
ประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/นวัตกรรมท่ียอดเย่ียม (Best of the best Practices)
จากการนําเสนอผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง
ระดับปฐมวัย

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.
1 ด.ช.ภัทรพล  ผึ่งมาก

ด.ญ.อภิญญา  นะขันชัย
โครงงาน “ถ่ัวงอกเริง
ระบํา”

วัดราษฏรบํารุง สพป.ปทุมธานี เขต 2

2 ด.ช.อาชวีร  นาควิเวก
ด.ญ.ณัฐฐยา  นิธิเมธีวงศ
ด.ญ.ธมลวรรณ  สิทธวิันชัย

เรื่อง ของเลนของใช
จากเศษวัสดุ

ชุมชนวัดไทรมา สพป.นนทบุรี เขต 1

3 ด.ญ.พรกมล  สงเคราะห
ด.ญ.ศุภานัน ฤทธิฉิม
ด.ช.ปรวิทย  ยังผอง

วุนแฟนซี วัดหวยบง(บริษัท
ขาวไทยจํากัด
สงเคราะห)

สพป.สระบุรี เขต 1

4 ด.ญ.ฉัตราภรณ  เกิดทอง
ด.ญ.ธิติมา  แจมสิริ

เครื่องกรองน้ําใสดวย
มือหนู

โรงเรียนวัดรุง
(วิบูลยวิทยาคาร)

สพป.อางทอง

5 ด.ญ.ปรวรรณ  ลาหนองแคน
ด.ญ.ศศิธร  ใจดี
ด.ญ.ณัฐชยา  วชิาชวย

โครงงานเรื่อง “มหัส
จรรยน้ําไมรั่ว”

โรงเรียนวัดมุจลินท สพป. ลพบุรี เขต 1

6 ด.ญ.ปยวรรณ  เย็นตั้ง
ด.ญ.เกศรินทร  คิดคะนึง
ด.ญ.ศศิวิมล  แยกรัง

โครงงานรูปทรง
หรรษา

โรงเรียนวัดหนอง
ปรง (บุญมานุสรณ)

สพป.เพชรบุรี เขต 1

7 ด.ช.จิรเดช  ดีสิงห
ด.ช.ธรรมสรณ  การบรรเลง
ด.ญ.ธันยพร  สารชาติ

การละลายและการ
ตกผลึก

โรงเรียนวัดพระขาว สพป.
พระนครศรีอยุธยา
เขต 2

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1-2 เตรียมผลงานไปจัดแสดงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให โดยมีพ้ืนท่ีในการจัดวางผลงาน กวาง 60

เซนติเมตร  ยาว 90 เซนติเมตร (ตองไมเกินท่ีกําหนดเด็ดขาด) ณ หองมรกตและหยก ในงาน 1 ทศวรรษ กับความกาวหนา
โรงเรียนในฝน ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. เตรียมตัวเพ่ือนําเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
3. สําหรับนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกลําดับท่ี 3-6 ไมตองไปนําเสนองาน แตจะไดรับเกียรติบัตร Best of the best

Practices เชนเดียวกัน
4. สําหรับนักเรียนท่ีไดลําดับ 1-6 ใหสงผลงาน 3 หนาท่ีปรับปรุงแลว ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 ท่ี

นางปรานอม  ประทีปทวี E-mail : pranom_pra@hotmail.com โทร. 081 9464276 หากเลยเวลาและยังไมไดรับการ
ติดตอกลับ ถือเวลาสละสิทธ์ิ
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ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.

