
รายช่ือนักเรียน นําเสนอผลงาน/นวัตกรรมท่ีเปนเลิศ (Best Practices)
งานสัมมนาวิชาการงาน Lab  School  Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง

---------------------------------------------
วันพุธท่ี 7 สิงหาคม 2556

หองรับรอง (ขางหองสุวรรณภูมิ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
11.00-12.00 น.
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน/โรงเรียน
1 น.ส.บุญมา  นําชัย

ด.ญ.ภรณทิพย  นําชัย
ด.ญ. ณัชชา  ขําสุวรรณ

สาหรายมหัศจรรยสรางสรรคแหลงน้ํา  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์/สพป.
นครปฐม เขต 2

2 ด.ญ.ณัชฌานนท  สุขชัยศรี
ด.ญ.น้ําเพชร  มูลทองสุข
น.ส. หทัยภัทร รุงเรือง

กลองมหัศจรรยสานฝนคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนวัดโพธิ์/
สพป.นครปฐม เขต 2

3 ด.ญ.ฑิฆัมพร  พรหมลิกุล
ด.ญ.แกว  ศาวงษ
ด.ญ. วภาภรณ  พันธะสา

เถาแกนอย  โรงเรียนวัดมะเกลือ/สพป.นครปฐม เขต 2

4 นายสหชัย  บุญกร
นายสหชาติ  บุญกร
นายภาณุวัฒน  องอาจ

ปนดินดวยสองมือ  โรงเรียนบานสะพานหิน(ประชาสามัคคี)/สพป.
ชัยนาท

5 ด.ช.กฤษฎา  กลาหาญ
ด.ญ.ณัฐมล  วิบูลยศักดิ์
ด.ญ.ชลธชิา  อบมาลี

โครงการจิตอาสา ประหยัด พลังงาน ลดภาวะโลกรอน โรงเรียน
หนองโพวิทยา  สพม.8

6 ด.ญ.ขวัญตา  มนตอนงค
ด.ญ.อัจฉรา  บัวพันธุ
ด.ญ.ธนพร  เลนวารี

โครงการอนุรักษขนมไทย  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบาน
สิงห) สพป.ราชบุรี

7 ด.ญ.สิริกร  สุขแสงดาวดล
ด.ญ.สายฝน  วุฒชิัย
ด.ญ.อาทิตยาภรณ  พลอยมุข

นักเรียนท่ีปรึกษา YC (Youth Counselor) โรงเรียนวัดพระขาว/
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

8 ด.ช.ชลธาร  แสนสุข
ด.ญ.กนกนารถ  คุมภัย
ด.ญ. จิราวรรณ  เตาสูงเนิน

กระเปาเก็บความรอนจากเศษวัสดุ โรงเรียนวัดสวางอารมณ/สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

9 ด.ญ.ณัฐณิชา  อ่ิมเอิบ
ด.ญ.ปยธิดา  โพธิ์เอ่ียม
ด.ญ. ธนัชพร  พุทธจันทร
ด.ญ.ภัสสร  ชุมพร
ด.ญ. พัชรพล  สุพรรณรัง

โครงงานหุนยนตในชีวิตประจําวัน “เครื่องตากอัจฉริยะ” โรงเรียนวัด
คลองครจุังหวัดสมุทสาคร
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13.00-16.30 น.
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน/โรงเรียน
10 ด.ญ.ฟาลาดา  ปนมณี สืบสานเพลงพ้ืนบานสะพานหิน  โรงเรียนบานสะพานหิน(ประชา

สามัคคี)/สพป.ชัยนาท
11 น.ส.กมลวรรณ  พูลทวี

น.ส.สุพรรณิกา  ภูเทศ
เรียนรูวิทยาศาสตรผาน ICT โดยการใชโปรแกรม Simulation
บานสะพานหิน(ประชาสามัคคี)/สพป.ชัยนาท

