
ล ำดับที่

น ำเสนอ

ผลงำน

ชือ่โครงงำน
หน่วยงำน 

(กศน.อ ำเภอ/จังหวดั)

ศูนยว์ทิยำศำสตร์

เพ่ือกำรศึกษำที่ส่งประกวด

1 จกัรยานปัน่ละอองน ้า กศน.เขตคันนายาว 

กรุงเทพมหานคร

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

2 เคร่ืองปัด คั น สับออ้ย ด้วยพลังงานไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย์

กศน.อ้าเภอมัญจาคีรี 

จงัหวัดขอนแกน่

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแกน่

3 เคร่ืองให้ปุย๋ด้วยแรงดันน ้า กศน.อ้าเภอจงัหาร 

จงัหวัดร้อยเอด็

ศูนยว์ิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอด็

4 เคร่ืองด้านารีโมทคอนโทรลพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอน ้ายนื 

จงัหวัดอบุลราชธานี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอบุลราชธานี

5 ระบบรดน ้าผักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวัดนครปฐม

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

6 เคร่ืองซอยและหัน่อเนกประสงค์ส้าหรับอตุสาหกรรม

ครัวเรือน (กศน.อ้าเภอยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส)

กศน.อ้าเภอยี่งอ 

จงัหวัดนราธิวาส

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

7 เตาเพลเทียร์ กศน.อ้าเภอแกง่กระจาน 

จงัหวัดเพชรบุรี

อทุยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

8 อปุกรณ์อดัขยะเอนกประสงค์จากวัสดุเหลือใช้ กศน.อ้าเภอปะนาเระ 

จงัหวัดปัตตานี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

9 รถตักขา้วโพธิ์ไทรพัฒนา 4.0 กศน.อ้าเภอโพธิ์ไทร 

จงัหวัดอบุลราชธานี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอบุลราชธานี

10 เคร่ืองบดเมล็ดกาแฟประหยดัพลังงาน กศน.อ้าเภอล้าทับ 

จงัหวัดกระบี่

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

11 SOLAR BIN วัดปริมาณขยะ กศน.อ้าเภอกงไกรลาศ 

จงัหวัดสุโขทัย

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

12 พัดลมปรับความเร็วอตัโนมัติประหยดัไฟฟ้า กศน.อ้าเภอเมือง

สมุทรปราการ 

จงัหวัดสมุทรปราการ

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

13 เคร่ืองปอกกระเทียมพลังงานลม กศน.อ้าเภอขนอม 

จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

14 รถยนต์ไฟฟ้าประหยดัพลังงานขบัเคล่ือนโดยพลังงาน

แสงอาทิตย์

กศน.อ้าเภอหนองแค 

จงัหวัดสระบุรี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยธุยา

15 เคร่ืองฉดีพ่นน ้าหมักชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอเต่างอย 

จงัหวัดสกลนคร

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ล ำดับกำรน ำเสนอผลงำน 
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร ์ส ำหรบันักศึกษำ กศน. ระดับประเทศ 

ด้ำนกำรใช้และกำรอนุรกัษ์พลังงำนไฟฟ้ำเพ่ือชีวิตและสังคม
วันที่ 18 สิงหำคม 2562 ณ ศูนยว์ิทยำศำสตรเ์พ่ือกำรศึกษำ
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16 จกัรยานขดูมะพร้าวผ่อนแรง กศน.อ้าเภออา่วลึก 

จงัหวัดกระบี่

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

17 เคร่ืองสกดัน ้ามันหอมระเหยโซล่าเซลล์แบบออนกริด กศน.อ้าเภอสามชัย 

จงัหวัดกาฬสินธุ์

ศูนยว์ิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอด็

18 เคร่ืองผ่าหมากลดโลกร้อน กศน.อ้าเภอกรงปินัง 

จงัหวัดยะลา

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

19 เคร่ืองเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จงัหวัดสมุทรสาคร

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

20 AIR ICE BY NFE กศน.อ้าเภอเมืองหนองคาย 

จงัหวัดหนองคาย

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

21 เคร่ืองตัดเฉากว๊ย กศน.อ้าเภอเบตง 

จงัหวัดยะลา

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

22 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอบ้านแหลม 

จงัหวัดเพชรบุรี

อทุยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

23 เคร่ืองรดน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอบางปะอนิ 

จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยธุยา

24 เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าพลังงานน ้า ส้าหรับเพิงพักชั่วคราว

ในสวน

กศน.อ้าเภอสุคิริน 

จงัหวัดนราธิวาส

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

25 เคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอบ้านหลวง 

จงัหวัดน่าน

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล้าปาง

26 DIY MINI CNC กศน.อ้าเภอเขาคิชฌกฏู 

จงัหวัดจนัทบุรี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแกว้

27 เคร่ืองแกะเมล็ดลูกหยี กศน.อ้าเภอยะรัง 

จงัหวัดปัตตานี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

28 เคร่ืองเกบ็ขยะในน ้าแบบเคล่ือนที่ได้ด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์

กศน.อ้าเภอสามพราน 

จงัหวัดนครปฐม

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

29 การประดิษฐ์เคร่ืองเชื่อมโลหะใช้น ้า กศน.อ้าเภอน ้าโสม 

จงัหวัดอดุรธานี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแกน่

30 เคร่ืองรดน ้าอตัโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอเนินมะปราง 

จงัหวัดพิษณุโลก

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
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31 กล่องควบคุมการท้างานโซล่าเซลล์ส้าหรับเกษตรกร

แบบอตัโนมัติ

กศน.อ้าเภอบางบัวทอง 

จงัหวัดนนทบุรี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

32 ระบบบรรจกุา๊ซชีวภาพจากใบออ้ย ระดับครัวเรือน กศน.อ้าเภอไพศาลี 

จงัหวัดนครสวรรค์

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

33 เคร่ืองบด seashell พลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อ้าเภอเมืองชลบุรี 

จงัหวัดชลบุรี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแกว้

34 พัดลมไอเยน็จากพระอาทิตย์ กศน.อ้าเภอวชิรบารมี 

จงัหวัดพิจติร

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

35 ตู้อบพลังงานความร้อน กศน.อ้าเภอเมืองล้าพูน 

จงัหวัดล้าพูน

ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล้าปาง

ลงวนัที่ 9 สิงหำคม 2562

*** ผู้เข้ำประกวดเข้ำติดตัง้ผลงำนได้ในวนัที่ 17 สิงหำคม 2562 เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
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 จุดลงทะเบียน
หนาอาคาร 2

ลานอิฐแดง

แผนผังโตะนําเสนอผลงาน
 

อาคาร 3 โลกใตน้ํา
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-กําหนดพื้นที่จัดแสดงโครงงานแตละทีม
ขนาด 2 เมตร x 2 เมตร

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ

stage



อาคาร 1 
ทองฟาจําลองกรุงเทพ

อาคาร 2 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

อาคาร 3 
โลกใตน้ํา
อาคาร 3 
โลกใตน้ํา

อาคาร 4 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อาคาร 5, 6 ศูนยบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ

o สถานที่จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ อยูบริเวณลานอิฐแดง
o จุดลงทะเบียนผูเขารวมประกวดโครงงาน บริเวณดานหนาอาคาร 2

3

5,6

4
2

1

แผนผัง
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

ถนนสุขุมวิท


