
รายงานผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  2562 
วันที่  15-16   สงิหาคม 2562 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. กำรศึกษำควำมสำมำรถของสำรสี

ธรรมชำติที่มีผลต่อกำรย้อมสีติดสีเซลล์
และโครโมโซมของพืช 

โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล  

2. ศักยภำพของน  ำหมักจำกวัชพืชตระกูล
หญ้ำในกำรควบคุมโรคและแมลง
กล้วยไม้หวำย 

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น(มอดิน
แดง) 

 

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

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรเพ่ิมผลผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และ

หนอนด้วงมะพร้ำวโดยใช้โมเดลรัง
หมำร่ำ 

โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม  

2. ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระสำรสกัดโปรตีน
จำกปลำร้ำ 

โรงเรียนอนุกูลนำรี  

3. ผลของสำรสกัดหยำบจำกพืชสมุนไพร
บำงชนิดในกำรยับยั งกำรเจริญของเชื อ
รำ Colletotrichum sp. และ 
Lasiodiplodia sp. เชื อรำสำเหตุโรค
พืชหลังเก็บเกี่ยว 

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

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ควำมหลำกหลำยของสัตว์หน้ำดินใน

พื นท่ีป่ำกุดชิน อ ำเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์
รำชวิทยำลัย บุรีรัมย์ 

 

2. กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของชนิด
พันธุ์ปลำเศรษฐกิจในแม่น  ำมูล 
อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์
รำชวิทยำลัย บุรีรัมย์ 

 

3. กำรปรับปรุงคุณภำพของดินด้วยสำร
สกัดชีวภำพจำกพืชวงศ์ 
Bignaniaceae บำงชนิดที่มีผลต่อกำร
ป้องกันหนอนใยผักและกำร
เจริญเติบโตของผักคะน้ำ ผักกำด และ
ผักกวำงตุ้ง 

โรงเรียนล ำปลำยมำศ  

4. ผลของสำรสกัดหยำบจำกพืชสวนครัว
ต่อเชื อรำ Colletotrichum 
gloeosporioides สำเหตุโรคแอน
แทรกโนสในพริก 

โรงเรียนนำจะหลวย  
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รางวัลเชิดชูเกียรติ  จ ำนวน   3    รำงวัล   
ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตและ
เพ่ิมจ ำนวนของไรน  ำนำงฟ้ำไทย
นิเวศวิทยำบำงประกำรและกำร
ทดลองใช้ไรน  ำนำงฟ้ำไทยเลี ยงปลำ
สวยงำม 

โรงเรียนรำษีไศล  

2. กำรศึกษำกำรผลิตน  ำตำลจำกแป้งโดย
เอ็นไซม์จำกใบต ำลึง 

โรงเรียนพิบูลมังสำหำร  

3. กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโต
ของเห็ดถังเช่ำสีทอง ระหว่ำงสูตร
อำหำร {DA กับสูตรอำหำร PDA ผสม
ดักแดไ้หมพันธุ์พื นเมือง 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

 
 
รางวัลชมเชยพิเศษ  จ ำนวน   3    รำงวัล   

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ศึกษำกำรเพิ่มอินทรียวัตถุในดินจำก

จุลินทรีย์รำกไผ่ 
โรงเรียนล ำปลำยมำศ  

2. กำรเปรียบเทียบสมบัติของดินท่ีมีมูล
ไส้เดือนกับสมบัติของดินท่ีไม่มีมูล
ไส้เดือนมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของ
ผักบุ้งจีน 

โรงเรียนเมืองคง  

3. กำรเปรียบเทียบปริมำณสำรแอนโทไซ
ยำนินในซังข้ำวโพดหวำนสีแดงรำชินี
ทับทิมสยำม (SiamRubyQueen) 

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

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพของแผ่น

ฉนวนดูดซับเสียงจำกดอกดำวเรืองผสม
ยำงพำรำดิบ 

เรณูนครวิทยำนุกูล  

2. กำรพัฒนำกระดำษซับน  ำมันจำกใยบัว เบญจมะมหำรำช  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จ ำนวน  3 รำงวัล   รำงวัล ๆ ละ 1,500 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรศึกษำปริมำณสำรต้ำนอนุมูลอิสระของ

ข้ำวไรซ์เบอร์รี่และผลิตภัณฑ์จำกข้ำวไรซ์
เบอร์รี่ 

หนองแวงวิทยำคม  

2. กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรดูดซับ
ฟอสเฟตในน  ำทิ งด้วยแคลเซียมคำร์บอเนต 
และแคลเซียมออกไซด์จำกเปลือกไข่ไก่และ
เปลือกไข่เป็ด 

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
เลย 

 