12 ด.ญ.ณัฐดา  พันธหนองบัว
ด.ญ.สุนิสา  ออนศรี
ด.ญ. ชนิดาพร  ถูกธรรม

โครงงานเรื่องใหญ ๆ ของไฟฟา  โรงเรียนอนุบาลทับกลาง/สพป.
สระบุรี เขต 2

13 ด.ญ. กรองกาญน  พรหมจนัทร โครงงานคุณธรรม เรื่อง รวมพลัง รวมความคิดพัฒนาชีวิตผูสูงวัย
โรงเรียนบานปากขาวสาร/สพป.สระบุรี เขต 1

14 ด.ญ.พนิตพร  ถมปด
ด.ญ.ตันลีชีน  สสุุขศักดิ์
ด.ญ. นิศาชล  คําชาติ

โครงงานหมอนสุขภาพลดโลกรอยนาโนเทคโนโลยี โรงเรียนดอนพุด
วิทยา/สพม.4

15 ด.ญ.ลาวัลย  จันทรเกิด
ด.ญ.แพรวรุง  จุยทอง
ด.ญ. จิราพร  กระตุดเงิน

โครงงานนาฏลีลาประจําชาติของประเทศกลุมอาเซียน โรงเรียนบาน
หวยใหญ/สพป.ลพบุรี เขต 2

16 ด.ญ.หทัยรัตน  ทองเอ่ียม
ด.ญ.ศุภมาศ  โคตรภูเขียว
ด.ญ. ธัญญลักษณ จอมโสมสา

โครงงานอาชีพ คุกก้ีสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาค
รัตนาราม/สพป.ลพบุรี เขต 2

17 ด.ญ.อริสา  เข็มขาว
ด.ญ.ทองแกว  กองทอง
ด.ญ. ดวงกมล สัมฤทธิ์รินทร

การทําขนมฟกทอง 3 รส โรงเรียนวัดมุจลินท/สพป.ลพบุรี เขต 1

18 ด.ช.กฤษฎา  กลาหาญ
ด.ญ.ณัฐมล  วิบูลยศักดิ์
ด.ญ. ชลธิชา  อบมาลี

โครงงานจิตอาสา ประหยัดพลังงานลดภาวะโลกรอน โรงเรียนหนอง
โพวิทยา/สพม.8

-------------------------------------------------------------
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หองบุรีรมย ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6
13.00-16.30 น.
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน/โรงเรียน

1 นายพีระพงศ์  ดําคลองตนั

นายธีรพล  ตนัจินดา

โครงงานโต๊ะโมเสคกะลามะพร้าว โรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย์/สพม.10

2 นายสรุเชษฐ์  สตัยะเลขา
น.ส.จิตตินนัท์  เกตแุก้ว
น.ส.พิมพร  ขอใหญ่กลาง
น.ส.รวีวรรณ  วงค์สกลุสขุกลู

การพฒันาทกัษะการอา่นและการเขียนภาษาองักฤษโดยองิโครงสร้าง
Tenses ด้วยหนงัสอืเลม่เลก็ “Scrap Book” โรงเรียนวดัธรรมจริยา
ภิรมย์/สพม.10

3 น.ส.รติมา  เกิดพุม่
น.ส.แก้วตา  อดัแสง
น.ส.รัชนีกร  เทียนนาค

ขนมทองม้วนนพคณุ โรงเรียนกยุบรีุวิทยา/สพม.10

4
นายไพศาล  คําหอม
นายธนกฤต  วงศ์สาลี

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
สพม.10

5 น.ส.ฉตัรสดุา  ทองแก้ว
น.ส.ณิชากร  ขระณีย์
น.ส.ทตัหทยั  มากศิริ

โครงงานสาํรวจและศกึษาภาษาวยัรุ่น ในรายการภาษาพลาซา่ โรงเรียน
บางสะพานวิทยา/สพม.10

