รายชื่อนักเรียน นําเสนอผลงาน/นวัตกรรมที่เปนเลิศ (Best Practices)
งานสัมมนาวิชาการงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง
--------------------------------------------วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
หองรับรอง (ขางหองสุวรรณภูมิ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
11.00-12.00 น.
ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน/โรงเรียน
1 น.ส.บุญมา นําชัย
สาหรายมหัศจรรยสรางสรรคแหลงน้ํา โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์/สพป.
ด.ญ.ภรณทิพย นําชัย
นครปฐม เขต 2
ด.ญ. ณัชชา ขําสุวรรณ
2 ด.ญ.ณัชฌานนท สุขชัยศรี กลองมหัศจรรยสานฝนคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนวัดโพธิ์/
ด.ญ.น้ําเพชร มูลทองสุข
สพป.นครปฐม เขต 2
น.ส. หทัยภัทร รุงเรือง
3 ด.ญ.ฑิฆัมพร พรหมลิกุล
เถาแกนอย โรงเรียนวัดมะเกลือ/สพป.นครปฐม เขต 2
ด.ญ.แกว ศาวงษ
ด.ญ. วภาภรณ พันธะสา
4 นายสหชัย บุญกร
ปนดินดวยสองมือ โรงเรียนบานสะพานหิน(ประชาสามัคคี)/สพป.
นายสหชาติ บุญกร
ชัยนาท
นายภาณุวัฒน องอาจ
5 ด.ช.กฤษฎา กลาหาญ
โครงการจิตอาสา ประหยัด พลังงาน ลดภาวะโลกรอน โรงเรียน
ด.ญ.ณัฐมล วิบูลยศักดิ์
หนองโพวิทยา สพม.8
ด.ญ.ชลธิชา อบมาลี
6 ด.ญ.ขวัญตา มนตอนงค
โครงการอนุรักษขนมไทย โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบาน
ด.ญ.อัจฉรา บัวพันธุ
สิงห) สพป.ราชบุรี
ด.ญ.ธนพร เลนวารี
7 ด.ญ.สิริกร สุขแสงดาวดล
นักเรียนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) โรงเรียนวัดพระขาว/
ด.ญ.สายฝน วุฒชิ ัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ด.ญ.อาทิตยาภรณ พลอยมุข
8 ด.ช.ชลธาร แสนสุข
กระเปาเก็บความรอนจากเศษวัสดุ โรงเรียนวัดสวางอารมณ/สพป.
ด.ญ.กนกนารถ คุมภัย
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ด.ญ. จิราวรรณ เตาสูงเนิน
9 ด.ญ.ณัฐณิชา อิ่มเอิบ
โครงงานหุนยนตในชีวิตประจําวัน “เครื่องตากอัจฉริยะ” โรงเรียนวัด
ด.ญ.ปยธิดา โพธิ์เอี่ยม
คลองครุจังหวัดสมุทสาคร
ด.ญ. ธนัชพร พุทธจันทร
ด.ญ.ภัสสร ชุมพร
ด.ญ. พัชรพล สุพรรณรัง
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13.00-16.30 น.
ที่
ชื่อ-สกุล
10 ด.ญ.ฟาลาดา ปนมณี
11 น.ส.กมลวรรณ พูลทวี
น.ส.สุพรรณิกา ภูเทศ
12 ด.ญ.ณัฐดา พันธหนองบัว
ด.ญ.สุนิสา ออนศรี
ด.ญ. ชนิดาพร ถูกธรรม
13 ด.ญ. กรองกาญน พรหมจันทร
14 ด.ญ.พนิตพร ถมปด
ด.ญ.ตันลีชีน สุสุขศักดิ์
ด.ญ. นิศาชล คําชาติ
15 ด.ญ.ลาวัลย จันทรเกิด
ด.ญ.แพรวรุง จุยทอง
ด.ญ. จิราพร กระตุดเงิน
16 ด.ญ.หทัยรัตน ทองเอี่ยม
ด.ญ.ศุภมาศ โคตรภูเขียว
ด.ญ. ธัญญลักษณ จอมโสมสา
17 ด.ญ.อริสา เข็มขาว
ด.ญ.ทองแกว กองทอง
ด.ญ. ดวงกมล สัมฤทธิ์รินทร
18 ด.ช.กฤษฎา กลาหาญ
ด.ญ.ณัฐมล วิบูลยศักดิ์
ด.ญ. ชลธิชา อบมาลี

