
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา รักฟัน รักษ์โลก กับยาสีฟันสมุนไพรไทย ชมเชย
๑. ด.ญ.พิยดา  จินดา (สูตรโบราณ)
๒. ด.ญ.นาฎยา  ปานแจ่ม
๓. ด.ญ.พรทิพย์  ประจง

ชื่อสถานศึกษา
ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนนารีวิทยา ครีมขัดร้องเท้าจากเปลือกกล้วย ชนะเลิศ
๑. ด.ญ.ฐิจาภา  เนียมโสทร
๒. ด.ญ.ปิยะธิดา  กนะกาศัย
๓. ด.ญ.สุพินยา  สุติยวรรณ
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) การประดิษฐ์ของใช้จากส่ิงแวดล้อม รองชนะเลิศ
๑. ด.ญ.นวพร  ช านาญวิจิตร อันดับที ่๑
๒. ด.ญ.โสรญา  ทองป้อม
๓. ด.ญ.พจมาตร์  อาจศึกรังษี
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา สเปย์สมุนไพรรักษ์โลก รองชนะเลิศ
๑. ด.ช.วีรยุทธ  สีสด อันดับที ่๒
๒. ด.ญ.ปิยะฉัตร  รักขุมแก้ว   
๓. ด.ญ.สุนิชา  เนียมหอม

ชื่อสถานศึกษา
ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนบ้านคาวิทยา แก็สชีวภาพจากเปลือกสับปะรด ชนะเลิศ
๑. ด.ญ.กนกวรรณ  รอบคอบ
๒. น.ส.จันทร์จิรา  โสมิ่งมี
๓. นายอนันต์  บุญพร้ิง

       (นายเฉลียว เถื่อนเภา)
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

ประเภท ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ชว่งชั้นที ่๓ (ม.๑ - ม.๓)

ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน หมายเหตุ

ผลการตดัสินโครงการการประกวดผลงานทางวิชาการเฉลิมพระเกียรต ิ(การประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อม)
เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมพีระชนมายุ ๖๐ พรรษา

วันที ่๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ประเภท ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ชว่งชั้นที ่๒ (ป.๔ - ป.๖)

ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน หมายเหตุ

หัวขอ้ "เทิดพระเกียรต ิ๖๐ พรรษา รู้คุณค่ามรดกไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ประเภท ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ชว่งชั้นที ่๔ (ม.๔ - ม.๖)

ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน หมายเหตุ



ชื่อสถานศึกษา
ชื่อ - นามสกุล

กศน.ต าบลตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง ชายอดมะม่วงหินมพานต์ รองชนะเลิศ
๑. นายรวย  อาทรชัย อันดับที ่๑
๒. น.ส.วิชุดา  หลวงตุ้ย
๓. นายวชิรวิทย์  อินทนาศักด์ิ
กศน.ต าบลแพงพวย อ.ด าเนินสะดวก สเปย์สมุนไพรปรับอากาศ รองชนะเลิศ
๑. นายจิตวัต  บัวถา อันดับที ่๒
๒. นายโสฬส  เฮ้งไพบูรณ์
๓. น.ส.ขนิษฐา  ไตรรัตน์
กศน.ต าบลประสาทสิทธิ ์อ.ด าเนินสะดวก การถักกระเป๋าถุงพลาสติก ชมเชย
๑. นางศิริ เบญจบุญญานุภาพ
๒. น.ส.สุดารัตน์  แซ่โจว
๓. น.ส.จิราพร  แซ่โจว
กศน.ต าบลหน้าเมือง ๒ อ.เมืองราชบุรี โต๊ะเอนกประสงค์จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ชมเชย
๑. น.ส.สมพร  พะโรศิลป์
๒. นายนาวี  ช่างทอง
๓. นายสาธิต ช านิ
๔. นายธีรพงษ์  นาคข า
กศน.ต าบลสามเรือน อ.เมืองราชบุรี กระถางต้นไม้จากธรรมชาติ ชมเชย
๑. นายฉัตชัย  ช่อรัก

       (นายเฉลียว เถื่อนเภา)
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

วันที ่๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
หัวขอ้ "เทิดพระเกียรต ิ๖๐ พรรษา รู้คุณค่ามรดกไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ประเภท กศน. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน หมายเหตุ

เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมพีระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ผลการตดัสินโครงการการประกวดผลงานทางวิชาการเฉลิมพระเกียรต ิ(การประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อม)



ชื่อสถานศึกษา
ชื่อ - นามสกุล

กศน.ต าบลบัวงาม อ.ด าเนินสะดวก ประยุกต์การเพาะปลูกชมพูต่ามแนวเกษตร รองชนะเลิศ
๑. นายจิตติ  คุ้มครอง ทฤษฎีใหม่ อันดับที ่๑
๒. น.ส.จุฑามาศ  คุ้มครอง
๓. นายทวีศักด์ิ  น้ าแก้ว
กศน.ต าบลส่ีหมื่น อ.ด าเนินสะดวก ไม้กวาดทางมะพร้าวรักษ์ส่ิงแวดล้อม รองชนะเลิศ
๑. นายคมกริช  ไทรสถิตธาร อันดับที ่๒
๒. นายศิวศักด์ิ  เขียวมุ้ย
๓. นายวิรุฬห์  สอนปล่ัง
๔. น.ส.กรกฎ  พัฒน์สิริโยธิน
๕. น.ส.อาภาพร  เทียนศรี
กศน.ต าบลหน้าเมือง ๒ อ.เมืองราชบุรี ถ่านไม้กะลามะพร้วดูดกล่ินผสมใบเตย ชมเชย
๑. นายปิยพนธ์ ล้ิมกุลวราภิวัฒน์
๒. นางจันทนีย์  ภูจอมเดือน
๓. น.ส.พีรกานต์  น้ าจันทร์
๔. นางโชติมณี  ชูเชิด
กศน.ต าบลดอนกระเบือ้ง อ.โพธาราม ยากันยุงเพือ่คนรักสุขภาพ ชมเชย
๑. นายธีระวุฒิ  สุขสวัสด์ิ
๒. น.ส.สาวิตรี  ผุดผ่อง
๓. น.ส.ปนัดดา  มิ่งค า
กศน.ต าบลคูบัว อ.เมืองราชบุรี ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ชมเชย
๑. น.ส.รุ่งทิวา  น้ าค้าง
๒. น.ส.ดวงกมล  สงวนพร
๓. นายพันธกานต์  เทพธรรม

       (นายเฉลียว เถื่อนเภา)
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน หมายเหตุ

ผลการตดัสินโครงการการประกวดผลงานทางวิชาการเฉลิมพระเกียรต ิ(การประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อม)
เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมพีระชนมายุ ๖๐ พรรษา

วันที ่๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
หัวขอ้ "เทิดพระเกียรต ิ๖๐ พรรษา รู้คุณค่ามรดกไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ประเภท กศน. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย


