
รายงานผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  2561 
วันที่  16-17   สงิหาคม 2561 ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

***************************************** 
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จ ำนวน  2 รำงวัล  รำงวัล ๆ ละ  3,000 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรพัฒนำวิธีปลูกและดูแลข้ำวหอม

มะลิพันธ์ุ กข.15 และข้ำวเหนียวพันธ์ุ 
กข.6 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกร 

โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล  

2. กำรศึกษำปัจจัยและกำรพัฒนำสูตร
อำหำรในกำรเล้ียงปลำหำงนกยูง 

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (มอดิน
แดง) 

 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จ ำนวน   3 รำงวัล   รำงวัล ๆ ละ 1,500 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของต้น

ดำวเรืองและวิธีกำรกระตุ้นให้แตกยอด 
โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล  

2. กำรศึกษำประสิทธิภำพน้ ำหมักจำก
เช้ือรำขำวบิวเวอร์เรีย ที่ส่งผลต่อกำร
ลดปริมำณของเพลี้ยอ่อนและกำร
เจริญเติบโตของต้นพริก 

โรงเรียนอนุกูลนำรี  

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเพิ่มอัตรำกำรย่อย
สลำยขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน          

โรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จ ำนวน  4 รำงวัล  รำงวัล ๆ ละ 1,000 บำท 
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ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรตรวจสอบสำรพฤกษเคมีบำง

ประกำรเเละฤทธ์ิกำรยับยั้งเเบคทีเรีย
ก่อโรคในใบมะม่วงมะนำวโห่ 

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(ศึกษำศำสตร์) 

 

2. ผลของวัชพืชน้ ำเเละระดับควำมสูงของ
น้ ำต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำวพันธุ์ 
กข.105 เเละกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
เป็นปุ๋ยของวัชพืชน้ ำ 

โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล  

3. ผลของสำรสกัดหยำบจำกวัชพืช ต่อ
เช้ือรำ Colletotrichum 
gloeosporioides  สำเหตุโรค แอน
แทรกโนสในพริก 

โรงเรียนนำจะหลวย  

4. กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโต 
และโปรตีนของจิ้งหรีดทองแดงลำย 
และจิ้งหรีดทองด ำท่ีกินอำหำรจำกสูตร
พืชสมุนไพรแต่ละชนิด 

โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล  

 
รางวัลเชิดชูเกียรติ  จ ำนวน       รำงวัล   

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรศึกษำประสิทธิภำพของสบู่

กระดำษ ในกำรลดเชื้อแบคทีเรีย 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย  

2. กำรศึกษำลักษณะทำงพฤกษศำสตร์
ของต้นเล็บมือนำง (Quisqualis 
indica L.) 

โรงเรียนรำษีไศล  

3. ศึกษำเปรียบเทียบผลของสำรสกัด
หยำบจำกยอดใบกระทุมทองเลื้อย 
ยอดใบสำบแร้งสำบกำ และยอดใบ
สำบเสือ ในกำรเร่งอัตรำกำรงอกรำก
ของต้นมันส ำปะหลังและกำรก ำจัด

โรงเรียนกัลยำณวัตร  
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เพลี้ยแป้งศัตรูพืชของต้นมันส ำปะหลัง 
4. มหัศจรรย์ผลมะรูดพอเพียง โรงเรียนบัวใหญ่  
5. ผลของวัสดุตัวกลำงธรรมชำติต่อกำร

ก ำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในน้ ำเสีย
จำกบ่อเลี้ยงปลำ ของไนตริฟำยอิง
แบคทีเรีย 

โรงเรียนยโสธรพิทยำคม  

 
 
 
 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จ ำนวน  2 รำงวัล  รำงวัล ๆ ละ  3,000 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรเพ่ิมมูลค่ำฝ้ำยด้วยลำยอนุรักษ์จำกน้ ำสี

ย้อมมูลวัว 
โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม  

2. กำรศึกษำลักษณะขำของจิงโจ้น้ ำที่มีผลต่อ
กำรทรงตัวบนผิวน้ ำ 

โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
บุรีรัมย์ 

 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จ ำนวน  3 รำงวัล   รำงวัล ๆ ละ 1,500 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพของเส้น

ไหม 
โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล  

2. กำรศึกษำผลของไคโตซำนจำกเปลือกหอย
ในท้องถิ่นล ำปลำยมำศร่วมกับนำโนซิงค์อ
อกไซด์ที่มีผลต่อ กำรเก็บรักษำดอก
ดำวเรืองและกำรชะลอกำรบำนของดอก
มะลิ 

โรงเรียนล ำปลำยมำศ  

3. กำรศึกษำผลของเอนไซม์โปรติเอสจำกพืช
บำงชนิดต่อกำรละลำยของเซริซินในเส้น

โรงเรียนล ำปลำยมำศ  
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ไหมสำวมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จ ำนวน  4 รำงวัล  รำงวัล ๆ ละ 1,000 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ควำมสัมพันธ์ของรูปเรขำคณิตแบบ

อัตรำส่วนทองค ำโดยใช้หลักกำรแปลง
ในรูปแฟร็กกัล 

โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
มุกดำหำร 

 

2. กำรศึกษำค่ำควำมเข้มแสงท่ีมีผลมำ
จำกที่ครอบหลอดไฟทรงหลำยหน้ำ 
เคป เลอร-์ปัวโซ 

โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
มุกดำหำร 

 

3. กำรหำจ ำนวนรูปท่ีซ้อนกันจำกควำม
ยำวด้ำนนอกสุดและ กำรประยุกต์ใช้
ในกำรสร้ำงเกม 
 

โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
มุกดำหำร 

 

4 กำรศึกษำสำรสกัดจำกใบชะพลูมีผล
ต่อกำรขจัดครำบเลือดบนผ้ำ 

โรงเรียนพิบูลมังสำหำร  

รางวัลเชิดชูเกียรติ  จ ำนวน   3    รำงวัล   
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ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ศึกษำกำรดูดซับเสียงของเปลือกกล้วย โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย  
2. กำรศึกษำคุณสมบัติของสำรเมือกจำก

ใบหมี่ร่วมกับนำโนซิงค์ออกไซด์เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรทอผ้ำไหม 

โรงเรียนล ำปลำยมำศ  

3. กำรศึกษำคุณสมบัติ อัตรำส่วนท่ี
เหมำะสมของกระถำงเพำะช ำจำก
เปลือกทุเรียน เปลือกสับปะรด ใบไม้
แห้งที่ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 

โรงเรียนรำษีไศล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จ ำนวน  2 รำงวัล  รำงวัล ๆ ละ  3,000 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. เคร่ืองให้อำหำรปลำอัจฉริยะ โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  
2. ปลำร้ำอัดก้อนเมนูอีสำนสุดแซบ โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จ ำนวน  3 รำงวัล   รำงวัล ๆ ละ 1,500 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ตู้อบพลังงำนแสงหมุนตำมแรงโน้มถ่วง

ของโลก 
โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง  
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2. เคร่ืองดูดใบไม้อัจฉริยะ โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(ศึกษำศำสตร์) 

 

3. เคร่ืองฝำนกล้วยประหยัดพลังงำน โรงเรียนพิบูลมังสำหำร  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จ ำนวน  4 รำงวัล  รำงวัล ๆ ละ 1,000 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กังหันน้ ำผลิตกระแสไฟฟ้ำแบบอนันต์ โรงเรียนสำธิต

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(ศึกษำศำสตร์) 

 

2. แบบจ ำลองโรงเรือนระบบปิด ด้วย
ระบบ ARDUINO 

โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย  

3. เคร่ืองเตือนภัยน้ ำท่วม โรงเรียนอนุกูลนำรี  
4. ภำชนะจำกแผ่นเซลลูโลสแบคทีเรีย 

Acetobacter xylinum 
โรงเรียนอนุกูลนำรี  

 
 
 
 
 
 
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ  จ ำนวน 2  รำงวัล   

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. บรรจุภัณฑ์กรวยระบำยอำกำศยืดอำยุ

ผลไม้ 
โรงเรียนสิรินธร  

2. ไฟฟ้ำพลังงำนลมหมุนเวียน โรงเรียนห้วยยำง  
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**  นักเรียนท่ีได้รับรำงวัล  กรุณำน ำส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรนักเรียน รับเงินได้ท่ีคุณวรญำ 
ทิพย์ธ ำรงทรัพย์ 093 321 1513 หรือคุณสิริวรัญญำ ศรีษำค ำกุลวัฒน์ 063 2541 596  ณ ส ำนักงำน
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์ ภำยในวันท่ี28 สิงหำคม 2561 หำกพ้นก ำหนดแล้วถือ
ว่ำสละสิทธิ์  
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รายงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  2560 
วันที่  17-18   สงิหาคม 2560 

ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
***************************************** 

 
   ปี 2560 มีทีมท่ีส่งประกวดโครงงำนท้ังหมด   88    โครงงำน   
โดยมีจังหวัดต่ำงๆในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ำร่วมประกวด  ได้แก ่

กำฬสินธุ์ ขอนแก่น นครรำชสีมำ บุรีรัมย์  ยโสธร  มุกดำหำร 
มหำสำรคำม ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ สุรินทร์   อ ำนำจเจริญ และอุบลรำชธำนี 

 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์แบ่งตำมประเภทสำขำ  ท้ังหมด  88  โครงงำน ได้แก่ 

1. สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ           จ ำนวน   43   โครงงำน 
2. สำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ        จ ำนวน   21    โครงงำน 
3. สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์   จ ำนวน   24    โครงงำน  

 
 
 
 
 
 
 


