รำยชื่อทีมทีผ่ ่ำนรอบคัดเลือก
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนักวิทยำศำสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษำ ปี 2561ศูนย์ภำคกลำง
ลำดับ
ชื่อสิ่งประดิษฐ์
1 สรรค์สร้างผ้าลายสวยด้วยประดู่

สถำนศึกษำ
รร. วัดปากบึง
จ. กรุงเทพมหานคร

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. ปราณีต มีเอี่ยม
1. ด.ญ. ขวัญพร ลุงต๊ะ
2. ด.ญ. วนัสนันท์ โพธิร์ ักงาม
3. ด.ญ. พัฒน์สิริ สร้อยสน

2 สัญญาณเตือนภัย

รร. ชุมชนวัดสาขลา
จ. สมุทรปราการ

อ. สุวิทย์ สีดา
1. ด.ช. อติวิชญ์ บุตรเลน
2. ด.ช. กิตติโชติ อ่อนกอ
3. ด.ช. ศิลภัทร อ่่าถนอม

3 Biodiesel Renewable Energy

รร. วัดจันทร์
จ. ชัยนาท

อ. เมธี อินสะละ
1. ด.ญ. พิมพกานต์ วงษาโสม
2. ด.ญ. ญนันทญา วงค์ยะมะ
3. ด.ญ. เพ็ญทิพา เกษศิริ

4 อัฐพอเพียง

รร. วัดจันทร์
จ. ชัยนาท

อ. วนาลี แสงอรุณ
1. ด.ช. ธีรทัต บ่วงเพชร
2. ด.ช. พีรณัฐ นาคชุ่ม
3. ด.ช. นันทิพฒ
ั น์ นาคชุ่ม

5 เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

รร. วัดจันทร์
จ. ชัยนาท

อ. กัลญาภรณ์ เจริญพร
1. ด.ช. อนุชิต รอดทอง
2. ด.ช. ศุภกร สัตตะพัน
3. ด.ช. อภิสิทธิ์ เณรมณี

ลำดับ
ชื่อสิ่งประดิษฐ์
6 ชามใบไม้รักษ์โลก

สถำนศึกษำ
รร. วัดก่าแพง (สรรคบุร)ี
จ. ชัยนาท

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. นิรุต กลีบจันทร์
1. ด.ญ. พรรณพัชร อุทัยคุปต์
2. ด.ญ. ธณัฐชา รอบรู้
3. ด.ญ. อรญา น่าจันทร์

7 Food Security

รร. เทศบาล 5
(พหลโยธินรามินทรภักดี)
จ. ราชบุรี

อ. โสรัจจ์ แสนค่า
1. ด.ญ. กฤษกมล เชิดชู
2. ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ มั่นคง
3. ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ วงค์รัก

8 อุปกรณ์ช่วยพยุงรถเข็นขึนบันได

รร. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
(จันทานุกลู )
จ. นนทบุรี

อ. สกุลรัตน์ สังข์ทอง
1. ด.ญ. สุวพิชญ์ แฉ่บาง
2. ด.ญ. สุทธิดา เสมสูงเนิน
3. ด.ญ. รัชฎาพร ยอดอานนท์

9 ชุดปลูกผักสวนครัวอัตโนมัติ

รร. พระวิสุทธิวงศ์
จ. ปทุมธานี

อ. กิริยา ช่างปัน้
1. ด.ญ. อลิสรา ม่วงน้อยเจริญ
2. ด.ญ. อัจฉรียา อังศรีสุรพร
3. ด.ญ. วิมลมาส โป๊ะมา

10 เครือ่ งห่อและเก็บผลไม้จากต้นสูง

รร. โสมาภาพัฒนา
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. นพชาติ พานิชชอบ
1. ด.ช. รณกร ปานเกล้า
2. ด.ญ. กาญจนา เดชรักษา
3. ด.ญ. พิชชาภา ชุมชาติ

11 เครือ่ งปัน่ ไฟ

รร. โสมาภาพัฒนา
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. นุชศลิน อ่างทอง
1. ด.ญ. ชนิษฐา ฉ่่านารายณ์
2. ด.ญ. อนงค์วรินทร์ ภัทรปกร
3. ด.ญ. บัวบูชา ละอองศรี