1 ด.ญ.เจตตานันท  วิจิตรทฤษฏี
ด.ญ.พัทธนันท  ตั้งควุฒิวิจิตร
ด.ญ.กมลชนก  บุตรกะ

โครงงานเฉลิมพระ
เกียรติจิตอาสา
นอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ

สพป.นนทบุรี เขต 1

2 ด.ช. ธนาคม  แผนสะทาน
ด.ญ. ธันยพร  ไตรวิทยากร
ด.ญ. อภชิญา  ศิริมังกูลโกมาลย

โรงเรียนในฝนของ
ฉันดวยโปรแกรม
GPS

โรงเรียนมหาสวัสดิ์
(ราษฎรบํารุง)

สพป.นนทบุร ีเขต1

3 ด.ญ.ดุจสิตา  ศรีคําฮวด
ด.ญ.ชลดา  นัดสูงวงศ
ด.ญ.รวิสรา  รํามะนู

ทําใชก็ได ทําขายก็
รวย โดยสามสหาย
พาเพลิน

โรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2

4 ด.ญ.ณัฐชา  ยิ้มสอาด
ด.ญ.แพรวดาว  โตเขียน
ด.ญ.รวินทรนิภา  รอตเรือง

โครงการสํารวจชื่อ
เพ่ือนท่ีมีมาตรา
ตัวสะกด

วัดไชโย สพป.อางทอง

5 ด.ญ.ศุภิชฌา  การุณวงษ
ด.ญ.สุภัสสร  นอยเจริญ
ด.ญ.เนตรนภา  ดีสุภาพ

โครงการธูป
สมุนไพรไลยูง

บานหวยใหญ สพป.ลพบุรี เขต 2

6 ด.ญ.มณฑิตา  ปญญาผล
ด.ญ.เจนจิรา  สุนันทารอด
ด.ญ.กรรวี  สภาทอง

นวัตกรรม “ผัก
กลับหัว”

อนุบาลหนองแซงศี
ลาวุฒาจารย

สพป.สระบุรี เขต 1

7 ด.ญ.พัชรินทร  คนแรง
ด.ญ.เบญจพร  พันแดง

การวาดภาพดวย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
กราฟก

วัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1-4 เตรียมผลงานไปจัดแสดงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให โดยมีพ้ืนท่ีในการจัดวางผลงาน กวาง 60

เซนติเมตร  ยาว 90 เซนติเมตร (ตองไมเกินท่ีกําหนดเด็ดขาด) ณ หองมรกตและหยก ในงาน 1 ทศวรรษ กับความกาวหนา
โรงเรียนในฝน ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. เตรียมตัวเพ่ือนําเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
3. สําหรับนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกลําดับท่ี 5-10 ไมตองไปนําเสนองาน แตจะไดรับเกียรติบัตร Best of the best

Practices เชนเดียวกัน
4. สําหรับนักเรียนท่ีไดลําดับ 1-10 ใหสงผลงาน 3 หนาท่ีปรับปรุงแลว ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 ท่ี

นางปรานอม ประทีปทวี E-mail : pranom_pra@hotmail.com โทร. 081 9464276 หากเลยเวลาและยังไมไดรับการ
ติดตอกลับ ถือเวลาสละสิทธ์ิ
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ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.

1 ด.ญ.วรัญญา  เชยนิ่ม
ด.ญ.ศุภิสรา  ศรีศักดา
ด.ช.ปรเมศร  สายบัว

ไผน้ําเตานวดกด
จุดฝาเทา

โรงเรียนวัดภาชี สพป.
พระนครศรีอยุธยา
เขต 1

2 ด.ญ.อรุณีย  ศรีภูวงษ
ด.ญ.ชไมพร  สมพงษ
ด.ญ. กนกกาญจน  อินสวา

โครงงาน
คณิตศาสตร เรื่อง
ถุงผาสวยดวยแทน
แกรม

โรงเรียนมหาสวัสดิ์
(ราษฎรบํารุง)

สพป.นนทบุรี เขต1

3 ด.ช.ภชุงค  ฤกษวรารักษ
ด.ช.ภัทรกร  วงศกําแหงหาญ
ด.ญ.มนัสวี  ภูสุวรรณ

โครงงานพืช
สมุนไพรไล
แมลงวัน

โรงเรียนอนุบาลวัด
นางใน

สพป.อางทอง

4 ด.ญ.ปรียากร  มวงอุมิงค
ด.ญ.ปวันรัตน  พูลชนะ
ด.ญ.พัชราพร  รัตนา

โครงงาน
วิทยาศาสตร
ประเภททดลอง
เรื่องสมบัติของ
เศษกระดาษท่ี
เหมาะสมกับการ
สรางหุนหนากาก

วัดดอนไกเตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1

5 ด.ญ.จิตริณี  แกวใจ
ด.ญ.นันทิยา  อุดมทรัพย
ด.ญ.ณภัทร  เวชธนากร

จิตอาสาเติมเต็ม
รอยยิ้มสูสังคม
เทิดไทองคราชินี

วัดภาชี สพป.
พระนครศรีอยุธยา
เขต 1

6 ด.ญนริศรา เถ่ือนวงษ
ด.ญ.ภัทราภรณ  เทศชาติ
ด.ญ.อลิษา  บุญแตง

โครงงานคุณธรรม
3 โครงงาน
เสริมสราง 8
คุณธรรม

หนาพระลาน(พิบูลย
สงเคราะห)

สพป.สระบุรี เขต 1

7 ด.ญ.พัชรินทร  ดําแดง
ด.ญ.ภัทรพร  จันทรแสง
ด.ญ.รุงทิพย  คุมคลองโยง

การทําแชมพู
สมุนไพร

วัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2

8 ด.ญ.ปวิชญา  เมฆฉาย
ด.ญ.ฌานพร  อันทะคําภู
ด.ญ.วิภาดา  เทียนไชย

กระถางคืนชีวิต
พิชิตแมลงปาไม

โรงเรียนอุทิศ 15
(บานมวงเฒา)

สพป.กาญจนบุรี เขต 4



4

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.
9 ด.ญ.สุพิชญา  เส็งเจริญ

ด.ญ.อุมา  จอยทองมูล
ด.ญ.พิมพิศา  โชคชินวัตร

สรางสรรคนิทานสานฝนสืบสาย
ผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส

วัดโพธิ์ สพป.นครปฐม
เขต 2

10 ด.ญ.ชยาภรณ  มุงหมาย
ด.ญ.ธิดารัตน  แสงทอง
ด.ญ.อุไรวรรณ  ทองบุญ
จันทร

โครงงานดําดีมีคุณคาถานสารพัด
ประโยชน

ชุมชนบานหลุม
รัง

สพป.กาญจนบุรี เขต
4

11 ด.ญ.ดาราพร  สีดาลี
ด.ช.กวินท  ลี่แตง
ด.ช.ชินวัตร  นอยถนอม

โครงงานวิทยาศาสตรประเภท
ทดลอง เรื่อง แตงแตมสีสันใหไม
กระถิน

วัดนางสาว
สพป.สมุทรสาคร

12 ด.ญ.ขนิฐตา  แซทาว
ด.ญ.เกศกนก  ประสม
ทรัพย
ด.ญ.พิยดา  ธิรัตสกุล

การศึกษาประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากใบไมในการตรวจสอบ
สารฟอรมาลิน

ราชประชานุ
เคราะห 46
ชัยนาท

-

13 ด.ญ.วิชิตา  พักชื่น
ด.ญ.ณัฐวรรณ  ชอ
กุหลาบ

พานพุมสักการะ อนุบาลบานหมอ
(พัฒนราษฎร)

สพป.สระบุรี เขต 1

14 ด.ญ.ทิพยตะวัน  บัวเทพ
ด.ญ.สุภาภรณ  ถาดทอง
ด.ญ.ปรีดาภรณ  ทรัพย
เอ่ียม
ด.ญ.นัทธมน  จั่นวงศแกว

อบอุนชวนกันอานหนังสือ อนุบาลวัดพระ
พุทธบาท

สพป.สระบุรี เขต 1

15 ด.ญ.พิมชิตรา  เหลา
วงษา
ด.ญ.ณัฐพร  เหงาพรมมิ
นทร

การใชโปรแกรมนําเสนอ วัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร

16 ด.ญ.รักตกันท  คชวงษ
ด.ญ.กิตติวรา  พิมพเมือง
ด.ญ.สิริกร  แกวสงา

โครงงานหารายไดระหวางเรียน
“นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

บานหวยใหญ สพป.ลพบุรี เขต 2
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.
17 ด.ช.สรวิชญ  วันทอง

