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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ชนะที่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

ประถมศึกษาตอนปลาย 1 เด็กหญิงฐติารีย์ ตระกูลพิทกัษก์ิจ ราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

2 เด็กหญิงอมรรัตน์ เหลานาคํา วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 

3 เด็กชายอุฬารณัฐป์ สุโรพันธ ์ ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 เด็กชายนันธ์ธชาติ ขันหลวง น่านปัญญานุกูล อ.ภูฎเพียง จ.น่าน 

2 เด็กหญิงชวิศา ทองพิทักษว์งศ์ สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน 

3 เด็กหญิงวรริน สุประการ น่านคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.น่าน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 นางสาวเพชรดา คนสูง ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 

2 นางสาวชลริรา อินปาต๊ะ นาหมื่นพิทยาคม อ.นาหมื่น จ.น่าน 

3 นายเมธาสทิธิ์ คําสุหล้า สา อ.เวียงสา จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับ ชนะที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

1 

1) เด็กชายศิริพงศ์ พงศ์ศิริเลศิ 

2) เด็กหญิงญาณิศา จันทร์ดี 

3) เด็กหญิงกานต์พิชชา วิไชยยา 

ราชานุบาล อ.เมือง จ.น่าน 

2 

1) เด็กหญิงปัญญาวีย ์แห่วตระกูลปัญญา 

2) เด็กหญิงปาณิศา ศรชัย 

3) เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์ จินะไชย 

น่านคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.น่าน 

3 

1) เด็กชายวรวรรธน์ มัคคพันธ์ 

2) เด็กชายกฤษณพงศ์ โลกคําลือ 

3) เด็กชายศุภวิชญ์ ไชยสล ี

น่านคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.น่าน 

3 

1) เด็กหญิงธนัชชา ละเลิง 

2) เด็กชายธนกฤต แสวงผล 

3) เด็กหญิงณัฐภัค ต๊ะดี 

ราชานุบาล อ.เมือง จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับ ชนะที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

1 

1) เด็กหญิงนภัทร์พร เหล่าอารยะ 

2) เด็กหญิงนันท์ธนัชพร งามเจริญสิน 

3) เด็กชายสุวิจกัขณ์ กาญจนสนิิทธ ์

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน 

2 

1) เด็กชายชนาธิป ศรีเริญ 

2) เด็กหญิงพิมพ์มาดา นันท์ชัย 

3) เด็กชายนิธาน เชื้อสุวรรณ 

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 

3 

1) เด็กชายชนกันต์ โชคสุขเจริญ 

2) นางสาวเทพสิริ พาราศรี 

3) นางสาวสุภาพร แก้วกา 

สา อ.เวียงสา จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับ ชนะที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 

1) นายวรเมธ เศรษฐช์ัยยันต์ 

2) นางสาวกชพร ใจจะดี 

3) นายนภรักษ์ ตันตระเสถยีร 

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน 

2 

1) นายวชิราวุฒิ ทองเรือง 

2) นายสุรยุทธ์ บุณยเวทย ์

3) นาวสาวลลิตา สทุธจันทร์ 

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 

3 

1) นายสิริวิชญ์ ผ่องศรีสุข 

2) นายชุติพนธ์ ศิริวรวัจน์ชัย 

3) นายภัทรดนัย เมืองวงค์ 

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน 

3 

1) นางสาวอมรสิริ อะทะวงค์ 

2) นางสาวภูริสา ใบยา 

3) นายธราเทพ เทพอาจ 

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 

 



~ 5 ~	

สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร ์

ระดับ ชนะที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

ประถมศึกษา 
1 

1) เด็กชายณัฐลักษณ์ ยาวิละ 

2) เด็กชายกิตติธัช ศิริรัตน์ 
วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 

2 
1) เด็กชายศุภณัฐ ลอืยศ 

2) เด็กชายนิติธร ขนิษฐบุตร 
วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 

3 
1) เด็กหญิงกสิณา ยิง่สินสการ 

2) - 
ราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
1 

1) เด็กหญิงณิชา แซ่ลี 

2) เด็กหญิงสุวนันท์ แสนเฮ้อ 
ราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน 

2 
1) เด็กชายชยุต ทาบุดดา 

2) เด็กชายรัฐนัณท์ เถรหมื่นไวย 
สา อ.เวียงสา จ.น่าน 

3 
1) เด็กหญิงเอมวกิา  แก้วยอด 

2) เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปัญญาทอง 
ตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร ์

