
รายงานผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2562 
วันที่  15-16   สงิหาคม 2562 ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน  2 รางวัล  รางวัล ๆ ละ  3,000 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. การศึกษาความสามารถของสารสี

ธรรมชาติที่มีผลต่อการย้อมสีติดสีเซลล์
และโครโมโซมของพืช 

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  

2. ศักยภาพของน้ำหมักจากวัชพืชตระกูล
หญ้าในการควบคุมโรคและแมลง
กล้วยไม้หวาย 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดิน
แดง) 

 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จำนวน   3 รางวัล   รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. การเพ่ิมผลผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และ

หนอนด้วงมะพร้าวโดยใช้โมเดลรัง
หมาร่า 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  

2. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารสกัดโปรตีน
จากปลาร้า 

โรงเรียนอนุกูลนารี  

3. ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร
บางชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
รา Colletotrichum sp. และ 
Lasiodiplodia sp. เช้ือราสาเหตุโรค
พืชหลังเก็บเกี่ยว 

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จำนวน  4 รางวัล  รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินใน

พื้นที่ป่ากุดชิน อำเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

 

2. การศึกษาความหลากหลายของชนิด
พันธุ์ปลาเศรษฐกิจในแม่น้ำมูล 
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

 

3. การปรับปรุงคุณภาพของดินด้วยสาร
สกัดชีวภาพจากพืชวงศ์ 
Bignaniaceae บางชนิดทีม่ีผลต่อการ
ป้องกันหนอนใยผักและการ
เจริญเติบโตของผักคะน้า ผักกาด และ
ผักกวางตุ้ง 

โรงเรียนลำปลายมาศ  

4. ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสวนครัว
ต่อเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอน
แทรกโนสในพริก 

โรงเรียนนาจะหลวย  
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รางวัลเชิดชูเกียรติ  จำนวน   3    รางวัล   

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ

เพ่ิมจำนวนของไรน้ำนางฟ้าไทย
นิเวศวิทยาบางประการและการ
ทดลองใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยเลี้ยงปลา
สวยงาม 

โรงเรียนราษีไศล  

2. การศึกษาการผลิตน้ำตาลจากแป้งโดย
เอ็นไซม์จากใบตำลึง 

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  

3. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของเห็ดถังเช่าสีทอง ระหว่างสูตร
อาหาร {DA กับสูตรอาหาร PDA ผสม
ดักแดไ้หมพันธุ์พื้นเมือง 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

 
 
รางวัลชมเชยพิเศษ  จำนวน   3    รางวัล   

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ศึกษาการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินจาก

จุลินทรีย์รากไผ่ 
โรงเรียนลำปลายมาศ  

2. การเปรียบเทียบสมบัติของดินที่มีมูล โรงเรียนเมืองคง  
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ไส้เดือนกับสมบัติของดินทีไ่ม่มีมูล
ไส้เดือนมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผักบุ้งจีน 

3. การเปรียบเทียบปริมาณสารแอนโทไซ
ยานินในซังข้าวโพดหวานสีแดงราชินี
ทับทิมสยาม (SiamRubyQueen) 

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน  2 รางวัล  รางวัล ๆ ละ  3,000 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของแผ่น

ฉนวนดูดซับเสียงจากดอกดาวเรืองผสม
ยางพาราดิบ 

เรณูนครวิทยานุกูล  

2. การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากใยบัว เบญจมะมหาราช  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จำนวน  3 รางวัล   รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์
เบอร์รี่ 

หนองแวงวิทยาคม  

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
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ฟอสเฟตในน้ำทิ้งด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต 
และแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่และ
เปลือกไข่เป็ด 

เลย 

3. การประดิษฐ์ซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลฟาง
ข้าวเพื่อเคลือบผ้าดูดซับความชื้น 

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์) 

 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จำนวน  4 รางวัล  รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นใย