ด.ช.เถลิงรัตน  สุขสะอาด
ด.ช.ธนกฤต  เกษโร

โครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทสิ่งประดิษฐ
เรื่อง เตาแกสชีวมวล

ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป.อางทอง

18 ด.ญ.อลอสา  มะโนชาติ
ด.ญ.อัยเรศ  ครอบสุข
ด.ญ. ชัญญา  สุนันทา

โครงงานวิทยาศาสตร
เรื่อง สกอตไบทยุค
ใหม ใสใจความ
พอเพียง

ชุมชนวัดไทรมา สพป.นนทบุรี เขต 1

19 ด.ญ.สุนิสา  แกวงาม
ด.ญ.กิติยาพร  พ่ึงเมือง
ด.ญ.กมลชนก  ขันทอง

ถุงขนมซอนคํา วัดมุจลินท สพป.ลพบุรี เขต 1

20 ด.ญ.อชิรญา  เขียวชอุม
ด.ญ.ธิดาธร  สุพร
ด.ญ.ณัฏฐณิชา  นาเมือง
ด.ญ.พนิตตา  ทองดี

โครงงาน
วิทยาศาสตร
มหัศจรรย

บานหวยใหญ สพป.ลพบุรี เขต 2

21 ด.ช.วรัญู  เทียนสงวน อุปกรณบําบดันํ้าเสีย
จากวัสดุธรรมชาติใน
ทองถ่ิน

บานโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี

22 ด.ช.ณัฐวุฒิ  ทองศิริ
ด.ช.โยธิน  ขุนไกร

การใชโปรแกรม
GPS แกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน

บานสะพานหิน
(ประชาสามัคคี)

สพป.ชัยนาท

23 ด.ญ.ปาลิดา  ปนมณี สืบสานงานใบตอง
“กระทงดอกไมธูป
เทียน”

บานสะพานหิน
(ประชาสามัคคี)

สพป.ชัยนาท

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1-4 เตรียมผลงานไปจัดแสดงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให โดยมีพ้ืนท่ีในการจัดวางผลงาน กวาง 60

เซนติเมตร  ยาว 90 เซนติเมตร (ตองไมเกินท่ีกําหนดเด็ดขาด) ณ หองมรกตและหยก ในงาน 1 ทศวรรษ กับความกาวหนา
โรงเรียนในฝน ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. เตรียมตัวเพ่ือนําเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
3. สําหรับนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกลําดับท่ี 5-10 ไมตองไปนําเสนองาน แตจะไดรับเกียรติบัตร Best of the best

Practices เชนเดียวกัน
4. สําหรับนักเรียนท่ีไดลําดับ 1-10 ใหสงผลงาน 3 หนาท่ีปรับปรุงแลว ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 ท่ี

นางปรานอม  ประทีปทวี E-mail : pranom_pra@hotmail.com โทร. 081 9464276 หากเลยเวลาและยังไมไดรับการ
ติดตอกลับ ถือเวลาสละสิทธ์ิ
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.

1 ด.ญ.กุณรัตน  อําคา
ด.ญ.นุตินันท  จันทรอินทร
ด.ญ. อริสลา  บุญโพธิ์เตี้ย

ผลิตภณัฑขจัดคราบ
กาวสองหนาโดยใช
กรดผลไมสังเคราะห

วัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2

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

โครงงานหุนยนตใน
ชีวิตประจําวัน
“เครื่องตาก
อัจฉริยะ”

วัดคลองครุ สพป.สมุทสาคร

3 ด.ญ.ธิดารัตน  ภูเกลี๊ย
ด.ช.อินทัช  เกียรติสุธีรยศ
ด.ญ. ปรางคชุมพู  อํ่าอุน

การทําโองผาไหม บางบัวทอง สพม.3

4 ด.ญ.วรรธนันท  แสงอรุณ
ด.ญ.วราภรณ  ไขทอง
ด.ญ. ศศิประภา  ภูลเปยม

โครงงาน
คณิตศาสตร เรื่อง
พ้ืนท่ี...หัวใจ

คุรุประชาสรรค สพม.5

5 ด.ช.ณัฐวธุ  วงษศรีแกว
ด.ช.ศุภรัตน  พรหมี

ผลงานสิ่งประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร
เรื่อง รถเลิศพินิจพิชิต
ตนหญา

