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ค าน า  

 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยม เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาที่
หลากหลายตอบสนองความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ภายใน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และ
กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)  ค่ายพัฒนาศักยภาพ TGC 
Camp ค่ายพัฒนาวิชาการ TGC Exploring trip @ Singapore ค่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียน “สังคมศึกษาตามรอย
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทักษะชีวิต” ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 ค่ายห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.ปลาย เป็นต้น 

นอกจากนั้นโรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) 
และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการท างานอย่างเป็นระบบโดยการท าโครงงาน (Project 
based learning : PBL) พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและ
การใช้เทคโนโลยี และเป็นเวทีให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อสาธารณชน  

การจัดงานนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” ประกอบด้วย การแสดง
โครงงานด้วยโปสเตอร์จ านวน 191 โครงงาน การน าเสนอโครงงานด้วยวาจาในสาขาสะเต็มศึกษา สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรยีนและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าร่วมกิจกรรม Hands on ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และงานต่างๆ การน าเสนอผลงานดีเด่น (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน
ต่างๆ นิทรรศการของหน่วยงานภายนอก ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี 
และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับดี 

รายงานนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการด าเนินกิจกรรม 
และเป็นข้อมูลเพื่อด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
 
 

             
              (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                1 มีนาคม 2562 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ หน้า 
ตารางที่ 1  แสดงหนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ตามค าสั่งที ่407/2561 7 
ตารางที่ 2  แสดงกิจกรรม เวลาและสถานที่ในการจดักจิกรรมต่างๆ ในงานนิทรรศการ

วิชาการ 
11 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สงิหเสนี) 
ในระดับชัน้ ม.1 – ม.6 

14 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สงิหเสนี) 
ชั้น ม.1 – ม.6 จ าแนกตามหัวขอ้ 

15 

ตารางที่ 5  แสดงชื่อโครงงาน PBL ของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ประจ าปีการศึกษา 2561 17 
ตารางที่ 6  แสดงจ านวนรางวัลต่างๆ ในการตัดสนิโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา สวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
43 

ตารางที่ 7  แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รบัคดัเลือกให้น าเสนอโครงงานด้วยโปสเตอร์ 50 
ตารางที่ 8  แสดงจ านวนนกัเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน “เปดิบ้านการศึกษา 

บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 
46 

ตารางที่ 9  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  (n = 1,136) 59 
ตารางที่ 10 แสดงคา่ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ (n = 1,136) 59 
ตารางที่ 11 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบประเมนิ          

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเปดิบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ       
(Bodin Academic Expo 2018) (n = 1,136) 

60 
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สารบัญรูปภาพ 
 
รูปภาพท่ี หน้า 
รูปที่ 1       ประชุมหัวหน้างานสะเตม็ศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเกี่ยวกบัขัน้ตอนการตรวจโครงงาน PBL ของนกัเรียน 
5 

รูปที่ 2       การคัดเลือกโครงงานที่มคีวามสอดคล้องกบัสาขาสะเต็มศกึษา สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6 

รูปที่ 3      การตรวจให้คะแนนกับโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกไว้ 6 
รูปที่ 4      การจดัเตรียมสถานที่ในการจดักิจกรรม Best practice 10 
รูปที่ 5      นักเรียนติดโปสเตอร ์ณ หอประชมุบดินทรพิพัฒน์ อาคารบดนิทรพิพัฒน์ ชัน้ 3 11 
รูปที่ 6      หัวหน้ากิจกรรมการเรียนรู้สูโ่ครงงาน (PBL) ชี้แจงข้อมูลการจดักิจกรรมกับนักเรียน 12 
รูปที่ 7       การฝกึซอ้มการแสดงชดุ “รากไทยพิพัฒนศ์ิลป์ ภูมแิผ่นดินจกัรนิราชา” 13 
รูปที่ 8       แผนภูมิแทง่แสดงจ านวนโครงงาน PBL จ าแนกตามระดับชัน้และหัวขอ้โครงงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
16 

รูปที่ 9       แผนภูมิแทง่แสดงจ านวนโครงงาน PBL ประจ าปีการศกึษา 2561 จ าแนกตามหวัขอ้
โครงงาน 

16 

รูปที่ 10     แผนภูมแิท่งแสดงจ านวนรางวัลโครงงาน PBL ของนกัเรียนชั้น ม.1 - ม.6 สาขาสะเตม็
ศึกษา สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

44 

รูปที่ 11     ตัวอยา่งโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัล 45 
รูปที่ 12     การประกวดการน าเสนอโครงงานดว้ยวาจา สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 46 
รูปที่ 13     กิจกรรมสะบัดเชือกของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 56 
รูปที่ 14     กิจกรรม Jigsaws for art ของกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 56 
รูปที่ 15     กิจกรรมปงิปองหรรษา นานาอาชีพ ของงานแนะแนว 56 
รูปที่ 16     กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 57 
รูปที่ 17     กิจกรรม STEM LAND ของงานสะเตม็ศึกษา 57 
รูปที่ 18     กิจกรรม Board Game การศึกษาหลากมติ ิของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 57 
รูปที่ 19     การแตง่กายเลยีนแบบตวัการ์ตนูของชุมนมุการต์ูน 57 
รูปที่ 20     กิจกรรมตอบค าถามสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 57 
รูปที่ 21     กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนของกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 57 
รูปที่ 22     กิจกรรม English in the digital Era 2018 ของกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 58 
 
 



รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรูสูโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 
1 

 
รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) 
และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”  
(BODIN Academic Expo 2018) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) มุงพัฒนาศักยภาพผูเรียนความรูความสามารถของผูเรียน 
สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ เพ่ือใหเกิดผูเรียน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูอันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปัญหา    
การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 
การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มาตรา 8    
การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเป็นไปอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) โดยการจัด
การศึกษาดวยหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการและความรูความสามารถของนักเรียนที่หลากหลาย และยังมี
การพัฒนาผูเรียนดานตางๆ ผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูโครงงาน (PBL) และกิจกรรม Open house เป็นกิจกรรมที่มุงพัฒนาความรู
ความสามารถทางวิชาการ และพัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียนโดยผานการทําโครงงาน 
(Project based learning : PBL) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาและสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการทํางานอยางเป็นระบบโดยการทําโครงงาน 
(Project based learning : PBL) 

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปัญหา การใชทักษะชีวิตและการใช
เทคโนโลยี 

3. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑแ องคแประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
4. เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คํา หรือภาษาอังกฤษ 

ความยาว 2,500 คํา 
5. นําเสนอขอคนพบขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว  (Oral individual) หรือกลุม (Oral 

panel presentation) โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
6. เผยแพรผลงานสูสาธารณะโดยใชการสนทนา/วิพากษแผานสื่ออิเล็กทรอนิค เชน e-conference  

social media online 
7. เห็นประโยชนแคุณคาการสรางสรรคแงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเป็นประโยชนแ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. สงเสริมและสนับสนุนการทําโครงงานของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ทุกคน 

และนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในเรื่องที่นักเรียนสนใจโดยครูทีป่รึกษา 
2. พัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานโครงงาน โดยนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ       

สิงหเสนี) ทุกคนสามารถเขียนรายงานโครงงานไดอยางถูกตอง 
2. สรางโอกาสและสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ทุกคนใหมีโอกาสใน   

การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงงานของนักเรียน 
3. สรางเวทีในการนําเสนอโครงงานของนักเรียนตอสาธารณชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการทํา

โครงงานและขั้นตอนการทําโครงงาน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรูความสามารถในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
2. นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู การทํางาน และสมรรถนะดานตางๆ 
3. นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
4. นักเรียนสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานโครงงานตอสาธารณชนไดอยางเหมาะสม 
5. นักเรียนเห็นประโยชนแคุณคาการสรางสรรคแงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเป็นประโยชนแ 
 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) จํานวน 4,125 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 
1. รายงานโครงงาน 
2. โปสเตอรแโครงงาน PBL 
3. แบบประเมินการจัดกิจกรรมนิทรรศการ “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ (BODIN 

