึกษาผลของอาหารท่ีมีผลต่อปริมาณเเร่ธาตุในมุลไส้เดือนดิน Eudrilus 
eugeniae   (African Night Crawler) 

โรงเรียนราชสีม
าวิทยาลัย 

 

4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ ายาซักผ้าขาว  
น้ ายาล้างจานและเจลล้างมือท่ีเหมาะสมต่อสภาวะปลอดเชื้อของอาหารเพ
าะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้อย่างง่าย 

โรงเรียนบ้านลุง
ปุง 
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รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จ านวน  2 รางวัล  รางวัล ๆ ละ  3,000 บาท 
ล าดั
บ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่
อ 

1. การพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพเชื้อเพลิงทดแทนในรูปแบบขี้ใต้โดยใช้ลูกป
าล์ม 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาค
ม 

 

2. การต้านทานการกัดกร่อนของคอนกรีตเนื่องจากซัลเฟตและกรดซัลฟิว
ริก 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จ านวน  3 รางวัล   รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. เกมนับเลข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ศึกษาศาสตร์) 
 

2. การผลิตแผ่นไม้อัดจากกระดาษและขี้เลื่อย โรงเรียนอ่างศิลา  
3. มหศจรรย์ลอกกาวไหมภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น โรงเรียนบัวใหญ่  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จ านวน  4 รางวัล  รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 

ล าดั
บ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่
อ 

1. มหัศจรรย์บ้านดินมูลกระบือ โรงเรียนเรณูนครวิท
ยานุกูล 

 

2. การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ ามันของกระดา
ษจากดอกธูปฤาษี 

โรงเรียนก าแพง  

3. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่วและทองแดงจากเปลือ
กล าไย ถั่วลิสง และกล้วย 

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิท
ยาคาร 

 

4 การเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยการสะท้อนแสงของก
ระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ 

โรงเรียนสิรินธร  

 
รางวัลเชิดชูเกียรติ  จ านวน  3 รางวัล        
ล า
ดับ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลง
ชื่อ 

1. โหราน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทย
าลัยขอนแก่น 
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(มอดินแดง) 
2. พืชเคอร์คูมินทดสอบสารบอแรกซ ์ โรงเรียนสิรินธร  
3. การเปรียบเทียบปริมาณน้ าตาลกลูโคสในผักรสขมบางชนิดเพื่อพิสู

จน์ความเชื่อของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรงเรียนบ้านลุงปุง  

 
 
รางวัลชมเชยพิเศษ  จ านวน    6   รางวัล   
ล า
ดับ 

ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลง
ชื่อ 

1. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุ่น ในอ.พังโคน จ.สกลนคร โรงเรียนจุฬาภรณ์รา
ชวิทยาลัย เลย 

 

2. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลของไข่แดงในไข่เค็มท่ีด
องด้วยน้ าต้มเกลือขมิ้นชันกับน้ าต้มเกลือธรรมดา 

โรงเรียนกัลยาณวัตร  

3. หลักการนับจ านวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โรงเรียนสาธิตมหาวิท
ยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์) 

 

4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียจากเครื่องกรองโดยใช้
เส้นใยจากต้นพุทธรักษา 

โรงเรียนโรงเรียนอ าน
าจเจริญ 

 

5. พลังงานเซลล์ไฟฟ้าเคมีจากเกลือ โรงเรียนบัวใหญ่  
6. ผลของเปลือกผลไม้บางชนิดต่อการดูดซับตะกั่วในน้ าสีย้อม โรงเรียนยโสธรพิทยา

คม 
 

 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จ านวน  2 รางวัล  รางวัล ๆ ละ  3,000 บาท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. หมวกนิรภัยรถจักรยานจากกาบมะพร้าว โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา  
2. ราวตากผ้าหลบฝนอัตโนมัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จ านวน  3 รางวัล   รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. โครงงานการสร้างแอพพลิเคชันเปิด-

ปิดไฟฟ้าอัตโนมัต ิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์) 
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2. เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
3. เครื่องขอดเกร็ดปลาประหยัดพลังงาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จ านวน  4 รางวัล  รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. เครื่องห่ันเกลียวพลังเทอร์นาโด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  
2. เครื่องให้อาหารปลาระบบน้ าหยด โรงเรียนกัลยาณวัตร  
3. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  
4. อุปกรณ์ช่วยนึ่งข้าวเหนียว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ  จ านวน 2  รางวัล   

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากใบกล้วยแบบน าความร้อนขนาดพกพา โรงเรียนบ้านลุงปุง  
2. อ่างบ าบัดน้ าท้ิง โรงเรียนบัวใหญ่  

 
รางวัลชมเชยพิเศษ  จ านวน    4   รางวัล   

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ปั๊มความดันอากาศพลังน้ า โรงเรียนบ้านกกตูม  
2. ชุดป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก-ไฟฟ้าเกินอัตโนมัติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  
3. จ านวนล าต่อกอที่มีผลต่อผลผลิตของหน่อไม้ไผ่ตง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
4. อุปกรณ์บรรจุดินใส่ถุงเพาะช ากล้ายาง โรงเรียนจุฬาภรณร์าชวิทยาลัย 

มุกดาหาร 
 

 
**  ผู้ท่ีได้รับรางวัล  โปรดกรุณามารับใบส าคัญรับเงินท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์  
และเตรียมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
หรือส าเนาบัตรนักเรียน  รับเงินได้ท่ี  
ฝ่ายการเงิน ตึกวิจัยชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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รายงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  2559 
วันที่  18-19   สงิหาคม 2559 

ณ  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
***************************************** 

 
   ปี 2559 มีทีมท่ีส่งประกวดโครงงานท้ังหมด   46    โครงงาน   
โดยมีจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวด  ได้แก ่

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์  ยโสธร  มุกดาหาร 
มหาสารคาม ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ สุรินทร์   อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี 

 
จ านวนผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งตามประเภทสาขา  ท้ังหมด  46  โครงงาน ได้แก่ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ           จ านวน   16   โครงงาน 
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ        จ านวน   14    โครงงาน 
3. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   จ านวน   16    โครงงาน  

 
 
 
 
 
 
 


