
รางวัล ช่ือโครงงาน
หน่วยงาน 

(กศน.อ าเภอ/จงัหวัด)
ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาทีส่่งประกวด

ชนะเลิศ 
เครือ่งหยอดข้าวรโีมทคอนโทรล
พลังงานแสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอน  ายนื 
จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1 รถสับมันเขมราฐพัฒนา 4.0
กศน.อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1
กังหันน  าเพ่ือการเกษตรพลังงานไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอมัญจาคีร ี
จังหวัดขอนแก่น

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 2
Small Rice Mill กศน.อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาสระแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ 2
เครือ่งแล่เนื อปลาเพ่ือประยกุต์ใช้ใน
ชุมชน

กศน.อ าเภอยะรงั 
จังหวัดปัตตานี

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานราธิวาส

รองชนะเลิศอันดับ 2
การผลิตก๊าซชีวภาพจากใบอ้อย กศน.อ าเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค์
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานครสวรรค์

ชมเชย
เตาประหยดัพลังงานและอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม

กศน.อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานครราชสีมา

ชมเชย
เครือ่งแกะเมล็ดพันธุข้์าวโพดแบบ
ประหยดัพลังงาน

กศน.อ าเภอศรสีัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาพิษณุโลก

ชมเชย
เครือ่งยอ่ยเพ่ือการเกษตร กศน.อ าเภอล าทับ 

จังหวัดกระบ่ี
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาตรงั

ชมเชย
ถ่านบอนอัดแท่ง กศน.อ าเภอสะบ้ายอ้ย 

จังหวัดสงขลา
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษายะลา

ชมเชย
ไรส้าย ไม่ไรเ้สียง วิถีพอเพียงด้วย
พลังงานทดแทน

กศน.เขตราษฎรบู์รณะ 
กรงุเทพมหานคร

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาสมุทรสาคร

ชมเชย
เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม กศน.อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาพิษณุโลก

ชมเชย
สุดยอดหลอดไฟมหัศจรรย์ กศน.อ าเภอโคกศรสีุพรรณ 

จังหวัดสกลนคร
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานครพนม

ชมเชย
ธนาคารน  าใต้ดิน กศน.อ าเภอท่าวังผา 

จังหวัดน่าน
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาล าปาง

ชมเชย
จักรยานผู้พิการขับเคลือ่นด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาพระนครศรอียธุยา

ชมเชย
ออกซิเจนไรพ้ลังงานไฟฟ้า กศน.อ าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาขอนแก่น

ชมเชย
เตาพลังงานพอเพียง กศน.อ าเภอวชิรบารมี 

จังหวัดพิจิตร
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานครสวรรค์

ชมเชย
เครือ่งกวนขนมจากพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ าเภอกบินทรบุ์ร ี

จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาสระแก้ว

ชมเชย
เครือ่งหยอดข้าวโพดพลังล้อหมุน กศน.อ าเภออาจสามารถ 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด
ศูนยว์ิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษา
รอ้ยเอ็ด

ชมเชย
ป่ันเพ่ือพ่อ Bike For Dad กศน.อ าเภอศรเีชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานครพนม

ชมเชย
เปิด-ปิดไฟสัง่การได้ด้วยสมารท์โฟน กศน.อ าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด
ศูนยว์ิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษา
รอ้ยเอ็ด

ชมเชย
เครือ่งเก็บขยะในน  าพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษากาญจนบุรี

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน

วันที ่19 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

Page 1 of 2



รางวัล ช่ือโครงงาน
หน่วยงาน 

(กศน.อ าเภอ/จงัหวัด)
ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาทีส่่งประกวด

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน

วันที ่19 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชมเชย
เครือ่งเตือนภัยมหานคร กศน.เขตสวนหลวง 

กรงุเทพมหานคร
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษารงัสิต

ชมเชย
บ้านประหยดัพลังงาน กศน.อ าเภอวังวิเศษ 

จังหวัดตรงั
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาตรงั

ชมเชย
เตาชีวมวล กศน.อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษากาญจนบุรี

ชมเชย
พลังงานเพ่ือชีวิต กศน.อ าเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร
อุทยานวิทยาศาสตรพ์ระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ชมเชย
การพัฒนานวัตกรรมถังผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะ

กศน.อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานครศรธีรรมราช

ชมเชย
ป๊ัมน  า (Free energy) กศน.อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรรีมัย์
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานครราชสีมา

ชมเชย
จักรยานขูดมะพรา้ว กศน.อ าเภอสะบ้ายอ้ย 

จังหวัดสงขลา
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษายะลา

ชมเชย
ตู้เยน็พกพาจากแผ่นเพลเทียร์ กศน.เขตทุง่คร ุ

กรงุเทพมหานคร
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาสมุทรสาคร

ชมเชย
เครือ่งต าข้าวซ้อมมือข้าวมะจานูประ
หยดัพลังงานเพ่ือการเกษตรชุมชน

กศน.อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษานราธิวาส

ชมเชย
กับดักแมลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ าเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาพระนครศรอียธุยา

ชมเชย
เครือ่งสูบน  าประหยดัพลังงาน กศน.อ าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน
ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษาล าปาง

ชมเชย
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า กศน.อ าเภอเขายอ้ย 

จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานวิทยาศาสตรพ์ระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ชมเชย
ราวตากผ้าอัจฉรยิะ (Two-way 
Laundry Machine)

กศน.เขตวัฒนา 
กรงุเทพมหานคร

ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษารงัสิต

หมายเหตุ รางวัลท่ีเหมือนกนั เรียงตามล าดับการน าเสนอผลงาน
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