
รางวัล ช่ือโครงงาน
หน่วยงาน 

(กศน.อ าเภอ/จังหวัด)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ีส่ง

ประกวด

ชนะเลิศ 
เคร่ืองด านารีโมทคอนโทรลพลังงาน

แสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอน  ายืน 

จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน  า ส าหรับ

เพิงพักช่ัวคราวในสวน

กศน.อ าเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส

รองชนะเลิศอันดับ 1
ระบบบรรจุก๊าซชีวภาพจากใบอ้อย 

ระดับครัวเรือน

กศน.อ าเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 2
เคร่ืองเก็บขยะในน  าแบบเคล่ือนท่ีได้ด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประดิษฐ์เคร่ืองเช่ือมโลหะใช้น  า
กศน.อ าเภอน  าโสม 

จังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 2 ตู้อบพลังงานความร้อน
กศน.อ าเภอเมืองล าพูน 

จังหวัดล าพูน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง

ชมเชย จักรยานป่ันละอองน  า
กศน.เขตคันนายาว 

กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต

ชมเชย
เคร่ืองปัด คั น สับอ้อย ด้วยพลังงานไฟฟ้า

เซลล์แสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น

ชมเชย เคร่ืองให้ปุ๋ยด้วยแรงดันน  า
กศน.อ าเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษา

ร้อยเอ็ด

ชมเชย ระบบรดน  าผักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี

ชมเชย
เคร่ืองซอยและห่ันอเนกประสงค์ส าหรับ

อุตสาหกรรมครัวเรือน (กศน.อ าเภอย่ีงอ

 จังหวัดนราธิวาส)

กศน.อ าเภอย่ีงอ 

จังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส

ชมเชย เตาเพลเทียร์
กศน.อ าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชมเชย
อุปกรณ์อัดขยะเอนกประสงค์จากวัสดุ

เหลือใช้

กศน.อ าเภอปะนาเระ 

จังหวัดปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาปัตตานี

ชมเชย รถตักข้าวโพธ์ิไทรพัฒนา 4.0
กศน.อ าเภอโพธ์ิไทร 

จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี

ชมเชย เคร่ืองบดเมล็ดกาแฟประหยัดพลังงาน
กศน.อ าเภอล าทับ 

จังหวัดกระบ่ี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง

ชมเชย SOLAR BIN วัดปริมาณขยะ
กศน.อ าเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม

วันท่ี 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
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ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชมเชย
พัดลมปรับความเร็วอัตโนมัติประหยัด

ไฟฟ้า

กศน.อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร

ชมเชย เคร่ืองปอกกระเทียมพลังงานลม
กศน.อ าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช

ชมเชย
รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานขับเคล่ือน

โดยพลังงานแสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

ชมเชย
เคร่ืองฉีดพ่นน  าหมักชีวภาพพลังงาน

แสงอาทิตย์

กศน.อ าเภอเต่างอย 

จังหวัดสกลนคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม

ชมเชย จักรยานขูดมะพร้าวผ่อนแรง
กศน.อ าเภออ่าวลึก 

จังหวัดกระบ่ี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง

ชมเชย
เคร่ืองสกัดน  ามันหอมระเหยโซล่าเซลล์

แบบออนกริด

กศน.อ าเภอสามชัย 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษา

ร้อยเอ็ด

ชมเชย เคร่ืองผ่าหมากลดโลกร้อน
กศน.อ าเภอกรงปินัง 

จังหวัดยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา

ชมเชย เคร่ืองเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
กศน.อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร

ชมเชย AIR ICE BY NFE
กศน.อ าเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม

ชมเชย เคร่ืองตัดเฉาก๊วย
กศน.อ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา

ชมเชย ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
กศน.อ าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชมเชย เคร่ืองรดน  าพลังงานแสงอาทิตย์
กศน.อ าเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

ชมเชย เคร่ืองสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์
กศน.อ าเภอบ้านหลวง 

จังหวัดน่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง

ชมเชย DIY MINI CNC
กศน.อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว

ชมเชย เคร่ืองแกะเมล็ดลูกหยี
กศน.อ าเภอยะรัง 

จังหวัดปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาปัตตานี

ชมเชย เคร่ืองรดน  าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
กศน.อ าเภอเนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก
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ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชมเชย
กล่องควบคุมการท างานโซล่าเซลล์

ส าหรับเกษตรกรแบบอัตโนมัติ

กศน.อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต

ชมเชย เคร่ืองบด seashell พลังงานแสงอาทิตย์
กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว

ชมเชย พัดลมไอเย็นจากพระอาทิตย์
กศน.อ าเภอวชิรบารมี 

จังหวัดพิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์

หมายเหตุ รางวลัทีเ่หมอืนกัน เรยีงตามล าดับการน าเสนอผลงาน
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