6 น.ส.ชริกา  อา่งเฮ้า
น.ส.ชลติา  เสยีงเพราะ
น.ส.อินทิรา  อินทรเกตุ

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสบิ
สามปทมุธานี สพม.4

7 นายอนวุฒัน์  อุน่เรือน
นายกฤษดา  สาลสีา
น.ส.กลัทิวา  สวา่งเมฆ

กระทะจานดาวเทียม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา/สพม.10

8 น.ส.จรัสพร  ปานนก
นายสารภาพ เรืองโฟ้

แกะด้วยรักสลกัใจ โรงเรียนราษนิยม/สพม.3

9 นายอฐัรพล  เลศิพิชิตกลุชยั 3R For Math โรงเรียนนนทบรีุพิทยาคม/สพม.3
10

น.ส.เพ็ชรัตน์  ไชยชนะ
FISH AND FIME โรงเรียนเตรียมน้อมเกล้า/สพม.3

11 น.ส.
น.ส.สจิุตรา  ยตุกิจ
น.ส.ชนากานสต์  นาคผจญ

โครงงานการอาชีพ โรงเรียนสกลวิสทุธิ/สพม.10
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12 โรงเรียนบางระจนัวิทยา/สพม.5
13 น.ส.สริตา  แขวงชล แผงตากอาหาร 2 พลงั โรงเรียนบางระจนัวิทยา/สพม.5
14 นายตนัตกิร  ไทยมณี

นายณฐัพล  วดัเมือง

จานดาวเทียมภาคสนาม โรงเรียนบางระจนัวิทยา/สพม.5

15 น.ส.จิรนชุ  โฉมเรือง
น.ส.จีนนัท์  จนัทร์ดี
น.ส.ภทัรพร  เอมเปรม
น.ส.อมรรัตน์  เขียวเหลอืง
ด.ช.พงศธร  พุม่ดี

โครงงานการแก้ปัญหาด้านสขุภาพฉลาดคดิ ฉลาดบริโภค โรงเรียนศรี
วินิตวิทยาคม สพม.5

---------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2556

หองรับรอง (ขางหองสุวรรณภูมิ) ระดับปฐมวัย
09.00-12.00 น.
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน/โรงเรียน
1 ด.ช.ธีรธชั  วรบํารุงกลุ

ด.ญ.ปัณฑารีย์  ลอ่งสกลุ
ด.ญ.ณิชาภา  หงษ์วิทยากร

.นครปฐม 2

2 ด.ญ.ปวรวรรณ  ลาหนองแคน
ด.ญ.ศศิธร  ใจดี
ด.ญ.ณฐัชยา  วิชาชว่ย

“ ” โรงเรียนวดัมจุลนิท์/สพป.
ลพบรีุ เขต 1

3 ด.ญ.ณฐัชยา  วิชาชว่ย
ด.ญ.ศศิธร  ใจดี
ดญ.ปวรวรรณ  ลาหนองแคน

โครงงานธูปสมนุไพรไลย่งุ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.ลพบรีุ เขต 2

4 ด.ช.จิรเดช  ดีสงิห์
ด.ช.ธรรมสรณ์  การบรรเลง
ด.ญ.ธนัยพร  สารชาติ

การละลายและการตกผลกึ โรงเรียนวดัพระขาว/สพป.พระนครศรีอยธุยา
เขต 2

5 ด.ช.
ด.ญ.อภิญญา  นะขนัชยั

โครงงาน “ ” โรงเรียนวดัราษฏร์บํารุง/สพป.ปทมุธานี เขต 2

6 ด.ญ.ฉตัราภรณ์  เกิดทอง
ด.ญ.ธิติมา  แจม่สริิ

โรงเรียนวดัรุ้ง(วิบลูย์วิทยาคาร)/สพป.อา่งทอง

7 ด.ช.อาชวีร์  นาควเิวก
ด.ญ.ณฐัฐยา  นิธิเมธีวงศ์
ด.ญ.ธมลวรรณ  สทิธิวนัชยั

โรงเรียนชมุชนวดัไทรม้า/สพป.นนทบรีุ
เขต 1

8 ด.ช.ธีรพงษ์ ปัญญา (บริษัทข้าวไทยจํากดั
สงเคราะห์)/สพป.สระบรีุ เขต 1
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ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน/โรงเรียน
1 ด.ญ.ดจุสติา  ศรีคาํฮวด