ชื่อผลงาน/โรงเรียน
สืบสานเพลงพื้นบานสะพานหิน โรงเรียนบานสะพานหิน(ประชา
สามัคคี)/สพป.ชัยนาท
เรียนรูวิทยาศาสตรผาน ICT โดยการใชโปรแกรม Simulation
บานสะพานหิน(ประชาสามัคคี)/สพป.ชัยนาท
โครงงานเรื่องใหญ ๆ ของไฟฟา โรงเรียนอนุบาลทับกลาง/สพป.
สระบุรี เขต 2
โครงงานคุณธรรม เรื่อง รวมพลัง รวมความคิดพัฒนาชีวิตผูสูงวัย
โรงเรียนบานปากขาวสาร/สพป.สระบุรี เขต 1
โครงงานหมอนสุขภาพลดโลกรอยนาโนเทคโนโลยี โรงเรียนดอนพุด
วิทยา/สพม.4
โครงงานนาฏลีลาประจําชาติของประเทศกลุมอาเซียน โรงเรียนบาน
หวยใหญ/สพป.ลพบุรี เขต 2
โครงงานอาชีพ คุกกี้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาค
รัตนาราม/สพป.ลพบุรี เขต 2
การทําขนมฟกทอง 3 รส โรงเรียนวัดมุจลินท/สพป.ลพบุรี เขต 1

โครงงานจิตอาสา ประหยัดพลังงานลดภาวะโลกรอน โรงเรียนหนอง
โพวิทยา/สพม.8

-------------------------------------------------------------
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หองบุรีรมย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
13.00-16.30 น.
ที่
ชื่อ-สกุล
1

2

3

4

นายพีระพงศ์ ดําคลองตัน
นายธีรพล ตันจินดา
นายสุรเชษฐ์ สัตยะเลขา
น.ส.จิตตินนั ท์ เกตุแก้ ว
น.ส.พิมพร ขอใหญ่กลาง
น.ส.รวีวรรณ วงค์สกุลสุขกูล
น.ส.รติมา เกิดพุม่
น.ส.แก้ วตา อัดแสง
น.ส.รัชนีกร เทียนนาค

ชื่อผลงาน/โรงเรียน

โครงงานโต๊ ะโมเสคกะลามะพร้ าว โรงเรี ยนวัดธรรมจริ ยาภิรมย์/สพม.10

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยอิงโครงสร้ าง
Tenses ด้ วยหนังสือเล่มเล็ก “Scrap Book” โรงเรี ยนวัดธรรมจริ ยา
ภิรมย์/สพม.10
ขนมทองม้ วนนพคุณ โรงเรี ยนกุยบุรีวิทยา/สพม.10

โรงเรี ยนสามร้ อยยอดวิทยาคม

นายไพศาล คําหอม
นายธนกฤต วงศ์สาลี
น.ส.ฉัตรสุดา ทองแก้ ว
น.ส.ณิชากร ขระณีย์
น.ส.ทัตหทัย มากศิริ
น.ส.ชริ กา อ่างเฮ้ า
น.ส.ชลิตา เสียงเพราะ
น.ส.อินทิรา อินทรเกตุ
นายอนุวฒ
ั น์ อุน่ เรื อน
นายกฤษดา สาลีสา
น.ส.กัลทิวา สว่างเมฆ
น.ส.จรัสพร ปานนก
นายสารภาพ เรื องโฟ้

สพม.10

9
10

นายอัฐรพล เลิศพิชิตกุลชัย

3R For Math โรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคม/สพม.3
FISH AND FIME โรงเรี ยนเตรี ยมน้ อมเกล้ า/สพม.3

11

น.ส.
น.ส.สุจิตรา ยุตกิจ
น.ส.ชนากานสต์ นาคผจญ

5

6

7

8

น.ส.เพ็ชรัตน์ ไชยชนะ

โครงงานสํารวจและศึกษาภาษาวัยรุ่น ในรายการภาษาพลาซ่า โรงเรี ยน
บางสะพานวิทยา/สพม.10

สามปทุมธานี สพม.4

โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ คลองสิบ

กระทะจานดาวเทียม โรงเรี ยนหนองหญ้ าปล้ องวิทยา/สพม.10

แกะด้ วยรักสลักใจ โรงเรี ยนราษนิยม/สพม.3

โครงงานการอาชีพ โรงเรี ยนสกลวิสทุ ธิ/สพม.10

4

12
13
14

15

น.ส.สริ ตา แขวงชล
นายตันติกร ไทยมณี
นายณัฐพล วัดเมือง
น.ส.จิรนุช โฉมเรื อง
น.ส.จีนนั ท์ จันทร์ ดี
น.ส.ภัทรพร เอมเปรม
น.ส.อมรรัตน์ เขียวเหลือง
ด.ช.พงศธร พุม่ ดี