ลำดับ
ชื่อสิ่งประดิษฐ์
12 เครือ่ งสับอัตโนมัติ

สถำนศึกษำ
รร. โสมาภาพัฒนา

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด
อ. สัจจาพร ประชุมรักษ์

จ. กรุงเทพมหานคร

1. ด.ญ. ราชาวดี วงศ์เข็มทรัพย์
2. ด.ญ. วริษฐา หาญหงส์สุข
3. ด.ญ. รุจกิ าญจน์ สกุนาไพบุญ

13 Array

รร. อนุบาลสามเสน
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. สุกญ
ั ญา อดิษะ
1. ด.ญ. สุชานาฏ หวังวงศ์วัฒนา
2. ด.ญ. สิรยากร เทพนรินทร์
3. ด.ช. ภัทรศักร์ เลิศไตรภิญโญ

14 ชุดตอกอเนกประสงค์

รร. ราชวินิต
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
1. ด.ช. ธิติ ไกรเพชร
2. ด.ญ. นุชจิตรา รุง่ เรือง
3. ด.ช. ธนพัฒน์ กู่กอ้ งกฤษฎากร

15 ถังน่ายกก่าลังสอง

รร. ราชวินิต
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
1. ด.ญ. กาญจนนันท์ บุนนาค
2. ด.ช. กฤตัชญ์ กอสัมพันธุส์ ุข
3. ด.ช. พรธรรมนพ บุนนาค

16 แผ่นรองภาชนะไล่มดจากเปลือกไข่
โดยใช้ปูนยิปซั่มเป็นตัวประสาน

รร. วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
จ. นนทบุรี

อ. พรจักษ์ อุ่นทิม
1. ด.ญ. สุภัชชา สมบุญปกครอง
2. ด.ญ. ภาวินี นิลพัฒน์
3. ด.ญ. ทัชชาพร ว่องวิการ

17 วัสดุกนั กระแทกจากพืชในท้องถิ่น

รร. วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
จ. นนทบุรี

อ. พรจักษ์ อุ่นทิม
1. ด.ญ. กันยกร คล้ายเรือง
2. ด.ญ. สุพชิ ฌาล์ วิราวุฒิ
3. ด.ญ. พบพร สภาพักตร์

18 ไม้เท้าคู่ชีวิต เวอร์ชั่น 2

รร. เซนต์โยเซฟทิพวัล
จ. สมุทรปราการ

อ. มนต์มนัส บุญชู
1. ด.ญ. พรกมล คงทน
2. ด.ญ. ธัญชนก แซ่ลี
3. ด.ญ. นภัสวรรณ แตงอ่อน

ลำดับ

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

สถำนศึกษำ

รำยชื่อผู้ส่งเข้ำประกวด

19 อุปกรณ์เก็บขยะ เวอร์ชั่น 2

รร. เซนต์โยเซฟทิพวัล
จ. สมุทรปราการ

อ. สุพรรณี ปักโคทานัง
1. ด.ญ. ดนจรรณ์ พิทักษ์สินธุ์
2. ด.ญ. กมลทิพย์ พันธ์ผาสุข
3. ด.ญ. ณัฐกมล รดด้วง

20 ตู้อบสองพลังงาน เวอร์ชั่น 2

รร. เซนต์โยเซฟทิพวัล
จ. สมุทรปราการ

อ. สุพศิ ศรีพอ
1. ด.ญ. ณัฐณิชา บุญปัน
2. ด.ญ. ชนันท์ดาว ธงพันสา
3. ด.ญ. พุทธิดา พุทธิสัตย์

21 ขวดน่า ใส ใส ใส่ใจโลก

รร. พญาไท
จ. กรุงเทพมหานคร

อ. ศศิธร เขียวกอ
1. ด.ญ. ดุษยา บางชมพู
2. ด.ช. ศิวกร สนั่นวงษ์
3. ด.ช. อัครวินท์ เหล่าเรืองธนา

22 ล่าโพงจากวัสดุธรรมชาติ

รร. เมืองสมุทรสงคราม
จ. สมุทรสงคราม

อ. วันชนะ วุฒิทศพร
1. ด.ช. วีรวัฒน์ รุง่ สว่าง
2. ด.ช. วัชรพล บุญเฉลิมศักดิ์
3. ด.ญ. โชติกา ฟูกลิ่น

