
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

เรื่อง ประกาศรายช่ือทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ที่ ๒/๒๕๖๑ 

 

 ตามที่ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้มีการแข่งขันรอบระดับภาค โดยศูนย์สะเต็มศึกษา              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ก าหนดแข่งขันระดับภาคในวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีทีมที่
ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าแข่งขัน ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียนและครูที่ปรึกษา 

1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนา-

ราม 

เครื่องสไลด์กล้วยประหยัด

พลังงาน 

เด็กหญิงสุณัฐชา แก้วลา 
เด็กหญิงณภัทร มณีวรรณ 
เด็กชายยศกร คณุรักษ์ 
ครูที่ปรึกษา 
นายศราวุฒิ ชิณะโคตรพงษ์ 
นางสาวสิรินุช ขัมภรัตน ์

2 โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนใต้ บ้านประหยัดพลังงาน เด็กชายกมล ผลบัว 
เด็กชายพงศกร สุขอินทร ์
เด็กชายวิศิษฐพล สายอุทา 
ครูที่ปรึกษา  
นายวันชัย พรมสุวรรณ ์
สุพรรณี ศิริวงษ ์

3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดช

อุดมฯ 

การพัฒนาการตากช้อนระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ 

เด็กหญิงนัชนัน ซาปาน 
เด็กชายพงศกร พรมสิงห ์
เด็กหญิงเพียงขวัญ ก้อนค า 
ครูที่ปรึกษา  
นางณิชาภา พลเดช 
นางบุณฑริกา ขวัญยืน 

 



ระดับประถมศึกษา 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายช่ือ 

4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี Vision 3 in 1 เด็กชายพีรภัทร หมทอง 
เด็กชายธนภัทร ทองค า 
เด็กชายวลญัวุฒิ สนองราษฏร์ 
ครูที่ปรึกษา 
ครูวิฑูรย์ หมทอง 
ครูสมเกียรติ โกศลานนท์ 

 

  



ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายช่ือ 
1 โรงเรียนค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ ถังขยะเปิด-ปิด อัตโนมัติ เด็กหญิงจตุพร ว่องไว 

เด็กชายธีรภัทร ศรสีุนาครัว 
เด็กชายรัชชานันท์ ชมจูมจัง 
ครูที่ปรึกษา  
นายเมธี หินทอง 
นายประหยัด กาศักดิ ์

2 โรงเรียนบ้านโนนกุง อุปกรณ์หยอดปุ๋ย โรยปุ๋ย 
และเก็บเมล็ดยางพารา 

เด็กหญิงนันธิชา อินชิด 
เด็กหญิงภาณิกา ชาวล าเนา 
เด็กหญิงศุกัณณษา สุขพันธ์ 
ครูที่ปรึกษา  
นายสิทธิราช ช่ืนชม 

3 โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ระบบบันทึกและแจ้งเตือน
เวลามาโรงเรียนอัจฉริยะด้วย
อาร์ดูโน่ 

เด็กชายธนนันท์ สุนันท์ 
เด็กชายณฏัฐชัย อุทค ากอง 
เด็กหญิงเดือนกัญญา สุรินทร์ประทีป 
ครูที่ปรึกษา  
นางวาสนา เกษียร 

4 โรงเรียนปทุมวิทยากร โมเดลกังหันลมผลิตไฟฟ้า เด็กชาย วัฒนา แผลงฤทธิ ์
เด็กชายอัมรินทร์ สุ่มมาตร ์
เด็กชายปฏิวัติ ชวนช่ืน 
ครูที่ปรึกษา 
นางกัณนิกา โสภาพันธ ์
นายวีระชัย ไม้เลิศหลา้ 
ที่ปรึกษาพิเศษ  
นางสาวปวริศา ด ารงชาต ิ

5 โรงเรียนดงสว่างวิทยา เครื่องให้อาหารปลาตามอุป
สงค์แบบทุ่นลอยโดยใช้
นวัตกรรมต้นทุนต่ า 

เด็กหญิงอุษา วรพุฒิ 
เด็กหญิงสุกัญญา ไกรศรีทุม 
ครูที่ปรึกษา  
นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ 

6 โรงเรียนดงสว่างวิทยา เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากใบ
พืชแบบน าความร้อนด้วย
ระบบแก๊ส 

