ผลการเข้าร่วมการแข่งขัน ตามโครงการ “ประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์” เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ. โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ
1. ประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์สาหรับครู (รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม)
นายเรวัตร สุดโต
2. ทักษะกระบวนการทางชีววิทยา
ครูผู้ควบคุม นางสาวสุวพิชญ์ ปะทามะเต
นางสาวอนุษรา เสริฐเมืองปัก
นักเรียน
1.นางสาวณัฐกมล นาเจริญ
2.นางสาวฝันทิตรา เอกอาทิตย์
3.นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณบุตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1. ทักษะกระบวนการทางฟิสิกส์
ครูผู้ควบคุม นายบุญเรือน คะเซ็นแก้ว
นางสาวนิตยา แรตไธสง
นักเรียน
1.นายอรรถพล จุ้ยไธสง
2.นางสาวศศินา มานุ
3.นายภานุวัฒน์นันตื้อ
2. ตอบปัญหาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูผู้ควบคุม นางสาวฉบาไพร รูปโฉม
นางสาวยี่สุ่น โชคบัณฑิต
นักเรียน
1.น.ส.ภัทราพร ไชยปัญหา
2.น.ส.สุมินทร์ญา เจือเงิน
3.น.ส.ภานุมาศ เดชบุผา

3. ประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์สาหรับครู (รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม)
นายชริน อาไธสง
4. สิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนต้น (เหรียญทอง)
ครูผู้ควบคุม
นางละอองทิพย์ ช่างเกวียน
นางสาวนิตยา กรุพิมาย
นักเรียน
1.ด.ช.จิรเมช รุ่งทวีเรืองโรจน์
2.ด.ช.นครินทร์ เขียนโทสาร
3.ด.ช.จิรัฐิติกาล นวลศรี
5. โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ มัธยมศึกษาตอนต้น (เหรียญทอง)
ครูผู้ควบคุม
นางสาวคนิตย์ถา เดชบุรีรัมย์
นางสาวอรอนงค์ นาหนองขาม
นางสาวศรวณีย์ อ่อนฉลวย
นักเรียน
1.ด.ญ.ณัฎฐ์ชุดา อุทธาทอง
2.ด.ญ.ธัญวรรณ ประจิตร
3.ด.ญ.ปุณยาพร บรรดาศักดิ์
6. โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาประยุกต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (เหรียญเงิน)
ครูผู้ควบคุม
นายชริน อาไธสง
นางสาวมนัสนันท์ ละปู่
นักเรียน
1.นางสาวอุษนา ภูมิไธสง
2.นายธนวัฒน์ สียางนอก
3.นายณัฐรวิชญ์ มากพูน
7. หุ่นยนต์วิ่งเร็ว มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูผู้ควบคุม นายบุญเรือน คะเซ็นแก้ว
นางสาวนิตยา แรตไธสง
นักเรียน
1.ด.ช.วิชญะ หงษาหลวง
2.ด.ช.ชานนลาดบัติ
3.ด.ช.คีตภัทร พะธะนะ

8. ตอบปัญหาฟิสิกส์
ครูผู้ควบคุม นางแสงเดือน ชัยยะ
นางสาวเกศรา ลุ่มร้อย
นางสาวนิตยา แรตไธสง
นักเรียน
1.นายภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า
2.นางสาวพวงผกา จันทบุรี
3.นางสาวณัฐมล วิไลรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1. ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูผู้ควบคุม นางทิวาภรณ์ มากพูน
นางสาวสรัญญา แสนศรี
นักเรียน
1.ด.ญ. จาริญา สังสรรค์
2.ด.ญ. กฤติยาณี อยู่เจริญ
3.ด.ช.อภิสิทธิ์ อินทร์นอก
2. ตอบปัญหาชีววิทยา
ครูผู้ควบคุม นางขวัญใจ นพคุณ
นางสาวศรวณีย์ อ่อนฉลวย
นักเรียน
1.นางสาวจิรารัตน์ ศิลบุตร
2.นางสาวปกิตตา สัตย์โส
3.นางสาวปรียาพร โฮนอก
3. Science Show มัธยมศึกษาตอนปลาย (เหรียญเงิน)
ครูผู้ควบคุม นางสาวศิรินภา ลัดนอก
นักเรียน
1.นางสาวสุนิสา มาลัย
2.นายณัฐพงษ์ ทบนา
3.นางสาวรังสีมา สุวรรณวงศ์