ชุมชนเลิศพินิจ
พิทยาคม

สพป.ปทุมธานี เขต 2

6 ด.ช.อภิวัฒน  คําทับทิม
ด.ช.บุตรนาท  ดอนแนไพร
ด.ช.ธํามรงค  เทียนชัย

ขวดน้ําเตือนภัย หันคาราษฎร
รังสฤษดิ์

สพม.5

7 ด.ญ.ชลธชิา  ออนนิ่ม
ด.ญ.ณัชชา  นาคศิริ
ด.ญ.ทานตะวัน  โชคทรัพยเจริญ

กระเปาเก็บความ
รอนจากเศษวัสดุ

วัดสวางอารมณ สพป.
พระนครศรีอยุธยา
เขต 1

8 น.ส.บุญมา  นําชัย
ด.ญ.ภรทิพย  นําชัย
ด.ญ. ณัชชา  ขําสุวรรณ

สาหรายมหัศจรรย
สรางสรรคแหลงน้ํา

วัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2

9 ด.ญ.พนิตพร  ถมปด
ด.ญ.ตันลีชีน  สุขสุศักดิ์
ด.ญ. นิศาชล  คําชาติ

โครงงานหมอน
สุขภาพลดโลกรอย
นาโนเทคโนโลยี

ดอนพุดวิทยา สพม.4
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.
10 ด.ช.ณัชฌานนท  สุขชัยศรี

ด.ญ.น้ําเพชร  มูลทองสุข
น.ส. หทัยภัทร  รุงเรือง

กลองมหัศจรรย
สานฝนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

วัดโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2

11 น.ส.ฑิฆัมพร พรหมลิกุล
น.ส.แกว  ศาวงษ
ด.ญ. สุข  ยังติ๊บ

เถาแกนอย วัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2

12 นายวรพรต  อินทโชติ
นายจองชัย  บุญเย็น
นายตะวัน  อินช้ํา

ปนดินดวยสองมือ บานสะพานหิน
(ประชาสามัคคี)

สพป.ชัยนาท

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

โครงการจิตอาสา
ประหยัด พลังงาน
ลดภาวะโลกรอน

หนองโพวิทยา สพม.8

14 ด.ญ.สิริกร  สุขแสงดาวดล
ด.ญ.สายฝน  พุทธิวัย
ด.ญ.อาทิตยาภรณ  พลอยมุข

นักเรียนท่ีปรึกษา
YC (Youth
Counselor)

วัดพระขาว สพป.
พระนครศรีอยุธยา
เขต 2

15 ด.ญ.ฟาลิดา  ปนมณี สืบสานเพลง
พ้ืนบานสะพานหิน

บานสะพานหิน
(ประชาสามัคคี)

สพป.ชัยนาท

16 น.ส.กมลวรรณ  พูลทวี
น.ส.สุพรรณิกา  ภูเทศ

เรียนรูวิทยาศาสตรผาน
ICT โดยการใช
โปรแกรม Simulation

บานสะพานหิน
(ประชาสามัคคี)/

สพป.ชัยนาท

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

โครงงานเรื่องใหญๆ
ของไฟฟา

อนุบาลทับกลาง สพป.สระบุรี เขต 2

18 ด.ญ.กรองกาญน  พรมจันทร โครงงานคุณธรรม เรื่อง
รวมพลัง รวมความคิด
พัฒนาชีวิตผูสูงวัย

บานปากขาวสาร สพป.สระบุรี เขต 1

19 ด.ญ.ลาวัลย  จันทรเกิด
ด.ญ.แพรวรุง  จุยทอง
ด.ญ. จิราพร  กระตุดเงิน
ด.ญ.น้ําทิพย  ผาจันทร