ด.ญ.ชลดา  นดัสงูวงศ์
ด.ญ.รวิสรา  รํามะนู

ทําใช้ก็ได้ ทําขายก็รวย โดยสามสหายพาเพลนิ โรงเรียนวดัมะเกลอื/สพป.
นครปฐม เขต 2

2 ด.ญ.กลัย์สดุา  โพภิมลูวฒันะ
และคณะ

นวตักรรม “ผกักลบัหวั” โรงเรียนอนบุาลหนองแซงศีลาวฒุาจารย์/สพป.
สระบรีุ เขต 1

3 ด.ญ.ศภิุชฌา  การุณวงษ์
ด.ญ.สภุสัสร  น้อยเจริญ
ด.ญ.เนตรนภา  ดีสภุาพ

โครงการธูปสมนุไพรไลย่งู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่/สพป.ลพบรีุ
เขต 2

4 ด.ญ.พชัรินทร์  คนแรง
ด.ญ.เบญจพร  พนัแดง

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก โรงเรียนวดันางสาว/จงัหวดั
สมทุรสาคร

5 ด.ญ.เจตตานนัท์  วิจิตรทฤษฏี
ด.ญ.
ด.ญ.กมลชนก  บตุะกะ

โครงงานเฉลมิพระเกียรติจิตอาสาน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ/สพป.นนทบรีุ เขต 1

6 ด.ช.ธนาคม  แผนสะท้าน
ด.ญ.ธนัยพร  ไตรวิทยากร
ด.ญ.อภิชญา  ศิริมงักลูโกมาลย์

โรงเรียนในฝันของฉนัด้วยโปรแกรม GPS (ราษฎรบํารุง)/
สพป.นนทบรีุ เขต1

7 ด.ญ.
ด.ญ.แพรวดาว  โตเขียน
ด.ญ.รวินทร์นิภา  รอดเรือง

-------------------------------------------------
หองรับรอง (ขางหองสุวรรณภูมิ) ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6

13.00-16.30 น.
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน/โรงเรียน
1 ด.ญ.พชัรินทร์  ดําแดง

ด.ญ.ภทัรพร  จนัทร์แสง
ด.ญ.รุ่งทิพย์  ตุ้มคลองโยง

การทําแชมพสูมนุไพร โรงเรียนวดัมะเกลอื/สพป.นครปฐม เขต 2

2 ด.ญ.สพิุชญา  เสง็เจริญ
ด.ญ.อมุา  จ้อยทองมลู
ด.ญ.พิมพิศา  โชคชินวตัร

/
สพป.นครปฐม เขต 2

3 ด.ช.อนชิุต  ฤาไกร
ด.ญ.ญาณี  สขุศรี
ด.ญ.พร  นวล

/สพป.นครปฐม เขต
2
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4 ด.ช.ณฐัวฒุิ  ทองศิริ
ด.ช.โยธิน  ขนุไกร

การใช้โปรแกรม GPS แก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั  โรงเรียนบ้านสะพานหิน
(ประชาสามคัคี) สพป.ชยันาท

5 ด.ญ.สโรชา  อว่มสขุ
ด.ญ.สดุารัตน์  ผยุผง
ด.ญ.เรืองลดัดา  สระกิจ

สบืสานงานใบตอง “กระทงดอกไม้ธูปเทียน” โรงเรียนบ้านสะพานหิน
(ประชาสามคัคี)/ สพป.ชยันาท

