


 
 

รายช่ือโครงงานระดับประถมศึกษา 
ที ่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน 
1 พิชิตโจทย์ปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค  3  STEP  MODEL บ้านโคกหินช้าง 
2 ดินเผาเบาหวิว Light  weight  of  earthen products นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 
3 เครื่องฟอกอากาศ  PM2.5  ระบบ  Wifi  Controller  &  Application  

แบบอัตโนมัต 
อนุบาลนครราชสีมา 

4. Creative  Music  Box วัดสระแก้ว 
5 รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน ้าแข็ง อนุบาลนครราชสีมา 
6 Lovely  Fountain วัดสระแก้ว 
7 Magic  Ruler สุขานารี 
8 เครื่องสูบน ้าพกพามหัศจรรย์ 4.0 บ้านนา 
9 เครื่องผลิตถ่านไฟจากกลไกลม วัดไม้เสี่ยว 

10 สร้างสื่อหรรษาพัฒนาสมองน้อง บ้านนา 
11 แผ่นแปะกันยุงเวลโคร หนองแต้วรวิทย์ 

 
 

รายช่ือโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน 
1 เครื่องแพร่กระจายกลิ่นอเนกประสงค์ บ้านจอหอ 
2 เครื่องคั่วและกวนอาหารแบบอัตโนมัติ วังรางพิทยาคม 
3 ดูแลสัตว์เลี ยงด้วยแรงโน้มถ่วงห่วงใยโลก (Gravity  loves  pets) บุญวัฒนา 
4 เครื่องกรอไหม  2  ระบบ เมืองพญาแลวิทยา 

5 
นาฬิกาสมมาตรกับความสัมพันธ์ของรูปวงกลม(Clock  Symmetry  With  
The  Relationships  of  The  Circle) 

ชัยภูมิภักดีชุมพล 

6 เครื่องตัดแต่งกิ่ง  2 in  One หนองบัวแดงวิทยา 
7 บัวรดน ้าลดน ้า สุรนารีวิทยา 
8 ตู้รับจดหมายอัจฉริยะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จักราชวิทยา 
9 Gravity-Based  Electricity สุรนารีวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน 
1 Springer  D.I.Y. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั  นครราชสมีา 

2 เครื่องต้นแบบกายภาพบ้าบัด  ส้าหรับผู้ป่วยที่มีอาการแขนอ่อนแรงหรือ
ผู้ป่วยพักฟ้ืน 

ราชสีมาวิทยาลัย 

3 อซจ.ผู้ช่วยชีวิต อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั  นครราชสมีา 

4 การศึกษาผลของยา  Piperlongumine ที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา  
Cisplantin  ในเซลมะเร็งท่อน ้าดี 

สุรนารีวิทยา 

5 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั  นครราชสมีา 

6 Smart  Counter  Link  4.0  on  Web สุรนารีวิทยา 
7 เครื่องดูดฝุ่นพลังงานมอเตอร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั  นครราชสมีา 

8 นวัตกรรมแป้งจากกล้วยน ้าว้าและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เทพสถิตวิทยา 
9 ยุงจ๋าพี่สมุนไพรมาแล้ว อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั  นครราชสมีา 

10 เครื่องคนน ้าหมักจุลินทรีย์เปิดปิดอัตโนมัติด้วยพลังงานทดแทน เทพสถิตวิทยา 
11 เครื่องตรวจจับควัน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั  นครราชสมีา 

12 รถตัดหญ้านั่งขับ  พลังงานไฟฟ้า ชีลองวิทยา 
13 การศึกษาการออกไข่ของไก่โดยใช้พัดลมแอร์จิ๋ว อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั  นครราชสมีา 

14 การจัดท้าแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิโดยใช้จักรยานเพื่อสุขภาพท่ีดี 
(Preparing  map  the  tourism  of  Chaiyaphum  by  biking  the  
bicycle  for  good  health) 

ชัยภูมิภักดีชุมพล 

15 เครื่องคั่วพริกกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ฮีตเตอร์อินฟาเรดเซรามิกก์ สีคิ ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
16 เครื่องเตือนภัยเด็กติดในรถยนต์แบบ  3in1 จักราชวิทยา 
17 แบบจ้าลองคอหอยฟอกอากาศเพ่ือลดฝุ่นละออง  PM2.5  โดยใช้เครื่อง

สร้างประจุลบ 
สีคิ ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 

18 SURER  เตาถ่าน หนองบัวแดงวิทยา 
19 อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซับน ้ามันพืชโดยใช้ดอกหญ้าวงศ์  

Poaceae 
สีคิ ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 

 

 

 

 

 

 



 

   
ก ำหนดกำรกำรประกวดโครงงำนดีเด่นสะเต็มศึกษำรอบคัดเลือก   

วันที่  4 – 5  กรกฎำคม  2562 
ณ  หอประชุมอำคำร 1  โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

วันพฤหัสบดีที่  4  กรกฎำคม  2562   
     เวลา  14.00 น.  -  16.30 น.  ลงทะเบียนติดตั้งโครงงาน 
วันศุกร์ที่  5 กรกฎำคม  2562   

เวลา  07.00 น.  – 08.00  น.  ลงทะเบียน 
เวลา  08.00 น.  – 08.30  น.  ประชุมคณะกรรมการ 
เวลา  08.30 น. – 12.00  น.  น าเสนอโครงงาน 
เวลา  12.00 น. -  13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น. -  15.00 น.  น าเสนอโครงงาน (ต่อ) 
เวลา  16.00 น. -  16.30 น.  ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรโครงงานที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วม        

การแข่งขัน 
 
หมายเหตุ  :  ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดการจัดแสดงโครงงาน 

1.  แผ่นน้าเสนอโครงงาน  ไวนิลขนาด  (สูง  120  เซนติเมตร  X  กว้าง  80  เซนติเมตร)  
2.  อุปกรณ์ท่ีศูนย์จัดเตรียมไว้ให้  
 2.1  แผงโครงงาน  
 2.2  คลิปด้าส้าหรับหนีบบอร์ด  
 2.3  โต๊ะส้าหรับวางชิ นงาน  1  ตัว  (ขนาดเท่าโต๊ะนักเรียน) 2.4  ผ้าปูโต๊ะ      
3.  การน้าเสนอโครงงาน  น้าเสนอที่บูธโครงงานของแต่ละโรงเรียน       
4.  ภาพตัวอย่างการติดตั งโครงงาน  
5.  เวลาในการน้าเสนอ  10  นาที 
6.  โรงเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาติดตั งโครงงานได้  ภายในวันที่  4  กรกฎาคม  2562   สามารถมาติดตั งได้  
ในวันที่  5  กรกฎาคม  2562  ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา  08.00  น. 
7.  โครงงานที่มีการใช้ไฟให้น้าสะพานไฟมาด้วย 
 

ภาพตัวอย่างการจัดแสดงโครงงาน 

 
  
 


