
หน�า 1 จาก 3 

 

ลําดับการนําเสนอผลงาน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร� สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ  

ด!านการใช!และการอนุรักษ�พลังงานไฟฟ)าในชีวิตประจําวัน 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2560 

ณ ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา 
 

ลําดับท่ี
นําเสนอ
ผลงาน 

ช่ือโครงงาน หน5วยงาน  
(กศน.อําเภอ/จังหวัด) 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา 
ท่ีส5งประกวด 

1 เครื่องดูดฝุ;นจากขวดพลาสติกอนุรักษ�
พลังงาน 

กศน.อําเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธานี 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
ขอนแก5น 

2 ลูกหมุน UFO ระบายอากาศ กศน.อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
สมุทรสาคร 

3 รถเก็บใบไม!และขยะมวลเบาด!วย
พลังงานแสงอาทิตย� 

กศน.เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
รังสิต 

4 เครื่องซักผ!า ยาใจคนจน กศน.อําเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
ขอนแก5น 

5 จักรยานขูดมะพร!าว กศน.อําเภอสะบ!าย!อย 
จังหวัดสงขลา 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
ยะลา 

6 เครื่องดูดฝุ;น  กศน.อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี 

7 ถังขยะพลังงานทดแทน เพ่ือชีวิต
ชาวกรุง 

กศน.เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
รังสิต 

8 เตาอบพลังงานแสงอาทิตย� กศน.อําเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นครศรีธรรมราช 

9 เครื่องเติมอากาศตู!ปลาประหยัดพลังงาน กศน.อําเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นครราชสีมา 

10 นวัตกรรมรถส5งเสริมการอ5านประหยัด
พลังงานไฟฟ)า 

กศน.อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร!อยเอ็ด 

ศูนย�วิทยาศาสตร�และวัฒนธรรม
เพ่ือการศึกษาร!อยเอ็ด 

11 เครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี กศน.อําเภอยะรัง  
จังหวัดปKตตานี 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นราธิวาส 

12 ตัวไป ไฟดับ  กศน.อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี 

13 รถจักรยานออกกําลังกายผลิต
กระแสไฟฟ)า 

กศน.อําเภอบ!านแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

14 ตู!เย็นประหยัดพลังงานเพ่ือเกษตรชุมชน 
อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

กศน.อําเภอย่ีงอ  
จังหวัดนราธิวาส 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นราธิวาส 

15 เครื่องพ5นเอนกประสงค�พลังงาน
แสงอาทิตย� 

กศน.อําเภอเมืองอุตรดิตถ� 
จังหวัดอุตรดิตถ� 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
พิษณุโลก 



หน�า 2 จาก 3 

 

ลําดับท่ี
นําเสนอ
ผลงาน 

ช่ือโครงงาน หน5วยงาน  
(กศน.อําเภอ/จังหวัด) 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา 
ท่ีส5งประกวด 

16 Solar Power Station กศน.อําเภอวัดโบสถ�  
จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
พิษณุโลก 

17 สวนครัวยุค 4.0 กศน.อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

18 เครื่องฉีดน้ําแรงดันจากขวดพลาสติก กศน.อําเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นครราชสีมา 

19 เครื่องดูดพ5น Desas กศน.อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
สระแก!ว 

20 พัดลมไอเย็นประหยัดพลังงาน กศน.อําเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค� 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค� 

21 เครื่องฉีดน้ําเอนกประสงค�ประหยัด
พลังงาน 

กศน.อําเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค� 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค� 

22 รถหยอดเมล็ดโขงเจียมพัฒนา 4.0 กศน.อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
อุบลราชธานี 

23 ปK]มน้ําประหยัดพลังงาน กศน.อําเภอเมืองน5าน 
จังหวัดน5าน 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
ลําปาง 

24 ชีวิตใหม5ในตู! กศน.อําเภอลําทับ  
จังหวัดกระบ่ี 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
ตรัง 

25 จักรยานบดเมล็ดข!าวโพดประหยัด
พลังงาน 

กศน.อําเภอแจ!ห5ม  
จังหวัดลําปาง 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
ลําปาง 

26 เตารีไซเคิล กศน.อําเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
ตรัง 

27 BIKE FOR RICE 2017 กศน.อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร!อยเอ็ด 

ศูนย�วิทยาศาสตร�และวัฒนธรรม
เพ่ือการศึกษาร!อยเอ็ด 

28 กับดักแมลงพลังงานแสงอาทิตย� กศน.อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

อุทยานวิทยาศาสตร�พระจอมเกล!า 
ณ หว!ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� 

29 การศึกษาระยะทางของลําน้ํา และ
ปริมาณการใช!ไฟฟ)าระหว5างเครื่องฉีดน้ํา
แรงดันไม5ใช!ไฟฟ)าแบบ 4 ขวดกับเครื่อง
ฉีดน้ําไฟฟ)าในท!องตลาด 

กศน.อําเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
ยะลา 

30 การปลูกผักแบบประหยัดพลังงาน กศน.อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

อุทยานวิทยาศาสตร�พระจอมเกล!า 
ณ หว!ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� 

31 เครื่องฉีดน้ําแรงดัน กศน.อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
นครพนม 



หน�า 3 จาก 3 

 

ลําดับท่ี
นําเสนอ
ผลงาน 

ช่ือโครงงาน หน5วยงาน  
(กศน.อําเภอ/จังหวัด) 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา 
ท่ีส5งประกวด 

32 เครื่องดูดฝุ;นขนาดพกพา กศน.เขตราษฎร�บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
สมุทรสาคร 

33 เครื่องสีข!าวหยอดเหรียญซับน้ําตา
ชาวนาโซล5าเซลล� 

กศน.อําเภอน้ํายืน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
อุบลราชธานี 

34 การผลิตออกซิเจนในตู!ปลาจากพลังงาน
แสงอาทิตย� 

กศน.อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

35 เครื่องขูดมะพร!าวพลังงานฅน กศน.อําเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก!ว 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา
สระแก!ว 

 
หมายเหตุ  
• นําผลงานและแผงโครงงานไปจัดแสดงเพ่ือให!คณะกรรมการตัดสิน ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2560 

ณ ลานอิฐแดง หน!าอาคาร 2 ของศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา  
• คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยผู!เข!าประกวดต!องอยู5ประจําโตgะนําเสนอผลงานเพ่ือนําเสนอด!วยวาจา 

ไม5เกิน 7 นาทีและตอบคําถามจากคณะกรรมการประมาณ 3 นาที เพ่ือให!คะแนนตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
• คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปiนส้ินสุด 

• เต็นท�จัดประกวดเปiนเต็นท�ปรับอากาศ และสามารถเข!าติดตั้งผลงานได!ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2560  
เวลา 16.30 น. เปiนต!นไป 

• ผู!จัด เตรียมเครื่องขยายเสียงไร!สายพร!อมไมค�ลอย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําเสนอผลงาน ดังภาพ  

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
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