6 ด.ญ.ขนิฐตา  แซท้่าว
ด.ญ.เกศกนก  ประสมทรัพย์
ด.ญ.พิยดา  ธิรัตสกลุ

การศกึษาประสทิธิภาพของสารสกดัจากใบไม้ในการตรวจสอบสาร
ฟอร์มาลนิ โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 46 ชยันาท

7 ด.ญ.ชยาภรณ์  มุง่หมาย
ด.ญ.ธิดารัตน์  แสงทอง
ด.ญ.อไุรวรรณ  ทองบญุจนัทร์

โครงงานดําดีมีคณุคา่ถ่านสารพดัประโยชน์  โรงเรียนชมุชนบ้านหลมุรัง/
สพป.กาญจนบรีุ เขต 4

8 ด.ญ.ปวิชญา  เมฆฉาย
ด.ช.ณฐัพล  บญุตา
ด.ช.

กระถางคืนชีวิตพิชิตแมลงป่าไม้  โรงเรียนอทิุศ 15(บ้านมว่งเฒา่)/สพป.
กาญจนบรีุ เขต 4

9 ด.ญ. พานพุม่สกัการะ  โรงเรียนอนบุาลบ้านหม้อ(พฒันราษฎร์)/สพป.สระบรีุ เขต
1

10 ด.ญ.ณฐัชา  รักภมูิ และคณะ โครงงานคณุธรรม 3 โครงงาน เสริมสร้าง 8 คณุธรรม  โรงเรียนหน้าพระลาน
(พิบลูย์สงเคราะห์)/ สพป.สระบรีุ เขต 1

11 ด.ญ.ปถมาภรณ์  เทียนถาวร
และคณะ

อบอุน่ชวนกนัอา่นหนงัสอื  โรงเรียนอนบุาลวดัพระพทุธบาท/สพป.สระบรีุ
เขต 1

12 ด.ญ.รักตกนัท์  คชวงษ์
ด.ญ.กิตติวรา  พิมพ์เมือง
ด.ญ.สริิกร  แก้วสง่า

โครงงานหารายได้ระหวา่งเรียน “น้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่/สพป.ลพบรีุ เขต 2

13 ด.ญ.สรวิชญ์  วนัทอง
ด.ช.เถลงิรัตน์  สขุสะอาด
ด.ช.ธนกฤต  เกษโร

ชมุชนวดัศีลขนัธาราม  สพป.อา่งทอง

14 ด.ช.ภชุงค์  ฤกษ์วรารักษ์
ด.ช.ภทัรกร  วงศ์กําแหงหาญ
ด.ญ.มนสัวี  ภูส่วุรรณ

โครงงานพืชสมนุไพรไลแ่มลงวนั โรงเรียนอนบุาลวดันางใน  สพป.อา่งทอง
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วันศุกรท่ี 9 สิงหาคม 2556
หองรับรอง (ขางหองสุวรรณภูมิ) ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6

09.00-12.00 น.
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน/โรงเรียน

1 ด.ญ.อชิรญา เขียวชอุม่
ด.ญ.ธิดาธร  สพุร
ด.ญ.ณฏัฐณิชา  นาเมือง
ด.ญ.พนิตตา  ทองดี

โครงงานวิทยาศาสตร์มหศัจรรย์  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่/สพป.ลพบรีุ เขต 2