ระดับ ชนะที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1 

1) นางสาวณิชาภัทร พรมผาย 

2) นายศิลา นวลทา 
ตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน 

2 
1) นางสาวพัชรวรรณ รัตน้ําหิน 

2) นางสาวทิพย์วรรณ แพงอ่อน 
นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 

3 
1) นายชินพลพัฒน์ เนตรใสวรกุล 

2) นายกตัญญู สาระภาพ 
ตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับ ชนะที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

ประถมศึกษาตอนปลาย 1 เด็กหญิงธนัยนิษฐ์ กองกุล บ้านสกาดใต้ อ.ปัว จ.น่าน 

2 เด็กหญิงพิชญาภัคค์ มีเล ้ บ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน 

3 เด็กหญิงภคนิจ อุปจกัร์ ราชานุบาล อ.เมือง จ.น่าน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 นายกฤตเมษ สุเทปิน สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน 

2 เด็กหญิงกสุุมา ขัติภริส สามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 

3 เด็กหญิงปภัสสร มัยราช ศรีนครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 สามเณรสาํราญ ใจปิง นันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน 

2 นางสาวสิราวรรณ สุรินทร์ แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

3 นายพงศ์วรินทร์ สาระไชย ปัว อ.ปัว จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช ้

ประเภท คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม 1) นางสาวจริยา  อารีย ์

2) นางสาวสุภาพร  อนุมา 

3) เด็กชายสุริยา  รักษ์เมือง 

ตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน 

อนุรักษ์วฒันธรรมยอดเยี่ยม 

 

1) นายธนวรรฒ  ขันทะ 

2) นางสาวจิตพร  แซ่กือ 

3) นางสาวมีนา  แซ่ว่าง 

ตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน 

ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน 1) นายธีรนัย มิหายศ 

2) นางสาวสโรชา อนุมา 

3) นางสาวธาราทิพย์ เขื่อนเพชร 

สา อ.เวียงสา จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับ ชนะที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

1 

1) เด็กหญิงปาริชาติ ผัดธิสาร 

2) เด็กหญิงกุลสตรี ไชยเอก 

3) เด็กหญิงณัฐธยาน์ พ่วงปาน 

บ่อสวกวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 

2 

1) นางสาวธัญชนก ติลสาร 

2) เด็กหญิงนัชชา วงศ์วาน 

3) เด็กหญิงภิษัชฌลา งามบุณยรักษ ์

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน 

3 

1) เด็กหญิงกัลยาวดี  ปัญญะ 

2) เด็กหญิงชลติพร  เรือนกุล 

3) เด็กหญิงพฤดี  นันตาฟอง 

ตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับ ชนะที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 

1) นางสาวกัญญารัตน์ น้ําพี้ 

2) นางสาวพันธิตรา ถามูล 

3) นายรชต ทยานศิลป์ 

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 

2 

1) นายภราดร คําพร 

2) นายธีรเมธ ลาวทอง 

3) นายนิพิชย์พัทธ์ หงส์ใจ 

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน 

3 

1) นางสาวฐิติชญา พุทธวงศ์ 

2) นางสาวกฤติยา ฉิมพาล ี

3) นางสาวภูริชญา ตันธนะวรกุล 

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทีมที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน ผลการประกวดได้ระดับ 

1 ชื่อโครงงาน: การเปรยีบเทียบภาชนะจากใบไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ครูที่ปรึกษา: นางปราณี อินวาทย์ และ นางสาวกนกรัตน์ ขัดแปง 
เด็กหญิงกัลยาวดี  ปัญญะ 

ตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน เหรียญทอง เด็กหญิงชลติพร  เรือนกุล 
เด็กหญิงพฤดี  นันตาฟอง 

2 ชื่อโครงงาน: เครื่องให้อาหารปลาผ่านแอพลิเคชัน Kid Bright 
ครูที่ปรึกษา: นางดาราลักษณ์ อินปา และ นายสุธรรม ชาวงิ้ว 
เด็กชายณัฐพล เขื่อนแก้ว 

ท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เหรียญเงิน เด็กหญิงรุจิรา อินไชย 
เด็กหญิงสิตานันท์ มังคละ 

3 ชื่อโครงงาน: เตาพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระดาษรีไซเคิล 
ครูที่ปรึกษา: นายรังสรรค ์ไกรสีกาจ และ นางวิวาพร ชายครอง 
เด็กชายธรีภทัร เนื้อสาร 

แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน เหรียญเงิน เด็กหญิงศิริธร วิชัยคํา 
เด็กหญิงอรนลิน อินแปลง 
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การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทีมที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน ผลการประกวดได้ระดับ 

4 ชื่อโครงงาน: การเปรยีบเทียบตัวทําละลายต่อประสิทธิภาพการสกัดและติดสีครั่ง 
ครูที่ปรึกษา: นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม 
เด็กหญิงปาริชาติ ผัดธิสาร 

บ่อสวกวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน เหรียญทอง เด็กหญิงกุลสตรี ไชยเอก 
เด็กหญิงณัฐธยาน ์พ่วงปาน 

5 ชื่อโครงงาน: รถไฟดูดขยะ 
ครูที่ปรึกษา: นางพิทารักษ์ เสนรัตน์ และ นางวราภรณ์ ดาอินวงค์ 
เด็กชายภูนิวฒัน์ รุ่งพิธานกุล 

น่านคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.น่าน เหรียญเงิน เด็กชายสมชาติ ชยุติพาณชิย ์
เด็กชายจิรภทัธ ์ขจรพงศ์กีรติ 

6 ชื่อโครงงาน: การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการบําบัดน้ําเสีย 
ครูที่ปรึกษา: นายเขมรัฐ คําลือ และ นางพิทารักษ์ เสนรัตน์ 
เด็กชายภีมเดช สีหราช 

น่านคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.น่าน เหรียญเงิน เด็กหญิงวิลาสินี อินน้อย 
เด็กหญิงกมลชนก มานะศรีสกุล 

7 ชื่อโครงงาน: สบู่เหลวล้างมือจากสารสกัดใบพลูและข่าเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
ครูที่ปรึกษา: นางพัชรินทร์ ศรีคํา และ นางสาวกันยารัตน์ คําสิทธ ิ
นางสาวธัญชนก ติลสาร 

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน เหรียญทอง เด็กหญิงนัชชา วงศ์วาน 
เด็กหญิงภิษัชฌลา งามบุณยรักษ์ 
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การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทีมที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน ผลการประกวดได้ระดับ 

8 ชื่อโครงงาน: เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน (Smart mosquito trap) 
ครูที่ปรึกษา: นางพัชรินทร์ ศรีคํา และ นางคนึงนิตย์ สวนกัน 
เด็กชายภัทรดนัย คําศรใีส 

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน เหรียญเงิน เด็กหญิงวรพิชชา อุดมทรัพย์ปัญญา 
เด็กหญิงลักษิกา บูรณสัมปทานนท์ 
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สรุปผลการประกวดและแข่งขัน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา  น่าน (ครั้งที่ 8) ประจําปีพุทธศักราช  2562 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 
 

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทีมที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน ผลการประกวดได้ระดับ 

1 ชื่อโครงงาน: ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยี IOT 
ครูที่ปรึกษา: นางสาวพุทธิมา นันทะกลุ และ นางสาวเบญจพร ก๋าวงค ์
นางสาวชลธชิา  ทิพย์ผ่อง 

ตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน เหรียญเงิน นางสาวศศิกานต์  แก้วดี 
นายธนพนธ ์ จันลา 

2 ชื่อโครงงาน: การศึกษาจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลสจากหน่อกล้วย 
ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ และ นางสาววรรณิศา จินนะ 
นายธนากิต ปิยศทิพย ์

นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน เหรียญเงิน นางสาวปริญญา ไชยชนะ 
นางสาวทักษพร ศรีสะอาด 

3 ชื่อโครงงาน: การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วด้วยแผ่นฟิล์มไคโตซานจากกระดองปูนา 
ครูที่ปรึกษา: นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ และ นางสาวมาลินี อนุรักษ์ 
นายภักดิชาติ แก้วบัว 

สา อ.เวยีงสา จ.น่าน เหรียญเงิน นายภานุวัฒน์ สมบูรณ์ 
นายนรากร ชมภูอินทร ์
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การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทีมที ่ คํานําหน้า  ชื่อ  นามสกุล โรงเรียน ผลการประกวดได้ระดับ 

4 ชื่อโครงงาน: กล่องเก็บความเย็นควบคมุอุณหภูมิ (Cold storage box with temperature control) 
ครูที่ปรึกษา: นางภิสชา ไชยบาล 
นางสาววลีพร หนองหงอก 