Academic Expo 2018)” 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูโครงงาน (PBL) และกิจกรรม นิทรรศการ “เปิดบานการศึกษา บดินทร-

เดชาวิชาการ (BODIN Academic Expo 2018)” ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมวางแผนการดําเนินการกิจกรรมโดยคณะกรรมการกิจกรรมรายวิชา IS และกิจกรรม PBL 
และกําหนดปฏิทินการดําเนินกิจกรรม PBL ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดังปฏิทินการดําเนินการ
ในภาคผนวก) 

2. ครูที่ปรึกษาในทุกระดับชั้นปฐมนิเทศรายวิชา IS1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 
และกิจกรรมการเรียนรูสูโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 5 และ 6 เพ่ือใหนักเรียนทราบถึง
คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนและการจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาหแ แนวทางการวัดและ
ประเมินผล และงานที่มอบหมาย 

3. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับความหมายของการทําโครงงานและความสําคัญ
ของโครงงาน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูผานการทําโครงงานและเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทําโครงงาน 
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4. ครูใหนักเรียนแบงกลุมเพ่ือทําโครงงานประจําปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียนกรอกรายชื่อสมาชิก
ในกลุม (จํานวน 1-6 คน) ลงในแบบ PBL 01 แบบลงชื่อนักเรียน กิจกรรม PBL ประจําปีการศึกษา 2561 โดย
นักเรียนยังไมตองระบุหัวขอในการทําโครงงาน จากนั้นครูที่ปรึกษาตรวจสอบขอมูลจํานวนนักเรียนในหองวามี
การลงชื่อครบทุกคนหรือไม แลวดําเนินการใหเรียบรอย จากนั้นครูที่ปรึกษานําแบบ PBL 01 สงกลุมบริหาร
วิชาการภายในวันศุกรแที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 

5. หัวหนางานสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน และเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําเอกสารแนะนํา
ขอมูล ซึ่งเป็นเอกสารที่จะชี้แจงเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญของหัวขอตางๆ พรอมกับตัวอยางโครงงานในแตละ
หัวขอ เพื่อใหครูที่ปรึกษานําไปใหคําแนะนํากับนักเรียน และนักเรียนนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกทํา
โครงงานในหัวขอที่ตนเองสนใจตอไป 

6. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการเลือกหัวขอโครงงานของนักเรียนแตละกลุม โดยครู
ซักถามถึงเหตุผลหรือที่มาของการเลือกหัวขอโครงงาน จากนั้นนักเรียนกรอกขอมูลหัวขอโครงงานลงในแบบ 
PBL 01 ครูที่ปรึกษาสงแบบ PBL 01 ที่กลุมบริหารวิชาการเพ่ือจัดพิมพแขอมูลในระบบตอไป 

7. ครูที่ปรึกษามอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมระดมความคิด สืบคนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเอง
สนใจเพ่ือเลือกนํามาทําโครงงาน 

8. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําเก่ียวกับการตั้งชื่อโครงงานและประเภทโครงงานของนักเรียน จากนั้นครู
ใหนักเรียนกรอกชื่อโครงงานและประเภทโครงงานลงในแบบ PBL 02 

9. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเขียนรายงานในบทที่ 1 บทนํา โดยครูแจกแบบฟอรแม
โครงงานบทท่ี 1 ในแตละหัวขอสอดคลองกับที่นักเรียนแตละกลุมเลือก จากนั้นนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูล
และจัดทําบทที่ 2 และสงครูที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําและนักเรียนนําขอเสนอแนะของครูนําไปปรับปรุงแกไข 

10. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเขียนรายงานในบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ/แนวคิดท่ีเกี่ยวของ โดยครูแจกแบบฟอรแมโครงงานบทที่ 2 ในแตละหัวขอสอดคลองกับที่นักเรียนแต
ละกลุมเลือก 

11. นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูล โดยครูใหนักเรียนศึกษาเอกสารแนะนําการสืบคนขอมูลที่
เกี่ยวของในการทําโครงงาน PBL (เอกสารในภาคผนวก) เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาตัวอยางการทํางานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณแการทํางานผานการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย 

12. นักเรียนจัดทํารายงานบทที่ 2 และสงครูที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําและนักเรียนนําขอเสนอแนะ
ของครูนําไปปรับปรุงแกไข 

13. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเขียนรายงานในบทที่ 3 อุปกรณแและวิธีดําเนินการ
ทดลอง/วิธีการดําเนินงาน โดยครูแจกแบบฟอรแมโครงงานบทที่ 3 ในแตละหัวขอสอดคลองกับที่นักเรียนแตละ
กลุมเลือก จากนั้นนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลและจัดทําบทที่ 3 และสงครูที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําและ
นักเรียนนําขอเสนอแนะของครูนําไปปรับปรุงแกไข 

14. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทําแผนผังความคิด (mind map) และแจงเกณฑแการ
ประเมินแผนผังความคิดของแตละกลุมสาระการเรียนรู จากนั้นนักเรียนพิจารณาความสอดคลองระหวาง
โครงงานของนักเรียนกับเกณฑแการประเมินแผนผังความคิดของแตละกลุมสาระการเรียนรู นักเรียนจัดทํา
แผนผังความคิดแลวสงครูที่ปรึกษา จากนั้นครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําและนักเรียนนําขอเสนอแนะของครูนําไป
ปรับปรุงแกไข 

15. ครูที่ปรึกษาชี้แจงการสงแผนผังความคิด โดยใหนักเรียนศึกษาจากเอกสารชี้แจงการสงแผนผัง -
ความคิดบูรณาการความรู 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมโครงงาน PBL ปีการศึกษา 2561 (เอกสาร         
ในภาคผนวก) โดยหัวหนากลุมตองสงไฟลแแผนผังความคิดภายในวันศุกรแที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา   
23.59 น. ผานระบบ google classroom 
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16.  ครูผู สอนทุกรายวิชาตรวจให คะแนนแผนผั งความคิดของนักเรียนแตละกลุ มผ าน 
google.classroom รายวิชาละ 5 คะแนน 

17. ครูที่ปรึกษารวบรวมเคาโครงโครงงานของนักเรียนสงที่กลุมบริหารวิชาการ ภายในวันศุกรแที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ.2561 

18. ประชุมวางแผนการดําเนินการกิจกรรมโดยคณะกรรมการกิจกรรมรายวิชา IS 2 และกิจกรรม 
PBL และกําหนดปฏิทินการดําเนินกิจกรรม PBL ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ดังปฏิทินการดําเนิน
กิจกรรมในภาคผนวก) 

19. นักเรียนกรอกขอมูลชื่อโครงงาน รายชื่อนักเรียนในกลุม หัวขอโครงงาน ประเภทโครงงานใน
แบบ PBL 03 นักเรียนทบทวนเคาโครงโครงงาน และครูมอบหมายใหนักเรียนดําเนินการตามที่กลุมของ
นักเรียนวางแผนการดําเนินการไว 

20. ครูติดตามการเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนและบันทึกผลการจัดกิจกรรมในแบบ PBL 04 
21. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเขียนรายงานในบทที่ 4 ผลการดําเนินงาน โดยครูแจก

แบบฟอรแมโครงงานบทที่ 4 ในแตละหัวขอสอดคลองกับที่นักเรียนแตละกลุมเลือก จากนั้นนักเรียนแตละกลุม
สืบคนขอมูลและจัดทําบทที่ 4 และสงครูที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําและนักเรียนนําขอเสนอแนะของครูนําไป
ปรับปรุงแกไข 

22. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเขียนรายงานในบทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน โดยครู
แจกแบบฟอรแมโครงงานบทที่ 5 ในแตละหัวขอสอดคลองกับที่นักเรียนแตละกลุมเลือก จากนั้นนักเรียนแตละ
กลุมสืบคนขอมูลและจัดทําบทที่ 5 และสงครูที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําและนักเรียนนําขอเสนอแนะของครู
นําไปปรับปรุงแกไข 

23. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทํารายงานโครงงานสวนอ่ืนๆ ไดแก ปกนอก ปกใน 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ เอกสารอางอิง ขอมูลผูจัดทํา และจัดทํา
รายงานสงครูที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําและนักเรียนนําขอเสนอแนะของครูนําไปปรับปรุงแกไข 

24. นักเรียนสงรายงานโครงงาน PBL กับครูที่ปรึกษาภายในวันศุกรแที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 
จากนั้นครูที่ปรึกษาสงรายงานโครงงาน PBL ที่กลุมบริหารวิชาการ 

25. ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการทําโปสเตอรแ  โดยนักเรียนศึกษาการทําโปสเตอรแ PBL จาก
เอกสารแนะนําการทําและการสงโปสเตอรแโครงงาน นักเรียนจัดทําโปสเตอรแและสงใหครูที่ปรึกษาตรวจให
คําแนะนํา นักเรียนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขกอนที่นักเรียนจะสงโปสเตอรแที่สมบูรณแที่ครูปรึกษาภายใน
วันศุกรแที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 จากนั้นครูที่ปรึกษาสงโปสเตอรแของนักเรียนที่กลุมบริหารวิชาการ 

26. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN 
Academic Expo 2018) ตามคําสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ที่ 407/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 

27. คณะกรรมการตรวจโครงงาน PBL ตามคําสั่งที่ 407/2561 ประชุมวางแผนการดําเนินการ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการตรวจโครงงานดังเอกสารภาคผนวก คณะกรรมการตรวจโครงงานในแตละหัวขอเป็นดังนี้ 

หัวขอสะเต็มศึกษา คณะกรรมการตรวจโครงงานประกอบดวย 
   - ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ (ยกเวนครูสอนวิชาชีววิทยา) 
   - ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ 
   - ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยี 
หัวขอสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน คณะกรรมการตรวจโครงงานประกอบดวย 
   - ครูผูสอนรายวิชาชีววิทยา 
   - ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 



รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรูสูโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 
5 

   - ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  (ยกเวนครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยี) 

หัวขอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   - ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 
รูปที ่1 ประชุมหัวหนางานสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจโครงงาน PBL ของนักเรียน 
28. คณะกรรมการตรวจโปสเตอรแโครงงาน PBL ตามคําสั่งที่ 4072561 ประกอบดวยครูทุกคนใน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะและครูทุกคนในงานแนะแนว ประชุมวางแผนการดําเนินการ โดยงานแนะแนว
คัดเลือกโปสเตอรแที่จัดทําตามรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด และพิจารณาการพิมพแและการเรียบเรียงภาษาได
เหมาะสม สวนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะพิจารณาความถูกตองและความเหมาะสมขององคแประกอบทางศิลปะ 

29. หัวหนางานสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คัดเลือก
โครงงานที่มีความสอดคลองกับสาขา 
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รูปที่ 2 การคัดเลือกโครงงานที่มีความสอดคลองกับสาขาสะเต็มศึกษา  

สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

30. กรรมการตรวจโครงงาน PBL ตรวจใหคะแนนกับโครงงานที่ผานการคัดเลือกไว เพ่ือตัดสินให
รางวัลกับโครงงานของนักเรียน 

   
รูปที่ 3 การตรวจใหคะแนนกับโครงงานที่ผานการคัดเลือกไว 

 
31. โรงเรียนประกาศผลการตัดสินโครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประกาศผลการ

ตัดสินโปสเตอรแโครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย และประกาศผลการตัดสินการ
ประกวดการนําเสนอโครงงานดวยวาจา (ผลดังเอกสารในภาคผนวก) 

32. กลุมบริหารวิชาการประชุมนักเรียนที่ไดรับรางวัลโครงงาน PBL เพ่ือสงไฟลแโปสเตอรแซึ่งจะนําไป
จัดพิมพแโปสเตอรแขนาด 120 cm x 80 cm และชี้แจงการนําเสนอโครงงานในกิจกรรม Open House 
ประจําปีการศึกษา 2561 

33. กลุมบริหารวิชาการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชา
วิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) และติดตามผลการดําเนินงานของแตละฝุาย 

34. กลุมบริหารวิชาการประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือติดตามการดําเนินงาน         
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงหนาที่ของคณะกรรมการแตละฝุาย ตามคําสั่งที่ 407/2561 
คณะกรรมการฝ่าย ข้อมูลการประสานงาน 

พิธีกร พิธีการ - จัดทํากําหนดการโดยประสานขอมูลกับกลุมบริหารวิชาการ 
- จัดทําคํากลาวรายงานและคํากลาวเปิดงานของประธาน 

ปฏิคม - ประสานขอมูลกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวรายชื่อประธานในพิธีและแขกผูมี
เกียรติที่โรงเรียนเขารวมงาน 
- ประสานขอมูลการจัดกิจกรรมเพ่ือใหขอมูลการจัดงานเบื้องตนกับนักเรียน ครู
และแขกที่เขารวมกิจกรรม ณ บริเวณตางๆ 

กิจกรรมพิธีเปิด - ออกแบบขั้นตอนในการเปิดงาน 
- ประสานงานกับคณะกรรมการฝุายพิธีกร-พิธีการ 
- ประสานบริษัทที่ติดตั้งอุปกรณแเกี่ยวกับใบเสนอราคา และการติดตั้งอุปกรณแเพ่ือ
ดําเนินการพิธีเปิดในวันที่ 18 ก.พ.62 
- กลุมบริหารวิชาการจัดทําเอกสารจัดซื้อ-จางจางที่เก่ียวของ 

ลงทะเบียน - ประสานขอมูลกับกลุมบริหารวิชาการเก่ียวกับรายชื่อของผูเขารวมงาน 
- ประสานขอมูลการจัดเตรียมสถานที่สําหรับฝุายลงทะเบียน 

จัดทําสูจิบัตรและ
เอกสารของงาน 

- ประสานขอมูลกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม รายละเอียดการจัด
กิจกรรมตางๆ 
- จัดทําสูจิบัตรโดยประสานงานกับโรงพิมพแเพ่ือขอใบเสนอราคา และนัดหมาย 
การสงสูจิบัตร 
- กลุมบริหารวิชาการจัดทําเอกสารจัดซื้อ-จัดจางที่เก่ียวของ  

การนําเสนอโครงงาน
บนเวท ี

- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอโครงงานบนเวที 
- ประสานงานกับนักเรียนใหประชุมกับหัวหนางานสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตรแ
โรงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรับทราบเกณฑแในการตัดสิน        
การประกวดการนําเสนอโครงงานบนเวท ี
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอโครงงาน ณ บริเวณที่กําหนด โดยกลุมบริหาร
วิชาการประสานงานกับงานอาคารสถานที่จัดสถานที่ และประสานงานกับงานโสต
ทัศนศึกษาในการจัดเตรียมทัศนูปกรณแที่เกี่ยวของ 
- สงแบบประเมินใหกลุมบริหารวิชาการเพ่ือทําสําเนา 
- ตัดสินการนําเสนอโครงงานและสงผลการตัดสินที่กลุมบริหารวิชาการเพ่ือจัดทํา
เกียรติบัตร 