โครงงานนาฏลีลา
ประจําชาติของ
ประเทศกลุม
อาเซียน

บานหวยใหญ สพป.ลพบุรี เขต 2

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

การทําขนม
ฟกทอง 3 รส

วัดมุจลินท สพป.ลพบุรี เขต 1
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.
21 ด.ญ.สโรชา  อวมสุข

ด.ญ.สุดารัตน  ผุยผง
ด.ญ.เรืองรัดดา  สาระกิจ

บานสะพานหิน
(ประชาสามัคคี)

สพป.ชัยนาท

22 น.ส.ชลาลัย  ม่ันคง
น.ส.จิราวรรณ  แสงศิลา
น.ส.พิไลพร  ขอใหญกลาง

โครงงานโคมไฟ
หลากมิติ

วัดธรรมจริยาภิรมย สพม.10

23 ด.ญ.ฐิตินันท  จันทรสงา
ด.ญ.จตุพร  สุขเสงี่ยม
ด.ญ. สุจริยา  สอนบุญ

เรขาคณิตศาสตร
สรางสรรคดวยไม
ไอศกรีม

หนองพลับวิทยา สพม.10

24 ด.ช.ธนกร  ไหลเรี่ย
ด.ช.นรพนธ  ดอกไม
ด.ช. มาวิน  ม่ันคง

การศึกษา
ประสิทธิภาพ
เครื่องมือเก็บมลูสุนัข

สามรอยยอด
วิทยาคม

สพม.10

25 ด.ญ.สมฤทัย  ศรีรอบรู
ด.ญ.นันทนัช  คลอยกลับ
ด.ญ. อินทพร  ศิริวัฒน

โครงงาน
คณิตศาสตร เรื่อง
คาวาลิเรอิ

สามรอยยอด
วิทยาคม

สพม.10

26 น.ส.จิรัฐตา  ธรรมรักษ
น.ส.จิราวรรณ  เอ่ียมสําอาง
น.ส.ศิริรัตนา  พลูนิ่ม
น.ส.ธิดารัตน  ศิรินันท

ภาพยนตรสั้น
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เรื่อง
“ฟา เปลี่ยน สี”

หนองหญาปลอง
วิทยา

สพม.10

27 ด.ช.นพดล  ฤทธิสาร
ด.ญ.ศศิกานต  มีทิศ
ด.ญ.ภณิดา  ประวิสุทธิ์
ด.ญ.พรอนงค  แจมศรี

เทียนแฟนซี วัดรุง(วิบูลยวิทยา
คาร)

สพป.อางทอง

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1-5 เตรียมผลงานไปจัดแสดงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให โดยมีพ้ืนท่ีในการจัดวางผลงาน กวาง 60

เซนติเมตร  ยาว 90 เซนติเมตร (ตองไมเกินท่ีกําหนดเด็ดขาด) ณ หองมรกตและหยก ในงาน 1 ทศวรรษ กับความกาวหนา
โรงเรียนในฝน ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. เตรียมตัวเพ่ือนําเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
3. สําหรับนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกลําดับท่ี 6-12 ไมตองไปนําเสนองาน แตจะไดรับเกียรติบัตร Best of the best

Practices เชนเดียวกัน
4. สําหรับนักเรียนท่ีไดลําดับ 1-12 ใหสงผลงาน 3 หนาท่ีปรับปรุงแลว ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 ท่ี

นางปรานอม  ประทีปทวี E-mail : pranom_pra@hotmail.com โทร. 081 9464276 หากเลยเวลาและยังไมไดรับการ
ติดตอกลับ ถือเวลาสละสิทธ์ิ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.

