
1 อนุบาลชุมพร  สพป.ชุมพร เขต 1 เคร่ืองเติมอากาศแบบพกพา (Easy Air)

2 อนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ

3 วัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 แม็คโครคลากหอยเสีย

4 ชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 "ก่องข้าวเซฟ (Safe) เก็บข้าวอุ่น"

5 วัดโพทะเล สพป.พิจิตร เขต 2 คีมตัดกล้วยออกจากเครือ

6 บ้านโคกกุง สพป.มหาสารคาม เขต 1 กังหันลมพลังงานทดแทน

7 บ้านปงตา สพป.ยะลา เขต 1 เคร่ืองห่ันผัก

8 วัดยวด สพป.ลพบุรี เขต 1 ชุดเติมอากาศใต้น้ า แบบข้ันบันไดสลายฟอง

9 บ้านซ านกจิบ สพป.เลย เขต 2 เคร่ืองพ่นหมอกควัน แบบมือถือ

10 วัดป่าเกด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เคร่ืองร่อนมูลไส้เดือนอัตโนมัติ

11 บ้านกุง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สัญญาณกันขโมยส าหรับรถจักรยานยนต์

12 อนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ท่ีตากผ้าพลังลม

13 บ้านน้ าลอดน้อย สพป.ชุมพร เขต 2 บล็อคเปล่ียนหลอดไฟ

14 บ้านทุ่งม่าน สพป.เชียงราย เขต 2 ป๊ัมน้ าอเนกประสงค์ (Miltifunction Pump)

15 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 เคร่ืองยิงเลเซอร์จากปร้ินเตอร์เก่า

16 บ้านห้วยคุ สพป.เชียงราย เขต 4 เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาด All in one

17 เทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป.ตรัง เขต 1 อุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสู่ยุค Thailand 4.0

18 วัดบ้านพริก สพป.นครนายก เคร่ืองดูดฝุ่นสารพัดประโยชน์

19 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เคร่ืองทอร์นาโดป๊ัม

20 อนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 เคร่ืองคัดแยกกระป๋องแบบพอเพียง

21 บ้านห้วยตาด สพป.เลย เขต 1 เคร่ืองคนน้ ายาง2in1

22 เทศบาลบ้านกิโลสอง สพป.สระแก้ว เขต 2 ท่ีวางโน็ตบุคอเนกประสงค์ (Easy TableNotebook)

23 บ้านหินลาดวังตอ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ถังขยะอัฉริยะ

24 บ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พัดลมดูดอากาศ พลังงานลม อนุรักษ์พลังงาน

25 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เคร่ืองยับย้ังอุทกภัยอัจฉริยะ

26 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) เคร่ืองจับเวลาในการว่ิง (SPEED TIMER)

27 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) อุปกรณ์ท าลวดลายหมึก

28 วิเชียรมาตุ 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบ่ี) เคร่ืองผลิตแก๊สชีวมวลใช้ในครัวเรือนจากมูลสุกร ผักตบชวา เศษอาหารและเศษ

เปลือกผลไม้หมัก

29 รัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบ่ี) เคร่ืองซอยหอมแดง

30 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) เคร่ืองฝึกและพัฒนาทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสแบบอัตโนมัติ

31 ค าม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธ์ุ) เคร่ืองหย่อดปุ๋ย KM-II

32 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) เคร่ืองส่ายข้าว " Machine staggerrice made in E-sarn"  

33 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อ านาจเจริญ) เคร่ืองผ่าไม้ไผ่ 2 in 1

34 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กระบอกบรรจุเคร่ืองด่ืมปรับเปล่ียนอุณหภูมิ

35 วัชรวิทยา สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร,พิจิตร) เคร่ืองล้างหลอดทดลอง

1. กลุ่ม ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมศึกษา (ป.1 - ป.6) สพป.

2. กลุ่ม ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขยายโอกาส (ม.1 - ม.3) สพป.

3. กลุ่ม ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 - ม.3) สพม.

ล าดับหมายเลขในการจัดบอร์ด

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา 2560

หมายเลข

บอร์ด
โรงเรียน สังกัด ช่ือผลงาน



36 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) หมวกกันน็อคไฟเล้ียว (Turn Helmet)

37 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) Life saving by sensors (เซ็นเซอร์ช่วยชีวิต)

38 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธ์ุพืชก่ึงอัตโนมัติ

39 มัธยมฐานบินก าแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) เรือหว่านอาหารกุ้งบังคับวิทยุ

40 สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่

41 วชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) คีมตอนก่ิงไม้

42 คลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) อุปกรณ์ช่วยเทนมกระป๋องแบบเพ่ิมแรงดัน

43 ร่องค า สพม. เขต 24 (กาฬสินธ์ุ) ท่อดักไขมัน

44 น้ าพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) พัดลมเย็นจากดินเหนียว

45 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) เตาไร้ควัน

46 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) เคร่ืองควบคุมระบบน้ าสปริงเกอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย Raspberry PI

47 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) Jack Hammer

48 คลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร,พิจิตร) ถ่ายได้ง่าย สบายมือ 

3. กลุ่ม ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขยายโอกาส  (ม.4 - ม.6) สพม.