โรงเรี ยนบางระจันวิทยา/สพม.5
แผงตากอาหาร 2 พลัง โรงเรี ยนบางระจันวิทยา/สพม.5
จานดาวเทียมภาคสนาม โรงเรียนบางระจันวิทยา/สพม.5

โครงงานการแก้ ปัญหาด้ านสุขภาพฉลาดคิด ฉลาดบริ โภค โรงเรี ยนศรี
วินิตวิทยาคม สพม.5

--------------------------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556
หองรับรอง (ขางหองสุวรรณภูมิ) ระดับปฐมวัย
09.00-12.00 น.
ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน/โรงเรียน
1 ด.ช.ธีรธัช วรบํารุงกุล
ด.ญ.ปั ณฑารี ย์ ล่องสกุล
ด.ญ.ณิชาภา หงษ์ วิทยากร
2 ด.ญ.ปวรวรรณ ลาหนองแคน
ด.ญ.ศศิธร ใจดี
ด.ญ.ณัฐชยา วิชาช่วย
3 ด.ญ.ณัฐชยา วิชาช่วย
ด.ญ.ศศิธร ใจดี
ดญ.ปวรวรรณ ลาหนองแคน
4 ด.ช.จิรเดช ดีสงิ ห์
ด.ช.ธรรมสรณ์ การบรรเลง
ด.ญ.ธันยพร สารชาติ
5 ด.ช.
ด.ญ.อภิญญา นะขันชัย
6 ด.ญ.ฉัตราภรณ์ เกิดทอง
ด.ญ.ธิติมา แจ่มสิริ
7 ด.ช.อาชวีร์ นาควิเวก
ด.ญ.ณัฐฐยา นิธิเมธีวงศ์
ด.ญ.ธมลวรรณ สิทธิวนั ชัย
8 ด.ช.ธีรพงษ์ ปั ญญา

.นครปฐม 2

ลพบุรี เขต 1

“

” โรงเรี ยนวัดมุจลินท์/สพป.

โครงงานธูปสมุนไพรไล่ยงุ โรงเรียนบ้ านห้ วยใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต 2

การละลายและการตกผลึก โรงเรียนวัดพระขาว/สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 2
โครงงาน “

” โรงเรียนวัดราษฏร์ บํารุง/สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรี ยนวัดรุ้ง(วิบลู ย์วิทยาคาร)/สพป.อ่างทอง

เขต 1

สงเคราะห์)/สพป.สระบุรี เขต 1

โรงเรี ยนชุมชนวัดไทรม้ า/สพป.นนทบุรี

(บริ ษัทข้ าวไทยจํากัด

5

ที่

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ.ดุจสิตา ศรี คาํ ฮวด
ด.ญ.ชลดา นัดสูงวงศ์
ด.ญ.รวิสรา รํ ามะนู
2 ด.ญ.กัลย์สดุ า โพภิมลู วัฒนะ
และคณะ
3 ด.ญ.ศุภิชฌา การุณวงษ์
ด.ญ.สุภสั สร น้ อยเจริ ญ
ด.ญ.เนตรนภา ดีสภุ าพ
4 ด.ญ.พัชริ นทร์ คนแรง
ด.ญ.เบญจพร พันแดง
5 ด.ญ.เจตตานันท์ วิจิตรทฤษฏี
ด.ญ.
ด.ญ.กมลชนก บุตะกะ
6 ด.ช.ธนาคม แผนสะท้ าน
ด.ญ.ธันยพร ไตรวิทยากร
ด.ญ.อภิชญา ศิริมงั กูลโกมาลย์
7 ด.ญ.
ด.ญ.แพรวดาว โตเขียน
ด.ญ.รวินทร์ นิภา รอดเรื อง

ชื่อผลงาน/โรงเรียน
ทําใช้ ก็ได้ ทําขายก็รวย โดยสามสหายพาเพลิน โรงเรี ยนวัดมะเกลือ/สพป.
นครปฐม เขต 2
นวัตกรรม “ผักกลับหัว” โรงเรี ยนอนุบาลหนองแซงศีลาวุฒาจารย์/สพป.
สระบุรี เขต 1
โครงการธูปสมุนไพรไล่ยงู โรงเรี ยนบ้ านห้ วยใหญ่/สพป.ลพบุรี
เขต 2
การวาดภาพด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก โรงเรี ยนวัดนางสาว/จังหวัด
สมุทรสาคร
โครงงานเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ/สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรี ยนในฝั นของฉันด้ วยโปรแกรม GPS
สพป.นนทบุรี เขต1