1 นายสมพงษ  ขันแวว
นายทัศนพล  สวางศรี
นายมาโนช  พลายละหาร

เรือรักษน้ํา
(Water
conservation
boat)

โรงเรียนศรีประจันต
“เมธีประมุข”

สพม.9

2 นายเมธี  นิลคล้ํา
นายไพศาล  คําหอม
นายธนกฤต  วงศสาลี

ทุงสามรอยยอด
มรดกล้ําคา

สามรอยยอด
วิทยาคม

สพม.10

3 น.ส.จุฑามาศ  สกุลไทย
น.ส.ฤทัยรัตน  รักษาเชื้อ
น.ส.มัทนี  เหลนปก

โครงการ Just
Say No! ทํา ท้ิง
ทอง แทง

หนองโพวิทยา สพม.8

4 น.ส.ฤดีรัตน  ทองคง
น.ส.สภุาวดี  สุขเกษม
น.ส.สิทธินันท  กางรมกลาง

โครงงานอาชีพเป
เปอรมาเชรักษโลก

หนองโดนวิทยา สพม.4

5 นายกฤษฎิ์  พีรพัฒนดิษฐ
น.ส.เพ็ชรรัตน  ไชยชนะ
นายอัครินทร  สุริวงศ

FISH AND FIME เตรียมนอมเกลา สพม.3

6 นายอํานาจ  มหาไทร
น.ส.ภาวิณี  จุมพิศ
น.ส.นารีรัตน  วัชระ

การเลี้ยงไสเดือน
ดินเพ่ือผลิตปุย
อินทรีย

หนองหญาไซวิทยา สพม.9

7 นายบรรหาร  ภุมมาม่ัน
นายกรีฑา  ธัญญเจริญ
นายอภินันท  สิงหบุตร

ฮีโรรักษโลก “โลก
สวยดวยมือเรา”

หนองหญาไซวิทยา สพม.9

8 น.ส.กานตธิดา  สีติสาร
น.ส.กันภิรมย  เบญจรัตนานนท
น.ส.ธัญชนก  โสภาคดิษฐ

การศึกษาคุณภาพ
น้ําแมน้ําปาสัก
และการจัดการน้ํา
อยางยั่งยืน

สวนกุหลาบวิทยาลัย
สระบุรี

สพม.4

9 น.ส.สริตา  แขวงชล
นายศุภวัฒน  พานอินทร
น.ส.สโรชา  พวกคง

แผงตากอาหาร 2
พลัง

บางระจันวิทยา สพม.5
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.
10 นายสุรเชษฐ  สัตยะเลขา

น.ส.จิตตินันท  เกตุแกว
น.ส.พิมพร  ขอใหญกลาง
น.ส.รววีรรณ  วงคสกุลสุขกูล

การพัฒนาทักษะ
การอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษ
โดยอิงโครงสราง
Tenses ดวย
หนังสือเลมเล็ก
“Scrap Book”

วัดธรรมจริยาภิรมย สพม.10

11 น.ส.รติมา  เกิดพุม
น.ส.แกวตา  อัดแสง
น.ส.รัชนีกร  เทียนนาค

ขนมทองนพคุณ กุยบุรีวิทยา สพม.10

12 น.ส.อรชุดา  คําฝกฝน
น.ส.ชลิตา  เสียงเพราะ
น.ส.อินทิรา  อินทรเกตุ

พลังงานล้ําสมัย
ผลิตไฟฟาดวยโซ
ลาเซลล

เทพศิรินทร คลอง
สิบสาม ปทุมธานี

สพม.4

13 นายอนุวัฒน  อุนเรือน
นายกฤษดา  สาลีสา
น.ส.กัลทิวา  สวางเมฆ

กระทะจาน
ดาวเทียม

หนองหญาปลอง
วิทยา

สพม.10

14 น.ส.สรัลพร  ปานนก
นายสหภาพ  เรืองโห
นายนุสิทธิ์  เย็นบํารง

แกะดวยรักสลักใจ ราษฎรนิยม สพม.3

15 น.ส.จิรนุช  โฉมเรือง
น.ส.จีนันท  จันทรดี
น.ส.ภัทรพร  เอมเปรม
น.ส.อมรรัตน  เขียวเหลือง
ด.ช.พงศธร  พุมดี

โครงงานการ
แกปญหาดาน
สุขภาพฉลาดคิด
ฉลาดบริโภค

ศรีวินิตวิทยาคม สพม.5

16 นายธนพล  ทองรวย บินไกลสุดโกดวย
F - 4Step

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร กาญจนบุรี

สพม.8

17 น.ส.ครองขวัญ  บัวพินิจ
นายจิรายุ  ศรีชัยโรมรันต

โครงงาน
สิ่งประดิษฐ เครื่อง
ปอกระเทียม

เทพศิรินทร พุแค สพม.4
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.
18 น.ส.ปยะดา  สาระเวก