2 ด.ญ.สนิุสา  แก้วงาม
ด.ญ.
ด.ญ.กมลชนก  ขนัทอง

ถงุขนมซอ่นคาํ  โรงเรียนวดัมจุลนิท์  สพป.ลพบรีุ เขต 1

3 ด.ญ.
ด.ญ.ศภิุสรา  ศรีศกัดา
ด.ช.ปรเมศร์  สายบวั

/สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 1

4 ด.ญ.พชัจิตรณี  แก้วใจ
ด.ญ.นนัทิยา  อดุมทรัพย์
ด.ญ.ณภทัร  เวชธนากร

เรียนวดัภาชี/สพป.
พระนครศรีอยธุยา เขต 1

5 ด.ญ.ดาราพร  สดีาลี
ด.ญ.
ด.ช.ชินวตัร  น้อยถนอม

โรงเรียน
วดันางสาว/จงัหวดัสมทุรสาคร

6 ด.ญ.พิมชริตา  เหลา่วงษา
ด.ญ.ณฐัพร  เหง้าพรมมินทร์

การใช้โปรแกรมนําเสนอ  โรงเรียนวดันางสาว/จงัหวดัสมทุรสาคร

7 ด.ญ.อรุณีย์  ศรีภวูงษ์
ด.ญ.ชไมพร  สมพงษ์
ด.ญ. กนกกาญจน์  อินสวา่ง

(ราษฎรบํารุง)/สพป.นนทบรีุ เขต1

8 ด.ญ.อลอสา  มะโนชาติ
ด.ญ.อยัเรศ  ครอบสขุ
ด.ญ. ชญัญา  สนุนัทา

โรงเรียนชมุชนวดัไทรม้า/สพป.นนทบรีุ เขต 1

9 ด.ช. -พร
ด.ช.กรวิชญ์  สงิคะสะ
ด.ญ.สริิพร  อยุมา

รูปทรงเรขาคณิตในโรงเรียน โรงเรียนอนบุาลโพธาราม
สพป.ราชบรีุ เขต 2

10 ด.ญ.วชัรินทร์  สงิค์คํา
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.อมพรพรรณ์  หยวกจุ้ย

โรงเรียนวดัหวัโพ สพป.ราชบรีุ เขต 2

11 ด.ช. โ .
สพุรรณบรีุ
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หองบุรีรมย ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6
09.00-12.00 น.
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน/โรงเรียน

1 น.ส.
น.ส.ปาณิสรา  แจ่มแจ้ง
น.ส.

โรงเรียนหนองหญ้าไซวทิยา/สพม.9

2
นายกรีฑา  ธญัญเจริญ
นายอภินนัท์  สงิห์บตุร

ฮีโร่รักษ์โลก “โลกสวยด้วยมือเรา” โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา/สพม.9

3 นายสมพงษ์  ขนัแวว
นายทศัน์พล  สวา่งศรี
นายมาโนช  พลายละหาร

(Water conservation boat) โรงเรียนศรีประจนัต์
“เมธีประมขุ”/สพม.9

4 นางสาวรติพร  อุน่เพชร Development of English Skills by STE (การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ด้วย STE) โรงเรียนชมุชนบ้านหนองฝ้าย/สพป.กาญจนบรีุ เขต 4

5 นายธนพล  ทองรวย บินไกลสดุโก้ด้วย F - 4Step โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์
กาญจนบรีุ / สพม.8