ท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เหรียญทองแดง นางสาวธนันญา ทนะวงศ์ 
นางสาวชุติมณทน์ เปรมศริิ 

5 ชื่อโครงงาน: เครื่องเตือนปริมาณน้ําปัสสาวะเต็มสําหรับผู้ป่วยโดยส่งแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชัน Line 
ครูที่ปรึกษา: นายมนตรี นันตา และ นายอรรณพ สิทธิสาร 
นางสาวฐิติชญา พุทธวงศ ์

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน เหรียญทอง นางสาวกฤติยา ฉิมพาลี 
นางสาวภูริชญา ตันธนะวรกุล 

6 ชื่อโครงงาน: การศึกษาการเจริญเติบโตของรากหอมแดงโดยใช้ดินปรับปรุงคุณภาพด้วยถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ครูที่ปรึกษา: นางสาวธิษะนา กะรัตน์ และ นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี 
นางสาวศิญามล จ๋อมพันธ์ 

สันติสุขพิทยาคม อ.สันติสุข จ.น่าน เหรียญทองแดง นางสาวเมยว์รินทร ์ม้วนกนัทะ 
นายโชคมงคล คําตั๋น 

7 ชื่อโครงงาน: ตู้อบผ้า HEAVENLY DRYER 
ครูที่ปรึกษา: นายมงคล แดงฟู และ นางสาวกนิษฐา รัตน์น้ําหิน 
นางสาวปัฐวกีานต์ อาษาพันธ์ 

นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน เหรียญเงิน นายเสฏธวัฒน์ ปานต๊ะระษี 
นายสัจจภัทร ์พิสิทธิ์ชัยงาม 
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8 ชื่อโครงงาน: ถังขยะอัจฉริยะ (SMART BIN) 
ครูที่ปรึกษา: นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง และ นายนายทศณัฐ ศรีสุขคํา 
นางสาวกัญญารัตน์ น้ําพี้ 

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน เหรียญทอง นางสาวพันธติรา ถามูล 
นายรชต ทยานศิลป์ 

9 ชื่อโครงงาน: ประสิทธิภาพของกระดาษต้นกล้วยผสมผงถ่านกัมมันต์เพื่อยืดอายุการเก็บรกัษามะม่วง 
ครูที่ปรึกษา: นางสุมิตรา ใจกล้า และ นางสาวพิมดาว บรรยงค ์
นางสาวอัมราพร เทียนเรยีว 

บ่อสวกวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน เหรียญเงิน นางสาวภัทรวดี ชินบูรณ ์
นางสาวกรรณิการ ์สิงห์ใจ 

10 ชื่อโครงงาน: ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากปลีกล้วยและถั่วเขียวต่อการงอกและการเติบโตของทานตะวัน ผักบุ้ง และไชเท้า 
ครูที่ปรึกษา: นางสาวศิรวิรรณ ขวญัอ่อน และ นางสาวกุลธิดา ชนาภิมุข 
นายภราดร คําพร 

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน เหรียญทอง นายธรีเมธ ลาวทอง 
นายนิพิชย์พัทธ ์หงส์ใจ 

11 ชื่อโครงงาน: การสังเคราะห์สารล่อแมลงวันพริก; 3-0x0--ionone ด้วยปฏิกิริยา allylic Oxidation 
ครูที่ปรึกษา: นายโพธิศกัดิ์ โพธิเสน และ ผศ.ดร.รชัณีภรณ์ อิ่นคํา 
นายวรเมธ เศรษฐ์ชัยยันต์ 

สตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน เหรียญทอง นายทรัพย์ศิร ิมณีรัตน์ 
นายชนวรี ์หล้าพรม 
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12 ชื่อโครงงาน: ช่วยคุณนายด้วย 
ครูที่ปรึกษา: นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ 
นายนรากร นวลดี 

ยาบหัวนาวิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน เหรียญเงิน นางสาวศศินิภา สิงลา 
นางสาวสุภานันท์ วิเศษบุรุษ 

13 ชื่อโครงงาน: เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการห้ามเลือดของใบสาบเสือและน้ํายางหนุมานนั่งแท่น 
ครูที่ปรึกษา: นางสาวเสาวรส เปียงชมภ ู
นางสาววิภาวนี แสนย่าง 

น่านประชาอุทิศ อ.เวยีงสา จ.น่าน เหรียญทองแดง นายภาณุวัฒน์ สถาพรจิต 
นายพลเทพ จารุภคสันติ 

 