จัดนิทรรศการกลุม
สาระการเรียนรูฯ และ
งานฝุายตาง ๆ 

1. กิจกรรม Best practice ของกลุมสาระการเรียนรูและงานอ่ืนๆ 
- สงขอมูลตางๆ ไดแก ชื่อกิจกรรม/ผลงาน รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อนักเรียน
ชวยงาน วัสดุอุปกรณแ (เชน โต฿ะ เกาอ้ี บอรแด ปลั๊กไฟ เป็นตน) ที่กลุมบริหาร
วิชาการ 
- รับเงินสนับสนุนจากโรงเรียน และสงใบเสร็จหรือใบสําเนารับเงินที่กลุมบริหาร
วิชาการ 
- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม กําหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรมของกลุมสาระฯ และจัดสถานที่ไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 
กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 
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คณะกรรมการฝ่าย ข้อมูลการประสานงาน 
2. กิจกรรม Hands on 
- สงขอมูลตางๆ ไดแก ชื่อกิจกรรม/ผลงาน รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อนักเรียน
ชวยงาน วัสดุอุปกรณแ (เชน โต฿ะ เกาอ้ี บอรแด ปลั๊กไฟ เป็นตน) ที่กลุมบริหาร
วิชาการ 
- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม กําหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรมของกลุมสาระฯ และจัดสถานที่ไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 
กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 

จัดทําคูมือการเขารวม
กิจกรรม 

- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรมเพ่ือ
นําไปจัดทําคูมือการเขารวมกิจกรรม 
- ประสานงานกับหางหุนสวนจํากัด มีน เซอรแวิส ซัพพลาย ในการจัดทําคูมือการ
เขารวมกิจกรรมและสติ๊กเกอรแแสดงการผานการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 
- มอบคูมือการเขารวมกิจกรรมใหกับครูที่ปรึกษาเพ่ือนําไปมอบใหกับนักเรียนใน
วันที่ 18 ก.พ.62 และมอบสติ๊กเกอรแกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและหัวหนา
งานที่เก่ียวของเพ่ือใชในการจัดกิจกรรม 

ตรวจรับสมุดคูมือการ
เขารวมกิจกรรมของ
นักเรียน 

- รวมวางแผนขั้นตอนการรับ-สงคูมือการเขารวมกิจกรรม โดยใหนักเรียนรวบรวม
เป็นชั้นที่หัวหนาหองหรือตัวแทนหอง สงที่หองอาหารครูชั้น ตั้งแตเวลา 13.00 – 
15.00 น. 
- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนที่ตองสงคูมือการเขา
รวมกิจกรรม 
- สรุปผลการรับคูมือการเขารวมกิจกรรม และสงใบสรุปผลการรับและคูมือการเขา
รวมกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดสงที่กลุมบริหารวิชาการภายในวันจันทรแที่ 18 
กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 

จั ดนิ ท ร รศกา ร จ าก
หนวยงานภายนอก 

- ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการเขารวมจัดนิทรรศการ โดยโรงเรียนสง
หนังสือเชิญหนวยงานเขารวมกิจกรรม ไดแก 

1. บริษัท ทรู คอรแปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
4. บริษัท เวิลดแไดแดค เอเชีย จํากัด 
5. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
6. การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย 
7. THIOKA Enterprise Co.,Ltd. (THAILAND-EDUCATION.COM) 

- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเพ่ือจัดทําหนังสือเชิญ 
เ ชิ ญประธ าน ใน พิ ธี 
แขกผู มี เกียรติ  และ
โรงเรียนเขารวมงาน 

- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเพ่ือทําหนังสือเชิญประธานในพิธี ไดแก 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เชิญแขกผูมีเกียรติ 
ไดแก ประธานชมรมครูเกงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) นายกสมาคม
ผูปกครองและครูบดินทรเดชา ประธานชมรมครูเกาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ 
สิงหเสนี) นายกสมาคมผูปกครองและครูบดินทรเดชา และโรงเรียนเขารวมงาน 
(รายชื่อโรงเรียนที่เชิญเขารวมนิทรรศการวิชาการอยูในภาคผนวก) 
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คณะกรรมการฝ่าย ข้อมูลการประสานงาน 
ฝุายศิลป - ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับชื่อนิทรรศการและงบประมาณใน

การจัดทําปูายบนเวที ณ หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒนแ 
ทําเกียรติบัตร - ออกแบบเกียรติบัตร และประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับรายชื่อ

นักเรียนและรางวัลที่นักเรียนไดรับเพื่อจัดทําเกียรติบัตร 
- ประสานงานกับหางหุนสวนจํากัด มีน เซอรแวิส ซัพพลาย เพ่ือจัดพิมพแเกียรติบัตร 
- กลุมบริหารวิชาการจัดทําเอกสารจัดซื้อ-จัดจางที่เกี่ยวของ 
- ประสานนักเรียนในการรับเกียรติบัตรบนเวที ในวันที่ 18 ก.พ.62 

ปร ะ เ มิ น ผล กา ร จั ด
กิจกรรม 

- จัดทําเครื่องมือในการประเมินการจัดกิจกรรม 
- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแผลการประเมิน สรุปผลการประเมินและ
สงสรุปผลการประเมินที่กลุมบริหารวิชาการ 

พัสดุ - ประสานกับกลุมบริหารวิชาการเพ่ือจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับงานพัสดุ 
ดูแลความเรียบรอย
ของนักเรียน 

- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเก่ียวกับสถานที่และเวลาในการจัดกิจกรรม 
- ดําเนินกิจกรรมหนาเสาธง ณ สนามฟุตบอล เพ่ือทํากิจกรรมหนาเสาธงและชี้แจง
การทํากิจกรรมในวันที่ 18 ก.พ.62 
- ควบคุมดูแลความเรียบรอยภายในงาน 

จ ร า จ ร แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย 

- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับรถยนตแของบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกที่เขามาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 

ประชาสัมพันธแ - ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
ประชาสัมพันธแขอมูลการจัดงานของบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
- ขึ้นขอความประชาสัมพันธแงานที่จอ LED หนาอาคาร 1 

ใหขอมูลการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 
2562 

- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับสถานที่ วัสดุ อุปกรณแในการจัด
กิจกรรม 
- ประสานงานกับงานรับนักเรียนของโรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนเทพลีลา 
และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ในการจัดกิจกรรมการใหขอมูลการรับ
นักเรียน 
- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับการทําหนังสือเชิญโรงเรียนเขารวม
กิจกรรม 

สถานที ่ - ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเก่ียวกับรายละเอียดสถานที่และวัสดุอุปกรณแ
ที่กลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ ใชในการจัดกิจกรรม 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณแไว ณ บริเวณที่จัดกิจกรรม และใหความชวยเหลือตามคํา
รองขอของแตละกลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ 

ตกแตงสถานที ่ - ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดกิจกรรมซึ่งจะตอง
ตกแตงสถานที ่
- รับเงินคาวัสดุอุปกรณแในการตกแตงสถานที่ และสงใบเสร็จหรือใบสําคัญรับเงินที่
กลุมบริหารวิชาการ 

โสตทัศนศึกษา - ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณแที่เก่ียวของ 
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คณะกรรมการฝ่าย ข้อมูลการประสานงาน 
สวัสดิการ - ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร งบประมาณในการ

จัดอาหารกลางวันสําหรับครูและบุคลากรของโรงเรียนในวันที่ 18 ก.พ.62 
- ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการเพ่ือประสานขอมูลการรับอาหารกลางวัน
ใหกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 

 
35. กลุมบริหารวิชาการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับนิทรรศการวิชาการ เชน คูมือการทํากิจกรรม

ของนักเรียน (Passport) สูจิบัตร ปูายประชาสัมพันธแตางๆ 
36. คณะกรรมการจัดกิจกรรม Best practice และ Hands on จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมตั้งแต

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 
 

 

  
รูปที่ 4 การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม Best practice 

 
37. นักเรียนที่นําเสนอโครงงานดวยโปสเตอรแรับโปสเตอรแที่กลุมบริหารวิชาการและนําไปติดที่บอรแด

ที่โรงเรียนกําหนด ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒนแ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
กุมภาพันธแ และวันศุกรแที่ 15 กุมภาพันธแ พ.ศ2562 
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รูปที่ 5 นักเรียนติดโปสเตอรแ ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒนแ อาคารบดินทรพิพัฒนแ ชั้น 3 

 
38. ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายในงานนิทรรศการวิชาการ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงกิจกรรม เวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ ในงานนิทรรศการวิชาการ 
กิจกรรม เวลา สถานที ่

การนําเสนอโครงงาน (200 โครงงาน) ใน
รูปแบบโปสเตอรแ 

08.00 – 15.30 น. อาคารบดินทรพิพัฒนแ ชั้น 3 และ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 

การนําเสนอโครงงานดวยวาจา 
- สะเต็มศึกษา 
- สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน 
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
10.00 – 12.00 น. 
10.00 – 12.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 

 
อาคารบดินทรพิพัฒนแ ชั้น 3 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
อาคารบดินทรพิพัฒนแ ชั้น 3 

การเขารวมกิจกรรม Hands on จํานวน 12 
กิจกรรม 

08.00 – 15.30 น. บริเวณตางๆ ของโรงเรียน ตามที่
กําหนด 

การนําเสนอผลงานดีเดน (Best practice) 
ของกลุมสาระการเรียนรู และงานตางๆ 

08.00 – 15.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 

นิทรรศการการรับนักเรียนของโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) และโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตวังทองหลาง 

08.00 – 15.00 น. บริเวณหนาหองสมุด หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ชั้น 1 

การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน** 
- การแสดงวงดนตรีลูกทุงนิลุบล ชวงที่ 1 
- การแสดงดนตรีไทย 
- การแสดงวงดนตรีลูกทุงนิลุบล ชวงที่ 2 
- การแสดงนาฎศิลป 
- การแสดงวงดนตรีลูกทุงนิลุบล ชวงที่ 3 
- การแสดงวงสตริง 

 
13.00 – 13.30 น. 
13.30 – 14.00 น. 
14.00 – 14.30 น. 
14.30 – 15.00 น. 
15.00 – 15.30 น. 
15.30 – 16.30 น. 

เวทีหนาอาคาร 1 

นิทรรศการของหนวยงานภายนอก 08.00 – 15.00 น. อาคารบดินทรพิพัฒนแ ชั้น 1 
**การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน งดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 18 กุมภาพันธแ 62 เนื่องจากปัญหาฝุุน
ละอองขนาดเล็กในอากาศ 
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และชี้แจงบทบาทหนาที่ของนักเรียนในงานนิทรรศการวิชาการ ดังนี้ 
1.  นั ก เรี ยนที่ ได รับการคัด เลือกใหนํ า เสนอโครงงานดวยโปสเตอรแ  จั ด เตรี ยมอุปกรณแ 

และเตรียมตัวในการนําเสนอโครงงานหนาโปสเตอรแของตนเอง ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒนแ ชั้น 3  
เวลา 07.30 น. 

2. นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรมใหจัดเตรียมงาน ณ บริเวณที่ตนเอง
รับผิดชอบ เวลา 07.30 น.  

3 .  นั ก เ รี ยนนอก เหนื อจ ากข อ  1  และข อ  2  ให เ ข า แถว เ พ่ื อทํ า กิ จ กร รมหน า เ ส า ธ ง  
ณ สนาม ฟุตบอล  และรั บ เ ล ม  Passport. จ า กครู ที่ ป รึ กษา  เ พ่ื อ ใ ช ใ นกา ร เ ข า ร ว มกิ จก ร รม ใน 
เวลา 08.15-15.00 น. 

4. นักเรียนในขอ 3 ที่ทํากิจกรรมและไดรับสติ๊กเกอรแติดเลม Passport เสร็จสิ้นแลว  
ใหรวบรวมที่หัวหนาหองเพ่ือนําสงคณะกรรมการฝุายตรวจรับสมุดคูมือการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน  
เวลา 13.00 น. เป็นตนไป ณ หองอาหารครู อาคารบดินทรพิพัฒนแ ชั้น 2 

 
รูปที ่6 หัวหนากิจกรรมการเรียนรูสูโครงงาน (PBL) ชี้แจงขอมูลการจัดกิจกรรมกับนักเรียน 
 
39. นักเรียนและครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะฝึกซอมการแสดงพิธีเปิดชุด “รากไทยพิพัฒนแศิลป  

ภูมิแผนดินจักรินราชา” ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒนแ วันอาทิตยแที่ 17 กุมภาพันธแ 2562 
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รูปที่ 7 การฝึกซอมการแสดงชุด “รากไทยพิพัฒนแศิลป ภูมิแผนดินจักรินราชา” 

 
40. คณะกรรมการดําเนินงาน “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” ตามคําสั่งที่ 407/2561 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง จัดกิจกรรมตางๆ ในวันจันทรแที่ 18 กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 เวลา 07.30 - 16.30 น. โดย
ลงชื่อปฏิบัติงาน ณ จุดรับลงทะเบียน หนาอาคารบดินทรพิพัฒนแ ชั้น 1 

41. คณะกรรมการประมวลผลการประเมินคะแนนกิจกรรมการเรียนรูสูโครงงาน (PBL) 5 คะแนน 
ซึ่งแบงเป็นองคแประกอบตางๆ ดังนี้ 

ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1-5 
สวนที่ 1 คะแนนเต็ม 3 คะแนน โดยพิจารณาจากรายงานโครงงาน PBL 
- ถาผานการคัดเลือกในรอบแรก  ได 3 คะแนน 
- ถาไมผานการคัดเลือก   ได 2 คะแนน 
- ถาไมสงรายงานโครงงาน  ได 0 คะแนน 
สวนที่ 2 คะแนนเต็ม 1 คะแนน โดยพิจารณาจากการสงโปสเตอรแโครงงาน PBL 
- ถาสงโปสเตอรแ   ได 1 คะแนน 
- ถาไมสงโปสเตอรแ   ได 0 คะแนน 
สวนที่ 3 คะแนนเต็ม 1 คะแนน โดยพิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
- ถานําเสนอโครงงานดวยโปสเตอรแ ได 1 คะแนน 
- ถาชวยเหลือกิจกรรม   ได 1 คะแนน 
- ถาเขารวมกิจกรรมและสง passport ซ่ึงติดสต๊ิกเกอรแแสดงการผานการเขารวมกิจกรรม 

    ครบทั้ง 13 ฐานกิจกรรม  ได 1 คะแนน 
- ถาไมเขารวมกิจกรรมใดๆ  ได 0 คะแนน 
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ส าหรับนักเรียนชั้น ม.6 
สวนที่ 1 คะแนนเต็ม 3 คะแนน โดยพิจารจากรายงานโครงงาน PBL 
- ถาผานการคัดเลือกในรอบแรก  ได 3 คะแนน 
- ถาไมผานการคัดเลือก   ได 2 คะแนน 
- ถาไมสงรายงานโครงงาน  ได 0 คะแนน 
สวนที่ 2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน โดยพิจารณาจากการสงโปสเตอรแโครงงาน PBL 
- ถาสงโปสเตอรแ   ได 2 คะแนน 
- ถาไมสงโปสเตอรแ   ได 0 คะแนน 

 
ผลการด าเนินการ 

1. จํานวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ประจําปีการศึกษา 2561 เป็นดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ชั้น 