4. พูดสุนทรพจน์ มัธยมศึกษาตอนต้น (เหรียญทอง)
ครูผู้ควบคุม นางพัชรี แดนไธสง
นักเรียน ด.ญ.ญาดาวดี รัตนจุล
5. ทักษะกระบวนการทางเคมี
ครูผู้ควบคุม นางธนัชพร ขัดทรายขาว
นางสาววิรัญญา บุญหาร
นักเรียน
1.นางสาวเมธาวี ปิ่นสุวรรณ์
2.นางสาวณัฐกมล พิณพิมาย
3.นางสาวหทัยรัตน์ หาริกัน
รางวัลชมเชย
1. Science Show มัธยมศึกษาตอนต้น (เหรียญทอง)
ครูผู้ควบคุม นายอภิชัย มานพจันทร์
นางสาววราลี ชานาญสิงห์
นักเรียน
1.ด.ช.สายชล รวมธรรม
2.ด.ญ.ไอลิน โพธิ์กลั่น
3.ด.ช.มงคล ศิริสุนทร
2. ตอบปัญหาเคมี
ครูผู้ควบคุม นางสาวณัฏฐติกาน อุทธาทอง
นางสาวเนตรนพิศ โสภาบุตร
นางสาวปุริมปรัชญ์ เถาทิพย์
นักเรียน
1.น.ส.ชยาภรณ์ อุทธาทอง
2.น.ส.ปุณยวีร์ โพยนอก
3.มยุรฉัตร์ ไนยะแจ่ม
3. พูดสุนทรพจน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (เหรียญทอง)
ครูผู้ควบคุม นางพัชรี แดนไธสง
นักเรียน นางสาวกุลนิษฐ ปิดตาฝ้าย

4. วาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น(เหรียญเงิน)
ครูผู้ควบคุม นางจุฬารัตน์ มีหลง
นักเรียน ด.ญ.ภัณฑิรา สุพรรณนอก
5. วาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(เหรียญทอง)
ครูผู้ควบคุม นางจุฬารัตน์ มีหลง
นักเรียน นายเกริกเกียรติ ตรีเนตร์
6. การ์ตูนเล่มเล็ก มัธยมศึกษาตอนต้น (เหรียญเงิน)
ครูผู้ควบคุม นางจุฬารัตน์ มีหลง
นักเรียน
1.ด.ญ.พีรดา สีฮาด
2.ด.ญ.พรนภา เปล่งนอก
3.ด.ญ.สุกฤตา ทบศรี
7. การ์ตูนเล่มเล็ก มัธยมศึกษาตอนปลาย (เหรียญทอง)
ครูผู้ควบคุม นางจุฬารัตน์ มีหลง
นักเรียน
1.นางสาวจิตติมา ตันติชัยวรนุช
2.นางสาวสุกัญญา นาดี
3.นางสาวสุธัญญา ชัยนาเคน
8. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูผู้ควบคุม นางสุรีมาศ รุ่งสันเทียะ
นางสาวภัทรชนก วงเวียน
นักเรียน
1.ด.ช.ธนโชติ แท่นมี
2.ด.ญ.ปิติสกุล จันสุพรม
3.ด.ช.โยธิน รมไธสง

9. จรวดขวดน้าประเภทยิงไกล มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูผู้ควบคุม
ครูเรวัตร สุดโต
นักเรียน
1.ด.ช.จิราวุฒิ จันทีนอก
2.ด.ช.ชิษณุพงษศ์ อินทร์จันทร์
3.ด.ช.สถาพร บุตรหา
10. จรวดขวดน้าประเภทยิงไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูผู้ควบคุม
ครูชริน อาไธสง
นางสาวเกศรา ลุ่มร้อย
นักเรียน
1.นายบรรพต นามวงษ์
2.นายสุวิชา สุวรรณวงศ์
3.นายนันทวุฒิ โพยนอก
11. จรวดขวดน้าประเภทแม่นยา มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูผู้ควบคุม
ครูเรวัตร สุดโต
นักเรียน
1.ด.ช.จิรเมช รุ่งทวีเรืองโรจน์
2.ด.ช.นครินทร์ เขียนโทสาร
3.ด.ช.วรากร พลยางนอก
12. จรวดขวดน้าประเภทแม่นยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูผู้ควบคุม
ครูชริน อาไธสง
นางสาวเกศรา ลุ่มร้อย
นักเรียน
1.นายบรรพต นามวงษ์
2.นายสุวิชา สุวรรณวงศ์
3.นายนันทวุฒิ โพยนอก