(ราษฎรบํารุง)/

------------------------------------------------หองรับรอง (ขางหองสุวรรณภูมิ) ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
13.00-16.30 น.
ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน/โรงเรียน
1

2

3

ด.ญ.พัชริ นทร์ ดําแดง
ด.ญ.ภัทรพร จันทร์ แสง
ด.ญ.รุ่งทิพย์ ตุ้มคลองโยง
ด.ญ.สุพิชญา เส็งเจริ ญ
ด.ญ.อุมา จ้ อยทองมูล
ด.ญ.พิมพิศา โชคชินวัตร
ด.ช.อนุชิต ฤาไกร
ด.ญ.ญาณี สุขศรี
ด.ญ.พร นวล

การทําแชมพูสมุนไพร โรงเรี ยนวัดมะเกลือ/สพป.นครปฐม เขต 2

/

สพป.นครปฐม เขต 2

2

/สพป.นครปฐม เขต

6

4
5

6

7

8

9

ด.ช.ณัฐวุฒิ ทองศิริ
ด.ช.โยธิน ขุนไกร
ด.ญ.สโรชา อ่วมสุข
ด.ญ.สุดารัตน์ ผุยผง
ด.ญ.เรื องลัดดา สระกิจ
ด.ญ.ขนิฐตา แซ่ท้าว
ด.ญ.เกศกนก ประสมทรัพย์
ด.ญ.พิยดา ธิรัตสกุล
ด.ญ.ชยาภรณ์ มุง่ หมาย
ด.ญ.ธิดารัตน์ แสงทอง
ด.ญ.อุไรวรรณ ทองบุญจันทร์
ด.ญ.ปวิชญา เมฆฉาย
ด.ช.ณัฐพล บุญตา
ด.ช.
ด.ญ.

10 ด.ญ.ณัฐชา รักภูมิ และคณะ
11 ด.ญ.ปถมาภรณ์ เทียนถาวร
และคณะ
12 ด.ญ.รักตกันท์ คชวงษ์
ด.ญ.กิตติวรา พิมพ์เมือง
ด.ญ.สิริกร แก้ วสง่า
13 ด.ญ.สรวิชญ์ วันทอง
ด.ช.เถลิงรัตน์ สุขสะอาด
ด.ช.ธนกฤต เกษโร
14 ด.ช.ภุชงค์ ฤกษ์ วรารักษ์
ด.ช.ภัทรกร วงศ์กําแหงหาญ
ด.ญ.มนัสวี ภูส่ วุ รรณ

การใช้ โปรแกรม GPS แก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน โรงเรี ยนบ้ านสะพานหิน
(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท
สืบสานงานใบตอง “กระทงดอกไม้ ธูปเทียน” โรงเรี ยนบ้ านสะพานหิน
(ประชาสามัคคี)/ สพป.ชัยนาท
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบไม้ ในการตรวจสอบสาร
ฟอร์ มาลิน โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
โครงงานดําดีมีคณ
ุ ค่าถ่านสารพัดประโยชน์ โรงเรี ยนชุมชนบ้ านหลุมรัง /
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
กระถางคืนชีวิตพิชิตแมลงป่ าไม้ โรงเรี ยนอุทิศ 15(บ้ านม่วงเฒ่า)/สพป.
กาญจนบุรี เขต 4
พานพุม่ สักการะ โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านหม้ อ(พัฒนราษฎร์ )/สพป.สระบุรี เขต
1
โครงงานคุณธรรม 3 โครงงาน เสริ มสร้ าง 8 คุณธรรม โรงเรียนหน้ าพระลาน
(พิบลู ย์สงเคราะห์)/ สพป.สระบุรี เขต 1
อบอุน่ ชวนกันอ่านหนังสือ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท/สพป.สระบุรี
เขต 1
โครงงานหารายได้ ระหว่างเรียน “น้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โรงเรี ยนบ้ านห้ วยใหญ่/สพป.ลพบุรี เขต 2

ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป.อ่างทอง
โครงงานพืชสมุนไพรไล่แมลงวัน โรงเรี ยนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง

7

วันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2556
หองรับรอง (ขางหองสุวรรณภูมิ)
09.00-12.00 น.
ที่
ชื่อ-สกุล
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