เด็กชายปวินกร ธุลผีง 
เด็กชายไตรรตัน์ ดวงโสม 
ครูที่ปรึกษา  
นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ 

7 โรงเรียนดงสว่างวิทยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
จากเปลือกกล้วยตามหลัก
วิศวกรรมการอาหาร 

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บัวใหญ ่
เด็กหญิงณัฐธิดา เอี่ยมสุข 
เด็กหญิงพิชญา แน่นหนา 
ครูที่ปรึกษา  
นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ 



ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายช่ือ 
8 โรงเรียนดงสว่างวิทยา การพัฒนาถุงเพาะช านาโน

จากเปลือกทุเรียน 

เด็กชายวุฒินันท์ บัณฑโก 
เด็กชายวัชรินทร์ ช่วงชัย 
เด็กชายชัชนันท์ พิมพ์ชัย 
ครูที่ปรึกษา  
นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ 
นางสาวทิฆัมพร กอมณ ี

9 โรงเรียนดงสว่างวิทยา การพัฒนาค้างไม้เลื้อยเพ่ือ
การเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

เด็กชายจตรุงค์ วิชาไพร 
เด็กชายกิตติพงษ์ ทองสุวรรณ 
ครูที่ปรึกษา 
นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ 

10 โรงเรียนดงสว่างวิทยา การพยากรณ์อุณหภูมิภายใน
กล่องเก็บความร้อนรูปทรง
เลขาคณิตโดยใช้สมการ
ถดถอยอย่างง่าย 

เด็กหญิงนันต์ธดิา สีหัน 
เด็กหญิงอารยีา ประจงจิต 
เด็กหญิงสาลิกา พระพงษ์ 
ครูที่ปรึกษา 
นายวรวิทย์  หอมหวน 
นางสาวพลอยไพลิน  ใจใส 

11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กลุ่มเครื่องด านาแบบมือถือ เด็กชายฐธนัช บุญรักษา 
เด็กชายอลงกรณ์ ค าตา 
เด็กหญิงจริัชญา จ าปาศร ี
ครูที่ปรึกษา 
ครูมณีวรรณ คณุะโคตร 
ครูสดุารัตน์ โคตะสิน 

12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เครื่องสีข้าว เด็กชายธีร์ ธีวันดา 
เด็กชายธรากร ทองหนูนุ้ย 
เด็กชายปัณณวิชญ์ จิตพมิลวัฒน ์
ครูที่ปรึกษา  
ครูยุภาพรรณ วรรณสาย 
ครูประภัสสร มาค าผยุ 

13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช การศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสดของมะนาวด้วยสาร 
Carbpxy Methyl Cellulos 

เด็กหญิงคริมา ชัยราช 
เด็กหญิงศภุิสรา ตีระสิทธิพล 
เด็กชายภคว แซโ่ค้ว 
ครูที่ปรึกษา 
ครูสดุารัตน์ โคตะสิน 

 

 

 



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายช่ือ 

1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เฟอร์นิเจอร์จากรูปทรง

คณิต 

นางสาวนุชนาฎ แซ่โซ่ง 
นางสาวกัญญารัตน์ กระโพธ์ิ  
นางสาวนภัสสร เกษก้าน 
ครูที่ปรึกษา  
นายวิเชียร ไชยโชต ิ
นางสุทิศา ไชยโชต ิ

2 โรงเรียนรัตนบุรี การศึกษาประสิทธิภาพการ

ดูดซับและกักเก็บน้ ามัน

ของนวมผักกระเฉดและ

รากแพงพวยน้ า 

นายสุทธิบดินทร์ เหลาค า 

นางสาวประทุมวรรณ หาญบาง 

นายวิศิษ กองค า 

ครูที่ปรึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรเีอกภพ บุดดา 

นางสาวณัฐธิดา หม้อทอง 

3 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา รถสามล้อไร้คนขับ 3 in 1 นางสาวณัฐครินทร์ อุสกลุ 