6 น.ส.กานต์ธิดา  สตีิสาร
น.ส.กนัภิรมย์  เบญจรัตนานนท์
น.ส.ธญัชนก  โสภาคดิษฐ์

โรงเรียนสวน
กหุลาบวิทยาลยั สระบรีุ /สพม.4

7 น.ส.ครองขวญั  บวัพินิจ
นายจิราย ุ ศรีชยัโรมรันต์
น.ส.ฤดีรัตน์  ทองคง

โรงเรียนเทพศิรินทร์พแุค/สพม.4

8 น.ส.ฤดีรัตน์  ทองคง
น.ส.สภุาวดี  สขุเกษม

โครงงานอาชีพเปเปอร์มาเช่รักษ์โลก โรงเรียนหนองโดนวิทยาสพม.4

9 น.ส.ปิยะดา  สาระเวก
นายณฐัพล  ศรีสวย
น.ส.ชไมพร  จนัทร์วิบลูย์

เยาวชนไทยตอ่ลมหายใจให้เพลงลกูทุง่ โรงเรียนปิยะบตุร์/สพม.5

10 น.ส.ดมิสา  ยามะโนพาด โรงเรียน
ทา่หลวงวิทยา/สพม.5

11 น.ส.จฑุามาศ  สกลุไทย
น.ส.
น.ส.มทันี  เหลนปก

โครงการ Just Say No! ท้อง แท้ง โรงเรียนหนองโพวิทยา/สพม.8

12 น.ส.ตะวนัทิพย์  บญุมา
น.ส.รัตน์ติการ  สร้อยมาศ

โรงเรียนวดันางสาวจงัหวดั
สมทุรสาคร

13 นายภมรพล  สร้อยสขุ “Paper Versatile” โรงเรียนวดันางสาว/จงัหวดัสมทุรสาคร
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14 น.ส.กมลวรรณ  แสงเรืองรอง
น.ส.พิมพ์อร  จาดนอก
น.ส.กรรณิการ์  สขุมี

โครงงานสาํนวนไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวดั
ธรรมจริยาภิรมย์/สพม.10

----------------------------------------------------------
หองดุสติา 3 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3

09.00-12.00 น.ม.ตน
-สกลุ /โรงเรียน

1 น.ส.
น.ส.จิราวรรณ  แสงศิลา
น.ส.พิไลพร  ขอใหญ่กลาง

โครงงานโคมไฟหลากมติิ โรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย์/สพม.10

2 ด.ญ.ฐิตินนัท์  จนัทร์สง่า
ด.ญ.
ด.ญ. สจุริยา  สอนบญุ

เรขาคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วยไม้ไอศกรีม  โรงเรียนหนองพลบัวทิยา/สพม.10

3 ด.ช.
ด.ช.นรพนธ์  ดอกไม้
ด.ช.

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
สพม.10

4 ด.ญ.สมฤทยั  ศรีรอบรู้
ด.ญ.นนัทนชั  คล้อยกลบั
ด.ญ. อินทพร  ศิริวฒัน์

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม/สพม.10

5 ด.ช.ณฐัวธุ  วงษ์ศรีแก้ว
ด.ช.ศภุรัตน์  พรหมี

โรงเรียน
ชมุชนเลศิพินิจพิทยาคม/สพป.ปทมุธานี เขต 2

6 น.ส.ภทัรวดี  ธรรมรักษ์
น.ส.นิตยา  พิมพ์สวา่ง
น.ส.
น.ส.อภิญญา  มะลวิลัย์

“ ” โรงเรียนหนอง
หญ้าปล้องวิทยา/สพม.10

7 ด.ญ.กณุรัตน์  อําคา
ด.ญ.นตุินนัท์  จนัทร์อินทร์
ด.ญ.

ผลติภณัฑ์ขจดัคราบกาวสองหน้าโดยใช้กรดผลไม้สงัเคราะห์ โรงเรียนวดัลาด
ปลาดกุ/สพป.นนทบรีุ เขต 2

8 น.ส.ศิริประภา  ฉลาดดี
ด.ช.อินทชั  เกียรติสธีุรยศ
ด.ญ.

การทําโอง่ผ้าไหม โรงเรียนบางบวัทอง/สพม.3

9 ด.ช.นพดล  ฤทธิสาร
ด.ญ.ศศิกานต์  มีทิศ
ด.ญ.ภณิดา  ประวิสุ
ด.ญ.พรอนงค์  แจ่มศรี

เทียนแฟนซี โรงเรียนวดัรุ้ง(วิบลูย์วิทยาคาร)/สพป.อา่งทอง
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10 ด.ญ.วรรธนนัท์  แสงอรุณ
ด.ญ.วราภรณ์  ไขท่อง
ด.ญ.

...หวัใจ โรงเรียนครุุประชาสรรค์/สพม.5

11 ด.ช.อภิวฒัน์  คําทบัทิม โคร /สพม.5

----------------------------------------------------