ด.ญ.อชิรญา เขียวชอุม่
ด.ญ.ธิดาธร สุพร
ด.ญ.ณัฏฐณิชา นาเมือง
ด.ญ.พนิตตา ทองดี
ด.ญ.สุนิสา แก้ วงาม
ด.ญ.
ด.ญ.กมลชนก ขันทอง
ด.ญ.
ด.ญ.ศุภิสรา ศรี ศกั ดา
ด.ช.ปรเมศร์ สายบัว
ด.ญ.พัชจิตรณี แก้ วใจ
ด.ญ.นันทิยา อุดมทรัพย์
ด.ญ.ณภัทร เวชธนากร
ด.ญ.ดาราพร สีดาลี
ด.ญ.
ด.ช.ชินวัตร น้ อยถนอม
ด.ญ.พิมชริ ตา เหล่าวงษา
ด.ญ.ณัฐพร เหง้ าพรมมินทร์
ด.ญ.อรุณีย์ ศรี ภวู งษ์
ด.ญ.ชไมพร สมพงษ์
ด.ญ. กนกกาญจน์ อินสว่าง
ด.ญ.อลอสา มะโนชาติ
ด.ญ.อัยเรศ ครอบสุข
ด.ญ. ชัญญา สุนนั ทา
ด.ช.
-พร
ด.ช.กรวิชญ์ สิงคะสะ
ด.ญ.สิริพร อุยมา
ด.ญ.วัชริ นทร์ สิงค์คํา
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.อมพรพรรณ์ หยวกจุ้ย
ด.ช.

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
ชื่อผลงาน/โรงเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ มหัศจรรย์ โรงเรี ยนบ้ านห้ วยใหญ่ /สพป.ลพบุรี เขต 2

ถุงขนมซ่อนคํา โรงเรี ยนวัดมุจลินท์ สพป.ลพบุรี เขต 1

/สพป.พระนครศรี อยุธยา เขต 1

เรี ยนวัดภาชี/สพป.

พระนครศรี อยุธยา เขต 1

โรงเรี ยน
วัดนางสาว/จังหวัดสมุทรสาคร
การใช้ โปรแกรมนําเสนอ โรงเรี ยนวัดนางสาว/จังหวัดสมุทรสาคร

(ราษฎรบํารุง)/สพป.นนทบุรี เขต1

โรงเรี ยนชุมชนวัดไทรม้ า/สพป.นนทบุรี เขต 1
รูปทรงเรขาคณิตในโรงเรี ยน โรงเรี ยนอนุบาลโพธาราม
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรี ยนวัดหัวโพ สพป.ราชบุรี เขต 2

สุพรรณบุรี

โ

.

8

หองบุรีรมย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
09.00-12.00 น.
ที่
ชื่อ-สกุล
1

2

น.ส.
น.ส.ปาณิสรา แจ่มแจ้ ง
น.ส.

4

นายกรี ฑา ธัญญเจริ ญ
นายอภินนั ท์ สิงห์บตุ ร
นายสมพงษ์ ขันแวว
นายทัศน์พล สว่างศรี
นายมาโนช พลายละหาร
นางสาวรติพร อุน่ เพชร

5

นายธนพล ทองรวย

6

น.ส.กานต์ธิดา สีติสาร
น.ส.กันภิรมย์ เบญจรัตนานนท์
น.ส.ธัญชนก โสภาคดิษฐ์
น.ส.ครองขวัญ บัวพินิจ
นายจิรายุ ศรี ชยั โรมรันต์
น.ส.ฤดีรัตน์ ทองคง
น.ส.ฤดีรัตน์ ทองคง
น.ส.สุภาวดี สุขเกษม
น.ส.ปิ ยะดา สาระเวก
นายณัฐพล ศรี สวย
น.ส.ชไมพร จันทร์ วิบลู ย์
น.ส.ดมิสา ยามะโนพาด

3

7

8
9

10
11

12

13

น.ส.จุฑามาศ สกุลไทย
น.ส.
น.ส.มัทนี เหลนปก
น.ส.ตะวันทิพย์ บุญมา
น.ส.รัตน์ติการ สร้ อยมาศ
นายภมรพล สร้ อยสุข