จ านวนโครงงานแต่ละประเภท 

รวม ชั้น 

จ านวนโครงงานแต่ละประเภท 

รวม สะเต็ม
ศึกษา 

สวน
พฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สะเต็มศึกษา 
สวน

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ม.1/1 4 1 1 6 ม.4/1 3 2 2 7 
ม.1/2 4 1 1 6 ม.4/2 1 2 4 7 
ม.1/3 4 2 0 6 ม.4/3 0 4 3 7 
ม.1/4 4 3 0 7 ม.4/4 1 2 4 7 
ม.1/5 2 4 2 8 ม.4/5 1 0 4 5 
ม.1/6 3 3 2 8 ม.4/6 7 0 1 8 
ม.1/7 2 1 4 7 ม.4/7 1 2 3 7 
ม.1/8 2 3 2 7 ม.4/8 2 1 5 8 
ม.1/9 1 4 2 7 ม.4/9 5 1 3 9 
ม.1/10 1 3 4 8 ม.4/10 2 2 6 10 
ม.1/11 4 3 1 8 ม.4/11 4 5 1 10 
ม.1/12 2 3 5 10 ม.4/12 1 0 7 8 
ม.1/13 3 4 3 10 ม.4/13 1 0 7 8 
ม.1/14 4 2 4 10 ม.4/14 6 2 2 10 
ม.1/15 3 0 6 9 ม.4/15 5 1 2 8 
ม.1/16 4 0 6 10 ม.4/16 7 1 0 8 
ม.2/1 5 1 1 7 ม.5/1 2 1 3 6 
ม.2/2 5 0 1 6 ม.5/2 0 3 5 8 
ม.2/3 12 0 0 12 ม.5/3 1 3 3 7 
ม.2/4 5 2 0 7 ม.5/4 0 5 4 9 
ม.2/5 6 1 2 9 ม.5/5 2 1 5 8 
ม.2/6 1 3 4 7 ม.5/6 1 1 6 8 
ม.2/7 1 3 6 10 ม.5/7 5 3 0 8 
ม.2/8 5 3 3 11 ม.5/8 6 0 3 9 
ม.2/9 1 7 2 10 ม.5/9 4 1 2 7 
ม.2/10 1 5 4 10 ม.5/10 1 6 2 9 
ม.2/11 3 3 4 10 ม.5/11 1 2 7 10 
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ชั้น 

จ านวนโครงงานแต่ละประเภท 

รวม ชั้น 

จ านวนโครงงานแต่ละประเภท 

รวม สะเต็ม
ศึกษา 

สวน
พฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สะเต็มศึกษา 
สวน

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ม.2/12 5 1 4 10 ม.5/12 2 3 6 11 
ม.2/13 3 4 5 12 ม.5/13 5 3 2 10 
ม.2/14 8 0 2 10 ม.5/14 3 3 0 6 
ม.2/15 5 2 2 9 ม.5/15 10 1 1 12 
ม.2/16 1 4 4 9 ม.5/16 1 4 4 9 
ม.3/1 5 1 1 7 ม.6/1 0 3 4 7 
ม.3/2 6 1 1 8 ม.6/2 0 2 6 8 
ม.3/3 6 0 0 6 ม.6/3  0 4 1 5 
ม.3/4 5 1 1 7 ม.6/4 1 1 7 9 
ม.3/5 9 1 0 10 ม.6/5 1 3 3 7 
ม.3/6 6 2 0 8 ม.6/6 0 0 8 8 
ม.3/7 2 0 5 7 ม.6/7 3 3 3 9 
ม.3/8 4 4 2 10 ม.6/8 6 2 0 8 
ม.3/9 8 1 1 10 ม.6/9 3 3 1 7 
ม.3/10 0 2 8 10 ม.6/10 3 4 2 9 
ม.3/11 3 2 4 9 ม.6/11 4 0 5 9 
ม.3/12 5 3 1 9 ม.6/12 6 2 1 9 
ม.3/13 5 3 3 11 ม.6/13 8 1 0 9 
ม.3/14 1 1 8 10 ม.6/14 4 0 0 4 
ม.3/15 4 1 6 11 ม.6/15 2 3 2 7 
ม.3/16 2 3 4 9 ม.6/16 4 2 2 8 
 

และจําแนกจํานวนโครงงาน PBL ตามหัวขอโครงงาน มีจํานวนดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ชั้น ม.1 – ม.6    

จําแนกตามหัวขอ 
ชั้น สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง รวม 
ม.1 47 37 43 127 
ม.2 67 39 44 150 
ม.3 71 26 45 142 
ม.4 47 23 52 122 
ม.5 44 40 53 137 
ม.6 45 33 45 123 
รวม 321 198 282 801 

ร้อยละ 40.07 24.72 35.21 100.00 
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รูปที่ 8 แผนภูมิแทงแสดงจํานวนโครงงาน PBL จําแนกตามระดับชั้นและหัวขอโครงงาน                  

ประจําปีการศึกษา 2561 
 

 
รูปที ่9 แผนภูมิแทงแสดงจํานวนโครงงาน PBL ประจําปีการศึกษา 2561 จําแนกตามหัวขอโครงงาน  
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2. ชื่อเรื่องโครงงาน PBL ประจําปีการศึกษา 2561 ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 แสดงชื่อโครงงาน PBL ของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ประจําปีการศึกษา 2561 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 
ที ่ รายชื่อนักเรียน ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.สิรภิพ        กังแหงคุมพล เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน 
2 ด.ญ.พรชนิตวแ    อัครลิขิต  STEM เครื่องขัดรองเทาดวยพลังงานมือ 
3 ด.ญ.พลอยชม    ตรีคุณประภา STEM สเปรยแทําความสะอาดรางกาย 
4 ด.ช.ธาวิน         เสรีวัฒนวงศแ STEM เครื่องดักยุง 
5 ด.ญ.ชญานิศ     วิทิศวรการ 

 
สวนพฤกษศาสตรแ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมะขามและมะเฟือง

ในการทําความสะอาดคราบน้ํามันเพื่อทําน้ํายาลางจาน 
6 ด.ช.ณภัทร        สิงหแตากอง STEM ที่ดักยุงจากขวดพลาสติก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ชุติมนตแ       ฉางหมอก STEM เทียมหอมไลยุง 
2 ด.ช.กฤติน         บัวสังขแ STEM โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ย 
3 ด.ช.นัธทวัฒนแ     นรเศรษฐชัยสกลุ STEM สบูสมุนไพรผสมน้ําผึ้ง 
4 ด.ช.ชิน            สังขแวิเศษ STEM ไมกวาดดูดฝุุนไมใชไฟฟูา 
5 ด.ญ.พิมพแลภสั   พฤทธพงศแ สวนพฤกษศาสตรแ การทําแชมพูสมุนไพรอัญชันและมะเฟือง 
6 ด.ช.กฤตณัฐ      สิทธ์ิศิรดลิก เศรษฐกิจพอเพียง น้ําหมักชีวภาพอเนกประสงคแ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ณิชชา วโรภาษ สวนพฤกษศาสตรแ ซังขนุนทอดกรอบ 
2 ด.ญ.อักษราภัค      เรียบรอย STEM กังหันพาเพลิน 
3 ด.ญ.ฐิติพร สมบูรณแ STEM เครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัต ิ
4 ด.ช.วรเมธ           ไมตร ี STEM เครื่องกดน้ําอัตโนมัต ิ
5 ด.ช.ชวนันทแ         เอกธัญสกุล สวนพฤกษศาสตรแ อัญชันทอด 
6 ด.ญ.ณปภา          อามินเซ็น STEM เครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัต ิ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.สิรภพ อมรทวีสิน STEM สบูสมุนไพร ver.STEM 
2 ด.ญ.ณัชชา       ปฏิมาประกร STEM ทดสอบกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 
3 ด.ญ.ณัฐวิภา      วัชรากร สวนพฤกษศาสตรแ ลิปมันกลิ่นน้าํมันมะพราวจากทับทิม 
4 ด.ญ.พัทฒิดา    ชัยกันทะ สวนพฤกษศาสตรแ ยากันยุงสมุนไพรจากตะไครหอม 
5 ด.ญ.ภิญญาพัชญแ หรูัตนภิรมยแ STEM The magical magazines 
6 ด.ญ.ศมนนันทแ   กูกังวาล STEM เครื่องดูดฝุุนจากขวดน้ํา 
7 ด.ญ.ณัฐพัชรแ     อเองธรรมวงศแ สวนพฤกษศาสตรแ การทําสบูลอยน้ําไดจากดอกอญัชัน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/5 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ลฎาภา      ศิรเตชานนทแ สวนพฤกษศาสตรแ สบูสมุนไพรจากสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน 
2 ด.ญ.ณัฐธรียา    รักษา STEM เทียนหอมตะไครไลยุง 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
3 ด.ญ.ฑิตญา      คงทวี เศรษฐกิจพอเพียง เกมสแเศรษฐีเศรษฐกิจพอเพียง  
4 ด.ช.กิตติภคั      ขวัญคํา สวนพฤกษศาสตรแ สบูสมุนไพรธรรมชาติเกสรบังหลวงน้ําผึ้ง 
5 ด.ญ.เรณุกา      แตงจีน สวนพฤกษศาสตรแ การสกัดน้าํมันหอมระเหยจากดอกมะล ิ
6 ด.ช.ธนวินยแ      ประพันธแเจริญสนิ เศรษฐกิจพอเพียง น้ํายาลางจานจากมะนาวและมะกรูด 
7 ด.ช.ธนภณ       ทองจํานงคแ STEM โซลารแเซลลแสํารองแบตเตอรี 
8 ด.ญ.ดรุณญีา     ไลนิกขะพงศแ สวนพฤกษศาสตรแ สบูเหลวอัญชันมะกรูด 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/6 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.นภ           สุคนธราช STEM โคมไฟจากวัสดเุหลือใช 
2 ด.ญ.พาขวัญ     ปริกนันทแ สวนพฤกษศาสตรแ การทําเทียนหอมไลยุงจากใบโหระพา 
3 ด.ช.ภาณุพงศแ    โฉมฉิน สวนพฤกษศาสตรแ ลิปบาลแมอัญชัน 
4 ด.ช.พุทธรักษา   รุงเรือง STEM เซลลแไฟฟูาจากมันฝรั่ง แตงกวา และผักกาดขาว 
5 ด.ญ.พิมพแชนก   จาตุกรณยกิจ STEM ศิลปะใตแสงไฟ 
6 ด.ช.ศิวดล        ปฐมวรชัย สวนพฤกษศาสตรแ สีผสมอาหารจากธรรมชาติ 
7 ด.ญ.ธัญชนแรตี    ชูชาติ เศรษฐกิจพอเพียง การสํารวจชีวิตประจําวันของเกษตรกรฉบับเศรษฐกิจ

พอเพียง 
8 ด.ญ.ชนมแณิศาญแ  มผีดุง เศรษฐกิจพอเพียง กระปุกออมสินของเหลือใช 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/7 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.กานตแรวี     กันทรวิชัยวัฒนแ STEM FRUITO BANANA (ครีมขัดรองเทาจากเปลือกกลวย

และพืชพรรณจากธรรมชาต)ิ 
2 ด.ญ.พทันยา      กันณรงคแ สวนพฤกษศาสตรแ Leafy ที่คั่นหนังสือจากใบไม 
3 ด.ญ.ธนวดี        ทองทา เศรษฐกิจพอเพียง Funny soap 
4 ด.ญ.กนกวรรณ  แกวหนองสังขแ เศรษฐกิจพอเพียง ตะกราจากฟุโรชิก ิ
5 ด.ช.ภคิน          ตั้งแตงกิจ STEM ชาหมักเพื่อสุขภาพ 
6 ด.ญ.ณัฎฐแชยานแ   วงศแกมลภพ เศรษฐกิจพอเพียง ถานดูดกลิ่นผสมใบเตยอเนกประสงคแ 
7 ด.ญ.สัตตบงกช   บุญชิต เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/8 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.กัลยกร      หลินถาวรด ี สวนพฤกษศาสตรแ เสนใบมหัศ “จอ รอ หัน กา รัน ยอ” 
2 ด.ช.ธีรโชติ        เกิดลาภอนันตแ STEM การเตมิน้ําโดยไมสญูเสยีเวลาโดยเปลาประโยชนแ 
3 ด.ญ.พิมพแลภสั   โคชิเสน STEM กับดักยุง 
4 ด.ช.ณัฐวุฒิ        มหาศิริพันธุแ เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรปูกลวย (กลวยตาก) 
5 ด.ญ.กันติยา      โรจนแประเสริฐสดุ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
6 ด.ญ.ศิริรัตนา     ไตรบุญ สวนพฤกษศาสตรแ อโลเวรามหัศจรรยแ 
7 ด.ญ.ณัฏฐกันยแ   เป็งเนตร สวนพฤกษศาสตรแ Natural Princess Rose Shampoo and Toner 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/9 
ที ่  ชื่อหัวหน้ากลุม่  ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.พันธดนยแ     มงคล สวนพฤกษศาสตรแ สารสกัดสะเดาไลยุง 
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ที ่  ชื่อหัวหน้ากลุม่  ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
2 ด.ญ.จิรฐา         สีชมพู เศรษฐกิจพอเพียง กระเปาสตางคแจากกระสอบ 
3 ด.ญ.พัณณแชิตา  ลิม่พฤกษแเกษม สวนพฤกษศาสตรแ เจลลางมือจากดอกมะล ิ
4 ด.ญ.เจาเจิน       เจิน สวนพฤกษศาสตรแ วุนจากดอกไม 
5 ด.ญ.สารสิา       สุภัคลลีาสกลุ STEM Automatic water-dispenser เครื่องกดน้ําอัตโนมัต ิ
6 ด.ญ.ชญาดา      ถาวรมั่นกิจการ เศรษฐกิจพอเพียง น้ําซาวขาวเรงการเจรญิเติบโตในพืช 
7 ด.ช.พุฒิพงศแ       สุวรรณนมิิตร สวนพฤกษศาสตรแ Balgi skin solution โลช่ันจากลิน่กุหลาบ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/10 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.วินทวิทยแ      ปิ่นประเสริฐ  สวนพฤกษศาสตรแ สบูสมุนไพรจากดอกอัญชัน 
2 ด.ช.ภาคิน  โทวระ  เศรษฐกิจพอเพียง ชอลแกไลมด 
3 ด.ญ.ปรารถนา     เกษร สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมจากกระดังงาสงขลา 
4 ด.ญ.อิสริยา        เกตุเลขา STEM HOVER! ฝุุนหาย หาไมเจอ 
5 ด.ช.เมธัส           นาคกระแสรแ เศรษฐกิจพอเพียง แชมพูสระผมจากมะกรดูผสมชบา 
6 ด.ช.ยศภูมิ          เลิศกิตติพงศแ สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกอัญชัน 
7 ด.ช.ฐิติภูมิ          เปรมฤทธินนทแ เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัต ิ
8 ด.ช.พงศแณชิษ      ณ นคร เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภณัฑแจากผักตบชวา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/11 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.จิรัชธรณแ     พันธแเสงี่ยม สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากสมุนไพรจากใบเตย 
2 ด.ญ.สาริศา       สโมสร STEM บาธบอมระเบิดอาบน้ํา 
3 ด.ญ.ปียแรดา       หมายชัย STEM ฐานโซลารแเซลลแ 
4 ด.ช.ภคนาวิน     ใชวีระ STEM เทียนหอมไลยุงจากสมุนไพร 
5 ด.ญ.จิณหแนิภา   สรณสุนทร เศรษฐกิจพอเพียง  Wonderful Rainbow Lamp 
6 ด.ญ.ธัญกมล      พุทธธนศิริ STEM กาวไหนไฉไลกวา 
7 ด.ช.ภูริ            จิระสุนทร สวนพฤกษศาสตรแ สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง 
8 ด.ช.ธนณัฎฐแ       สุระกลุ สวนพฤกษศาสตรแ น้ําตะไครหอมไลยุง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/12 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ภรภัทร      เลิศทรัพยแอนันตแ เศรษฐกิจพอเพียง ปุยพืชผักตอยอดชีวิตและเศรษฐกจิ 
2 ด.ญ.ชญาธิป      แพทยแสิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง ปุยหมักมหัศจรรยแ 
3 ด.ญ.ชลภัทร      อภิบาลนรชน สวนพฤกษศาสตรแ Orange peel soap 
4 ด.ญ.พิชญาวี      แกวมุงคุณ เศรษฐกิจพอเพียง พืชผักพอเพียง 
5 ด.ญ.ศุภณัฐ       สุขวัฒนานุกิจ เศรษฐกิจพอเพียง น้ําหมักชีวภาพ 
6 ด.ญ.จิณหแนิภา    สุตันตานนทแ สวนพฤกษศาสตรแ สมุนไพรจากดอกมะล ิ
7 ด.ญ.นัฐธีรแ        วัฒนศรีนัชรแ เศรษฐกิจพอเพียง ไสเดือนฝอยปราบปลวก 
8 ด.ญ.ไมหอม      เจา STEM โลกสดใส...บานไรแมลง 
9 ด.ช.ปฐพี          สอดเสน STEM เครื่องมือท่ีใชในการปอกผลไมไมใหเกิดผิวดําเร็ว หรือ 