นางสาวธนัฐดา แก้วสุข 

นางสาวหยดเทียน ทองท ี

ครูที่ปรึกษา 

นางอัมพร ทองที 

นายมาตภุูมิ ชลกาญจน ์

4 โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ การสร้างตัวแบบความ

ต้องการปริมาณน้ า 

นายณัฐนันท์ มิตรตระกูล 

นางสาวธิดารตัน ศรสีมบูรณ ์

นางสาวนฤชา สุวรรณ ์

ครูที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร 

นางศิริวรรณ คลังทอง 

5 โรงเรียนนารีนุกูล เครื่องปั๊มออกซิเจนในน้ า

อัตโนมัติ 

นายณัฐเกยีรติ พลเขตต ์
นางสาวณัฏฐ์นรี ศิริจันทร ์
นางสาววนัชพร สุนิพันธ์ 
ครูที่ปรึกษา  
นางวาสนา บุญขจร 
นางสาวเบญจพร จันทร์จ าปา 

 

 



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายช่ือ 
6 โรงเรียนค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ เครื่องต้นแบบตีข้าวแบบ

ถีบจักร(The rice fighting) 

นายปิยวัฒน์ ล้วนศร ี

นางสาวฐิติรตัน์ เรียบรัตน ์

นายวุฒิไกร ทองเจียว 

ครูที่ปรึกษา 

นายฐาปนัท เทียบส ี

นางสาววิมลฉตัร ภูศรีฐาน ี

7 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ถังขยะแยกน้ า นางสาวกรณิกา เพ่งพิศ 

นางสาวกิตติมา อัคชาต ิ

นายอนันตชัย สุขสงวน 

ครูที่ปรึกษา 

นายบัวชิต อุทธารัมย ์

8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระบบ HWMS ส าหรับการ

บริหารจัดการน้ าระดับ

ครัวเรือน 

นายณัฐ ตระการไทย 

นายภูริพัฒน์  ศรีชัย 

นายธรติกร ธานี 

ครูที่ปรึกษา 

นางสาวดรณุี จันสตุะ 

นางกัญญารตัน์  นาชัยภูม ิ

9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช Watering Humidity 

Sensor Solur Remote 

นายเดชาธร ศรีวิชัย 

นายศุภโชค พรหมลาภ 

นางสาวกัญธิชา ไตรศร ี

ครูที่ปรึกษา 

นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย 

นางสาวประภัสสร มาลาค าผุย 

10 โรงเรียนดงสว่างวิทยา เตา 2 in 1 นายจักรพงษ์ พรมมาสุข 

นางสาวปวัญญา ฝากกลาง 

นางสาววิระยา อมรสิน 

ครูที่ปรึกษา 

นางรัชนี พรพรหม 

นางสาวสุพัตรา เจรญิศักดิ ์

 

  



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อโครงงาน รายช่ือ 
11 

 

 

โรงเรียนดงสว่างวิทยา แบตเตอรี่แบบขดลวด นางสาวบุษราคัม สมพงษ ์

นางสาวสราพร ทรัพย์ค าจันทร ์

นางสาวอุษณี พวงมี 

ครูที่ปรึกษา 

นางรัชนี พรพรม 

นางสาวทิฆัมพร กอมณ ี

12 

 

 

 

โรงเรียนเดชอุดม การตรวจวัดปริมาณเหล็ก

ไอออนโดยใช้ระบบของ

ไหลจุลภาคบนกระดาษ

ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ 

(Determination of Fe2+ 

concentration using 

Paper-based 

colorimetric 

microfluidic devices 

and mobile phone 

camera readers) 

สิงห์อา ช่วงชัย 

กรพินธ์ุ ช่วงชัย 

กัลยาณี ค าแพง 

ครูที่ปรึกษา 

นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่น 

นางนิษฐา อักโข 

13 โรงเรียนกันทรารมณ์ ระบบตรวจสอบคลังสินค้า

สหกรณ์ออนไลน์ และ

รายงานผลด้วย Line 

Application 

นางสาวจันทร์ศิริ ค าผุย 

นายชนะพันธ์ุ ใสเนตร 

นางสาวเฟื่องลดา ศรีชัย 

ครูที่ปรึกษา 

นางจตุพร พรเกียรติคณุ 

นายไตรรตัน์ เช้ือทองพิทักษ์ 

 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

                                                    ว่าที่ร้อยตรี  
    (กมล  สาดศรี) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
                                        ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 