ชื่อผลงาน/โรงเรียน
โรงเรี ยนหนองหญ้ าไซวิทยา/สพม.9

ฮีโร่รักษ์ โลก “โลกสวยด้ วยมือเรา” โรงเรี ยนหนองหญ้ าไซวิทยา/สพม.9

(Water conservation boat) โรงเรี ยนศรี ประจันต์
“เมธีประมุข”/สพม.9
Development of English Skills by STE (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ด้ วย STE) โรงเรี ยนชุมชนบ้ านหนองฝ้ าย/สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บินไกลสุดโก้ ด้วย F - 4Step โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์
กาญจนบุรี / สพม.8
โรงเรี ยนสวน
กุหลาบวิทยาลัย สระบุรี /สพม.4
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุ ค/สพม.4

โครงงานอาชีพเปเปอร์ มาเช่รักษ์ โลก โรงเรี ยนหนองโดนวิทยาสพม.4
เยาวชนไทยต่อลมหายใจให้ เพลงลูกทุง่ โรงเรี ยนปิ ยะบุตร์ /สพม.5

ท่าหลวงวิทยา/สพม.5
โครงการ Just Say No!

สมุทรสาคร

โรงเรี ยน
ท้ อง แท้ ง โรงเรี ยนหนองโพวิทยา/สพม.8

โรงเรี ยนวัดนางสาวจังหวัด

“Paper Versatile” โรงเรี ยนวัดนางสาว/จังหวัดสมุทรสาคร

9

14

น.ส.กมลวรรณ แสงเรื องรอง
น.ส.พิมพ์อร จาดนอก
น.ส.กรรณิการ์ สุขมี

โครงงานสํานวนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนวัด
ธรรมจริ ยาภิรมย์/สพม.10

---------------------------------------------------------หองดุสติ า 3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
09.00-12.00 น.ม.ตน
1

2

3

4

5
6

7

8

9

-สกุล
น.ส.
น.ส.จิราวรรณ แสงศิลา
น.ส.พิไลพร ขอใหญ่กลาง
ด.ญ.ฐิ ตินนั ท์ จันทร์ สง่า
ด.ญ.
ด.ญ. สุจริ ยา สอนบุญ
ด.ช.
ด.ช.นรพนธ์ ดอกไม้
ด.ช.
ด.ญ.สมฤทัย ศรี รอบรู้
ด.ญ.นันทนัช คล้ อยกลับ
ด.ญ. อินทพร ศิริวฒ
ั น์
ด.ช.ณัฐวุธ วงษ์ ศรี แก้ ว
ด.ช.ศุภรัตน์ พรหมี
น.ส.ภัทรวดี ธรรมรักษ์
น.ส.นิตยา พิมพ์สว่าง
น.ส.
น.ส.อภิญญา มะลิวลั ย์
ด.ญ.กุณรัตน์ อําคา
ด.ญ.นุตินนั ท์ จันทร์ อินทร์
ด.ญ.
น.ส.ศิริประภา ฉลาดดี
ด.ช.อินทัช เกียรติสธุ ีรยศ
ด.ญ.
ด.ช.นพดล ฤทธิสาร
ด.ญ.ศศิกานต์ มีทิศ
ด.ญ.ภณิดา ประวิสุ
ด.ญ.พรอนงค์ แจ่มศรี

/โรงเรี ยน
โครงงานโคมไฟหลากมิติ โรงเรี ยนวัดธรรมจริยาภิรมย์/สพม.10

เรขาคณิตศาสตร์ สร้ างสรรค์ด้วยไม้ ไอศกรี ม โรงเรี ยนหนองพลับวิทยา/สพม.10

สพม.10

โรงเรี ยนสามร้ อยยอดวิทยาคม

โรงเรี ยนสามร้ อยยอดวิทยาคม/สพม.10

โรงเรี ยน

ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม/สพป.ปทุมธานี เขต 2
หญ้ าปล้ องวิทยา/สพม.10

“

” โรงเรี ยนหนอง

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบกาวสองหน้ าโดยใช้ กรดผลไม้ สงั เคราะห์ โรงเรี ยนวัดลาด
ปลาดุก/สพป.นนทบุรี เขต 2
การทําโอ่งผ้ าไหม โรงเรี ยนบางบัวทอง/สพม.3

เทียนแฟนซี โรงเรี ยนวัดรุ้ง(วิบลู ย์วิทยาคาร)/สพป.อ่างทอง

10

10 ด.ญ.วรรธนันท์ แสงอรุณ
ด.ญ.วราภรณ์ ไข่ทอง
ด.ญ.
11 ด.ช.อภิวฒ
ั น์ คําทับทิม

...หัวใจ โรงเรี ยนคุรุประชาสรรค์/สพม.5

โคร

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

/สพม.5

