
ล าดับที่
น าเสนอ
ผลงาน

ชือ่โครงงาน
หน่วยงาน 

(กศน.อ าเภอ/จังหวดั)
ศูนยว์ทิยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาที่ส่งประกวด

1 เตาประหยดัพลังงานและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม กศน.อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวดันครราชสีมา

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา

2 เครื่องแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแบบประหยดั
พลังงาน

กศน.อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวดัสุโขทัย

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณโุลก

3 เครื่องยอ่ยเพ่ือการเกษตร กศน.อ าเภอล าทับ 
จังหวดักระบี่

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง

4 ถ่านบอนอัดแท่ง กศน.อ าเภอสะบ้ายอ้ย 
จังหวดัสงขลา

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา

5 ไร้สาย ไม่ไร้เสียง วถีิพอเพียงด้วยพลังงานทดแทน กศน.เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร

6 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม กศน.อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณโุลก

7 สุดยอดหลอดไฟมหัศจรรย์ กศน.อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม

8 ธนาคารน้ าใต้ดิน กศน.อ าเภอท่าวงัผา 
จังหวดัน่าน

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง

9 จักรยานผู้พิการขับเคลือ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ าเภอหนองแค 
จังหวดัสระบุรี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยธุยา

10 ออกซิเจนไร้พลังงานไฟฟ้า กศน.อ าเภอวงัสะพุง 
จังหวดัเลย

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น

11 เครื่องหยอดข้าวรีโมทคอนโทรลพลังงาน
แสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอน้ ายนื 
จังหวดัอุบลราชธานี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี

12 เตาพลังงานพอเพียง กศน.อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวดัพิจิตร

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์

13 เครื่องกวนขนมจากพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวดัปราจีนบุรี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว

14 Small Rice Mill กศน.อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวดัจันทบุรี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว

15 เครื่องหยอดข้าวโพดพลังล้อหมุน กศน.อ าเภอจังหาร 
จังหวดัร้อยเอ็ด

ศูนยว์ทิยาศาสตร์และวฒันธรรมเพ่ือการศึกษา
ร้อยเอ็ด

16 ปัน่เพ่ือพ่อ Bike For Dad กศน.อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวดัหนองคาย

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม

17 เปิด-ปิดไฟสัง่การได้ด้วยสมาร์ทโฟน กศน.อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวดัร้อยเอ็ด

ศูนยว์ทิยาศาสตร์และวฒันธรรมเพ่ือการศึกษา
ร้อยเอ็ด

18 เครื่องเก็บขยะในน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ าเภอสามพราน 
จังหวดันครปฐม

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี

ล าดับการน าเสนอผลงาน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักศึกษา กศน. ระดับประเทศ 

ด้านการใช้และการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 

เวทกีลาง อุทยานวิทยาศาสตรพ์ระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์
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ล าดับการน าเสนอผลงาน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักศึกษา กศน. ระดับประเทศ 

ด้านการใช้และการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 

เวทกีลาง อุทยานวิทยาศาสตรพ์ระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์

19 เครื่องเตือนภัยมหานคร กศน.เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต

20 บ้านประหยดัพลังงาน กศน.อ าเภอวงัวเิศษ 
จังหวดัตรัง

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง

21 เครื่องแล่เน้ือปลาเพ่ือประยกุต์ใช้ในชุมชน กศน.อ าเภอยะรัง 
จังหวดัปัตตานี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส

22 เตาชีวมวล กศน.อ าเภออู่ทอง 
จังหวดัสุพรรณบุรี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี

23 พลังงานเพ่ือชีวติ กศน.อ าเภอหลังสวน 
จังหวดัชุมพร

อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หวา้กอ 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

24 การพัฒนานวตักรรมถังผลิตไฟฟ้าจากขยะ กศน.อ าเภอควนขนุน 
จังหวดัพัทลุง

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช

25 การผลิตก๊าซชีวภาพจากใบอ้อย กศน.อ าเภอไพศาลี 
จังหวดันครสวรรค์

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์

26 ปัม๊น้ า (Free energy) กศน.อ าเภอกระสัง 
จังหวดับุรีรัมย์

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา

27 รถสับมันเขมราฐพัฒนา 4.0 กศน.อ าเภอเขมราฐ 
จังหวดัอุบลราชธานี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี

28 จักรยานขูดมะพร้าว กศน.อ าเภอสะบ้ายอ้ย 
จังหวดัสงขลา

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา

29 ตูเ้ยน็พกพาจากแผ่นเพลเทียร์ กศน.เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร

30 กังหันน้ าเพ่ือการเกษตรพลังงานไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวดัขอนแก่น

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น

31 เครื่องต าข้าวซ้อมมือข้าวมะจานูประหยดัพลังงาน
เพ่ือการเกษตรชุมชน

กศน.อ าเภอมายอ 
จังหวดัปัตตานี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส

32 กับดักแมลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ าเภอสรรพยา 
จังหวดัชัยนาท

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยธุยา

33 เครื่องสูบน้ าประหยดัพลังงาน กศน.อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวดัน่าน

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง

34 กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า กศน.อ าเภอเขายอ้ย 
จังหวดัเพชรบุรี

อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หวา้กอ 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

35 ราวตากผ้าอัจฉริยะ (Two-way Laundry 
Machine)

กศน.เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต

ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2561
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