นายณัฐพล  ศรีสวย
น.ส.ชไมพร  จันทรวิบูลย

เยาวชนไทยตอลม
หายใจใหเพลง
ลูกทุง

ปยะบุตร สพม.5

19 น.ส.ตะวันทิพย  บุญมา
น.ส.รัตนติการ  สรอยมาศ
นายอภิสิทธิ์  เหล็งสุดใจ

กระบวนการบําบัด
น้ําแบบเรง
ตกตะกอน

วัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร

20 น.ส.เพชรจรินทร  พวงทอง
นายปญญา  จันทรสิริโรจน

โครงงานสํานวน
ไทยตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัดธรรมจริยาภิรมย สพม.10

21 น.ส.ฉัตรสุดา  ทองแกว
น.ส.ณิชากร  ขระณีย
น.ส.ทัตหทัย  มากศิริ

โครงงานสํารวจ
และศึกษาภาษา
วัยรุน ในรายการ
ภาษาพลาซา

บางสะพานวิทยา สพม.10

22 นายพีระพงศ  ดําคลองตัน
นายธเนศ  ชื่นอารมณ
นายธีรพล  ตันจินดา

โครงงานโตะโม
เสคกะลามะพราว

วัดธรรมจริยาภิรมย สพม.10

23 นายอัฐรพล  เลิศพิชิตกุลชัย
นายศรันย  ศรีศิริ
นายกฤษณะ  บุญพุก

3R For Math นนทบุรีพิทยาคม สพม.3

24 น.ส.สภุาภรณ  จินดาวงษ
น.ส.สุจิตรา  ยุตกิจ
น.ส.ปรางคทิพย คงดุสิต

โครงงานการอาชีพ สกลวิสุทธิ สพม.10

25 นายชลชัย  พริ้งดี
นายกิติภณ  ชื่อกลิ่น
นายวันชัย  ศักดิ์อุดมพงศ

เครื่องเตือนภัยน้ํา
ทวม

บางระจันวิทยา สพม.5

26 นายตันติกร  ไทยมณี
นายธนายุทธ  มุงเขมน
นายวงศศักดิ์  อินพักทัน

จานดาวเทียม
ภาคสนาม

บางระจันวิทยา สพม.5
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน โรงเรียน สพป./สพม.
27 นางสาวรติพร  อุนเพชร Development

of English Skills
by STE (การ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ดวย
STE)

ชุมชนบานหนอง
ฝาย

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

28 น.ส.ดมิสา  ยามะโนพาด
น.ส.จารุวรรณ  ธรรมกิตติ
น.ส.สายทอง  บรรดาศักดิ์

โครงงานคุณธรรม
อารี มีน้ําใจ สาน
สายใจพ่ีสอนนอง

ทาหลวงวิทยา สพม.5

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1-5 เตรียมผลงานไปจัดแสดงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให โดยมีพ้ืนท่ีในการจัดวางผลงาน กวาง 60

เซนติเมตร  ยาว 90 เซนติเมตร (ตองไมเกินท่ีกําหนดเด็ดขาด) ณ หองมรกตและหยก ในงาน 1 ทศวรรษ กับความกาวหนา
โรงเรียนในฝน ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. เตรียมตัวเพ่ือนําเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
3. สําหรับนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกลําดับท่ี 6-12 ไมตองไปนําเสนองาน แตจะไดรับเกียรติบัตร Best of the best

Practices เชนเดียวกัน
4. สําหรับนักเรียนท่ีไดลําดับ 1-12 ใหสงผลงาน 3 หนาท่ีปรับปรุงแลว ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 ท่ี

นางปรานอม  ประทีปทวี E-mail : pranom_pra@hotmail.com โทร. 081 9464276 หากเลยเวลาและยังไมไดรับการ
ติดตอกลับ ถือเวลาสละสิทธ์ิ