ธรรมชาติจากฟางข้าว กาบกล้วย กาบ
มะพร้าว เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นใยไม้อัด 

มัธยมตระการพืชผล  

2. การศึกษาการดูดซับสีย้อมผ้าจากกากใบชา แก่นนครวิทยาลัย  

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสีย้อมผ้าจาก
มะเกลือโดยใช้ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
ร่วมกับ กัมมันต์จากเปลือกทุเรียน 

ผักไหมวิทยานุกูล  

4 การศึกษาภาวะความเครียดของพืชจาก
เกลือในดินบริเวณอำเภอลำปลายมาศและ
อิทธิพลของปุ๋ยมูลหนอนไหมร่วมกับนาโนซิ
งค์ออกไซด์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของ
ดินเค็มและการเจริญเติบโตของพืช 

ลำปลายมาศ  

รางวัลเชิดชูเกียรติ  จำนวน   3    รางวัล   
ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 

1. การเปรียบเทียบความทนทานในการ
ติดไฟ และอุณหภูมิเชื้อเพลิงของถ่าน
จากใบพลวงและใบมะพร้าวที่มี
ส่วนผสมขี้ไต้ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

 

2. การศึกษาสมบัติบางประการของกาบ
กล้วยเพ่ือพัฒนาเป็นเสื่อทอจากกาบ
กล้วย 

กัลยาณวัตร  

3. การพัฒนาเกมทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช  
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โปรแกรม RPG Maker MV วิทยาลัย บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน  2 รางวัล  รางวัล ๆ ละ  3,000 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ปลอดภัยไว้ก่อน โดยสติกเกอร์วัดความ

ร้อนจากผงเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ 
อุดรพิทยานุกูล  
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2. ระบบควบคุมค่า pH ของสารละลายที่
ใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบ
อัตโนมัต ิ

กัลยาณวัตร  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน  จำนวน  3 รางวัล   รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. เคร่ืองแยกเหรียญ เมืองคง  
2. เคร่ืองให้อาหารปลากึ่งอัตโนมัติ ระบบ 

Internet of thing 
เบ็ญจะมะมหาราช  

3. Kidbright แยกไขมัน อำนาจเจริญ  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง  จำนวน  4 รางวัล  รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. เคร่ืองแกะเมล็ดข้าวโพดประหยัด

พลังงาน 
พิบูลมังสาหาร  

2. การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 

ลือคำหาญวารินชำราบ  

3. บ้านอัจฉริยะ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(มอดินแดง) 

 

4. เคร่ืองปอกกระเทียม โรงเรียนเมืองคง  
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ 3 จำนวน 2  รางวัล   

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน ลงชื่อ 
1. ไม้เท้าอัจฉริยะ รุ่น008 เรณูนครวิทยานุกูล  
2. หม้ออุ่นอาหารขนาดพกพา สิรินธร  
3. เคร่ืองปั๊มออกซิเจนในน้ำอัตโนมัติด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ 
นารีนุกูล  
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**  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  กรุณานำสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน รับเงินได้ที่คุณวรญา 
ทิพย์ธำรงทรัพย์ 093 321 1513 หรือคุณสิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์ 063 2541 596  ณ สำนักงาน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่30 สิงหาคม 2562 หากพ้นกำหนดแล้วถือ
ว่าสละสิทธิ ์ 
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รายงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2562 
วันที่  15-16   สงิหาคม 2562 

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

 
   ปี 2562 มีทีมที่ส่งประกวดโครงงานทั้งหมด   92    โครงงาน   
โดยมีจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวด  ได้แก ่

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์  ยโสธร  มุกดาหาร 
มหาสารคาม ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ สุรินทร์   อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

 
จำนวนผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์แบ่งตามประเภทสาขา  ทั้งหมด  92  โครงงาน ได้แก่ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ           จำนวน   33   โครงงาน 
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ        จำนวน   26    โครงงาน 
3. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   จำนวน   33    โครงงาน  

 
 
 
 
 
 
 


