
1 บ้านผานัง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตู้เย็น5เสือช่วยเหลือความสด

2 อนุบาลตราด สพป.ตราด Mini charger

3 อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก Smart Phone Microscope  กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน

4 อนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เคร่ืองไล่นกพิราบ (The pigeon  chasing machine)

5 อนุบาลพังงา สพป.พังงา Pieapple Cutter

6 บ้านโคกกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เคร่ืองให้อาหารสัตว์พลังงานน ้า

7 วัดยวด สพป.ลพบุรี เขต 1 ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพการเติมอากาศใต้น ้า 

8 บ้านหนองยางไคล สพป.ล้าพูน เขต 1 เคร่ืองผ่าเมล็ดกระบก

9 บ้านซ้านกจิบ สพป.เลย เขต 2 เคร่ืองบดย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์

10 บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 เคร่ืองคัดแยกและนับเหรียญ

11 อนุบาลสตูล สพป.สตูล อุปกรณ์ช่วยตบโรตี

12 บ้านแหลมทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จักรยานมหัศจรรย์ ๓ in ๑

13 ชุมชนบ้านสันจ้าปา สพป.เชียงราย เขต 2
ชุดตัดผลไม้ร้อยตา นวัตกรรมล ้าค่าสู่ไทยแลนด์ 4.0 

( Cutting equipment of the hundred eyes of fruit brings the precious innovation 

to Thailand 4.0)

14 บ้านโนนส้าราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เคร่ืองคัดแยกส่ิงเจือปนข้าว

15 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เคร่ืองป๊ัมลมเอนกประสงค์จากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น

16 เมืองพังงา สพป.พังงา จักรยานตัดหญ้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17 วัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ต เคร่ืองคั นน ้ากะทิด้วยมือ

18 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป.เลย เขต 1 เคร่ืองสไลด์กล้วยไฮเทค

19 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพท่ี 49" สพป.สตูล อุปกรณ์เก็บยางก้อนถ้วย

20 บ้านคลองลึกพัฒนา สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 เคร่ืองม้วนรีดผ้าอัตโนมัติ

21 บ้านสวนหลวง สพป.สมุทรสาคร ราวตาก 360 องศา ผ้าแห้งไว

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

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

ล าดับหมายเลขในการจัดบอร์ด

การประกวดเค้าโครงงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา 2560

หมายเลข

บอร์ด
โรงเรียน สังกัด ช่ือผลงาน



22 บ้านผาแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตาประหยัดพลังานอเนกประสงค์

23 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป.จันทบุรี เขต 1 เคร่ืองผลิตเส้นพลาสติกจากขวดน ้า

24 บ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 จักรยานถูพื น

25 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) Automatic dishes counter machine 

26 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) การพัฒนา Farming Robots หุ่นยนต์ปลูกพืชก่ึงอัตโนมัติ

27 สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) แผ่นรองนอนเซลลูโลส-ยางพาราคอมพาวด์

28 เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) ตู้อบหมากแห้งอัตโนมัติ

29 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) เคร่ือง Instant Chill

30 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) เคร่ืองสร้างพลังงานทดแทน

31 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) เคร่ืองฟอกอากาศ

32 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธ์ุ) การผลิตแผ่นกระเบื องมุงหลังคาจากขี เล่ือยผสมเศษกล่องเคร่ืองด่ืม

33 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนกระเบื องจากขยะพลาสติก

34 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) หุ่นไล่กาอัตโนมัติ

35 ทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) เคร่ืองดึงเส้นพลาสติก

36 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) ตู้รับบริจาคกันขโมยด้วยเซ็นเซอร์คอนโทรลเลอร์

37 รัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) Multi Device Electric

38 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) NY DIY Microscope 

39 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

40 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) เคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้งในน ้ายางพาราสด แบบก่ึงอัตโนมัติ

41 พิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) เคร่ืองบิดขวด

42 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) เคร่ืองห่ันกล้วยอัตโนมัติ

43 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวล้าภู) เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าสถิตเหน่ียวน้าจอกและผักตบชวา เพ่ือใช้ในการก้าจัด เหล็กไอออนในแหล่ง

น ้าผิวดิน

44 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) Wireless Sensor Network for Illegal Logging and Wildfire 
Detection

45 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) แบบจ้าลองโรงเรือนอัจฉริยะด้วยระบบ ARDUINO

46 เสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ล้าปาง,ล้าพูน) เคร่ืองควบคุมระบบน ้าในการเลี ยงกุ้งเครย์ฟิช

47 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) ALL NEW A 3IN1 ALARM SYSTEM GREEN VERSION

48 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) ผลิตภัณฑ์การชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง

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

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