3. กำรประดิษฐ์ซิลิกำจำกเถ้ำลอยชีวมวลฟำง
ข้ำวเพื่อเคลือบผ้ำดูดซับควำมชื น 

สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(ศึกษำศำสตร์) 

 

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

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของเส้นใย

ธรรมชำติจำกฟำงข้ำว กำบกล้วย กำบ
มะพร้ำว เพื่อพัฒนำเป็นแผ่นใยไม้อัด 

มัธยมตระกำรพืชผล  

2. กำรศึกษำกำรดูดซับสีย้อมผ้ำจำกกำกใบชำ แก่นนครวิทยำลัย  

3. กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพสีย้อมผ้ำจำก
มะเกลือโดยใช้ไคโตซำนจำกเปลือกกุ้ง
ร่วมกับ กัมมันต์จำกเปลือกทุเรียน 

ผักไหมวิทยำนุกูล  
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4 กำรศึกษำภำวะควำมเครียดของพืชจำก
เกลือในดินบริเวณอ ำเภอล ำปลำยมำศและ
อิทธิพลของปุ๋ยมูลหนอนไหมร่วมกับนำโนซิ
งค์ออกไซด์ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติของ
ดินเค็มและกำรเจริญเติบโตของพืช 

ล ำปลำยมำศ  

รางวัลเชิดชูเกียรติ  จ ำนวน   3    รำงวัล   
ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 

1. กำรเปรียบเทียบควำมทนทำนในกำร
ติดไฟ และอุณหภูมิเชื อเพลิงของถ่ำน
จำกใบพลวงและใบมะพร้ำวท่ีมี
ส่วนผสมขี ไต้ 

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย มุกดำหำร 

 

2. กำรศึกษำสมบัติบำงประกำรของกำบ
กล้วยเพ่ือพัฒนำเป็นเสื่อทอจำกกำบ
กล้วย 

กัลยำณวัตร  

3. กำรพัฒนำเกมทำงวิทยำศำสตร์โดยใช้
โปรแกรม RPG Maker MV 

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

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ปลอดภัยไว้ก่อน โดยสติกเกอร์วัดควำม

ร้อนจำกผงเปลี่ยนสีตำมอุณหภูมิ 
อุดรพิทยำนุกูล  

2. ระบบควบคุมค่ำ pH ของสำรละลำยท่ี
ใช้ในกำรปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบ
อัตโนมัต ิ

กัลยำณวัตร  

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

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. เคร่ืองแยกเหรียญ เมืองคง  
2. เคร่ืองให้อำหำรปลำกึ่งอัตโนมัติ ระบบ 

Internet of thing 
เบ็ญจะมะมหำรำช  

3. Kidbright แยกไขมัน อ ำนำจเจริญ  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จ ำนวน  4 รำงวัล  รำงวัล ๆ ละ 1,000 บำท 

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. เคร่ืองแกะเมล็ดข้ำวโพดประหยัด

พลังงำน 
พิบูลมังสำหำร  

2. กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะส ำหรับ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สูงอำยุ 

ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ  

3. บ้ำนอัจฉริยะ สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(มอดินแดง) 
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4. เคร่ืองปอกกระเทียม โรงเรียนเมืองคง  
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ 3 จ ำนวน 2  รำงวัล   

ล าดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ไม้เท้ำอัจฉริยะ รุ่น008 เรณูนครวิทยำนุกูล  
2. หม้ออุ่นอำหำรขนำดพกพำ สิรินธร  
3. เคร่ืองปั๊มออกซิเจนในน  ำอัตโนมัติด้วย

พลังงำนแสงอำทิตย์ 
นำรีนุกูล  

 
 
**  นักเรียนท่ีได้รับรำงวัล  กรุณำน ำส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรนักเรียน รับเงินได้ท่ีคุณวรญำ 
ทิพย์ธ ำรงทรัพย์ 093 321 1513 หรือคุณสิริวรัญญำ ศรีษำค ำกุลวัฒน์ 063 2541 596  ณ ส ำนักงำน
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์ ภำยในวันท่ี30 สิงหำคม 2562 หำกพ้นก ำหนดแล้วถือ
ว่ำสละสิทธิ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
รายงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  2562 

วันที่  15-16   สงิหาคม 2562 
ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

***************************************** 
 
   ปี 2562 มีทีมท่ีส่งประกวดโครงงำนทั งหมด   92    โครงงำน   
โดยมีจังหวัดต่ำงๆในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ำร่วมประกวด  ได้แก ่

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

 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์แบ่งตำมประเภทสำขำ  ทั งหมด  92  โครงงำน ได้แก่ 

1. สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ           จ ำนวน   33   โครงงำน 
2. สำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ        จ ำนวน   26    โครงงำน 
3. สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์   จ ำนวน   33    โครงงำน  

 
 
 
 
 
 
 


