
ผลการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2561 

วันที่ 16 – 18  สิงหาคม 2561  
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
วันที่  16  สิงหาคม 2561  
 
1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา  

รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 The Best โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บ ารุงวิทยา) นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ท.3 นครพนม โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3  

(พินิจพิทยานุสรณ์) 
นครพนม 

 
2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ N.P.W Science Show โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 แมวป่าอะคาเดมี โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน มุกดาหาร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 Sci Angels โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ นครพนม 

 
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ NPW. Show โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 SPS Alkali girls โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 T.P. SURVIVAL SHOW โรงเรียนธาตุพนม นครพนม 

 
4. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา  

รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 อนุบาลโสธิญา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม 
รางวัลชมเชย สันตยานันท์ 1 โรงเรียนสันตยานันท์ นครพนม 
รางวัลชมเชย สันตยานันท์ 2 โรงเรียนสันตยานันท์ นครพนม 



วันที่  17  สิงหาคม 2561  
 
1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ PCCM1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

รองชนะเลิศอันดับ 1 PCCM2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 Science PYschool โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม 
รางวัลชมเชย SCi SKR โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 

รางวัลชมเชย Sci SKR โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 

 
2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ PCCM 1 โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

รองชนะเลิศอันดับ 1 SCi SKRs โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 PCCM 2 โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

รางวัลชมเชย นาแกสามัคคีวิทยา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นครพนม 
รางวัลชมเชย น.ว.1 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร 

 
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

รางวัล ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ การเพ่ิมมูลค่าผ้าฝ้ายด้วยลาย

อนุรักษ์จากน  าสีย้อมมูลวัว 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ปลาร้าอัดก้อนเมนูอีสานสุดแซบ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ของเส้นไหม 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 

รางวัลชมเชย การศึกษาประสิทธิภาพในการ
สลายโฟม โดยใช้สารสกัดจากใบ
ท ามัง (แมงดา) 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 

รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากผลตะโก โรงเรียนบัวขาว กาฬสินธุ์ 



4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รางวัล ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ การศึกษาและพัฒนาวัสดุ
กันกระแทกจากเยื่อในต้น
สาบเสือและเส้นใยพืช 

โรงเรียนบัวขาว กาฬสินธุ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การยืดอายุเยลลี่จาก
หมากเม่าโดยใช้สารสกัด
จากฝาง 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เทคนิคการย้อมสีเส้นคล้า
ด้วยสารละลายเปลือก
ประดู่โดยใช้โคลนดินด า
และสนิมเหล็กร่วมกับน  า
มะขามเปียกและน  าชี เถ้า
เป็นสารช่วยย้อม 

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู 

รางวัลชมเชย การสกัดเจลาตินจาก
เปลือกกุ้งด้วยกรดจาก
ผลไม้เพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษาผลไม้สด 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร 

รางวัลชมเชย การผลิตแอลกอฮอล์จาก
ข้าวปลายพันธุ์ กอขอด้วย
เครือหมาน้อยและหัว
หวายป่า 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่  18  สิงหาคม 2561  

1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
รางวัล ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ เครื่องเหลาก้านมะพร้าว โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์จักกก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องหยอดเมล็ดมันแกว

อัตโนมัติ 
โรงเรียนธาตุพนม นครพนม 

2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รางวัล ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ รถเข็นยกตะกร้า โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู 
รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ขึ นรูปถ้วยจากใบไม้ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องฝานกล้วย โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู 
รางวัลชมเชย รถตัดหญ้าบังคับด้วยวิทยุ โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร 
รางวัลชมเชย เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าววัย

ใสร่วมใจพอเพียง 
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม นครพนม 

3. การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน  า ระดับประถมศึกษา  
รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ ท่าแร่ A โรงเรียนท่าแร่วิทยา สกลนคร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นาราช 1 โรงเรียนบ้านนาราชควาย นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 สันตยานันท์ โรงเรียนสันตยานันท์ นครพนม 

4. การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน  า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ pcw2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 KTU Enterprise โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 TRS1 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สกลนคร 

5. การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน  า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รางวัล ทีม โรงเรียน จังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ NSW2 By KK โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 pcw1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม นครพนม 