NOOK 
10 ด.ญ.โสภตินภา นิตยพันธแ สวนพฤกษศาสตรแ ความสามารถในการดูดควันธูปของตนวานหางจระเข 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/13 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.อันดามัน    วงศแผูด ี สวนพฤกษศาสตรแ สบู บาธ บอม เพื่อสุขภาพ 
2 ด.ญ.สาธินี        วรรณหิรัญ เศรษฐกิจพอเพียง กังหันน้ําหรรษาพัฒนาแหลงน้ํา 
3 ด.ช.พันธวัสสแ     ทองทิพยแ STEM เครื่องกรองน้ําหรรษา 
4 ด.ช.อติวิชญแ      หนูดาษ STEM อยาลืมสง : send me 
5 ด.ญ.ชนกนันตแ    บุญภา สวนพฤกษศาสตรแ การทําสบูสมุนไพรดอกอัญชัน 
6 ด.ช.รัญชนแ        สงพิทักษแชัย เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟจากขวดน้ําพลาสติก 
7 ด.ญ.ปริชาติ      เต็มสินสิริ เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งประดิษฐแจากสิ่งของเหลือใช 
8 ด.ญ.จิริชญา      กิตติโสภาพร สวนพฤกษศาสตรแ สํารวจพืชพรรณ 
9 ด.ช.ภวัตคีตา     นิติมงคลชัย STEM เจลลางมือจากคลอโรฟลิลแ 
10 ด.ญ.ศรัณยแพิศ    ขจรเศรษฐการ สวนพฤกษศาสตรแ สเปรยแนารู (โทนเนอรแกุหลาบ) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/14 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ถนอมรัตนแ  วองเจริญวัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัวในถังพลาสติก 
2 ด.ญ.วลัชณัฎฐแ    ธนาตุลพริพัฒนแ STEM CO2 รักษาโลก 
3 ด.ญ.เพชรลดา    สุขอวน สวนพฤกษศาสตรแ บํารุงผมดวยอัญชัน 
4 ด.ช.ศิรฐายแ       บุญปลูก เศรษฐกิจพอเพียง สวนผักแหงความพอเพียง 
5 ด.ช.สรวิศ         ฉ่ัววิเชียร STEM เปลี่ยนไขสุกใหเป็นไขดิบ 
6 ด.ญ.ลักขณา     ปูอมยุคล เศรษฐกิจพอเพียง Remove Stink by Vinegar and Orange Peal 
7 ด.ช.ณัฐฤทธ์ิ      ลิ้มสุวรรณ STEM เครื่องดูดฝุุน 
8 ด.ญ.พชรกมล    ทิพยแศิร ิ เศรษฐกิจพอเพียง ไขเค็มเพื่อสุขภาพ 
9 ด.ช.ชญานนทแ    บุญภา STEM ราวตากผาอัตโนมัต ิ
10 ด.ญ.วนัชพร       มงคลธรรมด ี สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกไมธรรมชาต ิ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/15 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ศุภรดา      บวรไกรศร ี STEM เทียนหอมบะลั่กๆอุกๆ 
2 ด.ญ.อรพรรณ    แซหล ี STEM การแปรรปูอาหารจากขาวไรเบอรแรี่-ขาวแตเนแฟนซ ี
3 ด.ช.ปริยากร สิงหแโตงาม เศรษฐกิจพอเพียง กังหันชัยพัฒนา 
4 ด.ญ.เจซิตารแ ภาสกานนทแ STEM ที่ดักยุงกะปฺุกกะปิ๊ก 
5 ด.ช.พัชพล        ชาติรังสรรคแ เศรษฐกิจพอเพียง ตูปลาหรรษา D I Y 
6 ด.ช.ฐิติพันธแ      ปถะดามินทรแ เศรษฐกิจพอเพียง ยาดมสมุนไพร 
7 ด.ช.ภูมิจติตแ       โรจนสโรช เศรษฐกิจพอเพียง น้ําหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม 
8 ด.ช.ณัชนันทแ     ศิริไธสง เศรษฐกิจพอเพียง Mosquito repellent from herb 
9 ด.ญ.ชุติวรรณ    กีระติจีระนันทแ เศรษฐกิจพอเพียง ฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/16 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.พรณภัทร    อุนเกษม เศรษฐกิจพอเพียง แบบจําลองบานทฤษฎีใหม 
2 ด.ญ.ชลดา         หัตถบูรณแ เศรษฐกิจพอเพียง กลองนมหรรษา 
3 ด.ญ.ศุพิชชา       เบาชารี เศรษฐกิจพอเพียง ที่ใสเครื่องเขียนจากขวดพลาสติก 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
4 ด.ญ.พิชญาภา     พรหมจําปา STEM พัดลมสุดมหัศจรรยแ 
5 ด.ช.วีรภัทร        พงศแวิทยา เศรษฐกิจพอเพียง ถั่วหรรษา 
6 ด.ญ.ฐานิกา        ไซ เศรษฐกิจพอเพียง ทรายบอกเวลา 
7 ด.ญ.จิดาภา        ภัสสร STEM พัดลมพลังงานแสงอาทิตยแ 
8 ด.ญ.ธนพร        หนองพงษแ เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟสับปะรดชอนพลาสติก 
9 ด.ช.ศิวกร         เชาวแสุขุม STEM ปัจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน 
10 ด.ญ.นาริศา      อิศรางกูร ณ อยธุยา STEM โคมไฟเจิดจาดวยไมไอติม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.ปรมัตถแ   มณีสุธรรม STEM กระถางเพาะชําจากวัสดุธรรมชาตยิอยสลายได 
2 ด.ญ.ชนรดา   พฤกษแประมูล STEM การทดสอบการรับน้ําหนักของกระเปาเคยีง 
3 ด.ช.วรรุจนแ   ตลึงจิตร STEM เครื่องบีบขวดน้ําพลาสติกในครัวเรือน 
4 ด.ญ.คริมา   นิทรัพยแ สวนพฤกษศาสตรแ นุมนิ่มจิ้มอัญชัน 
5 ด.ช.สุทธิธาร   สุวรรณนพคณุ STEM อุปกรณแฉีดน้ําแรงดันสูงแบบไมใชไฟฟูา 
6 ด.ช.วริทธ์ิ  วัฒนพลาชัยกูร เศรษฐกิจพอเพียง วัสดุจากเศษผาเหลือใช (Material from waste Rags) 
7 ด.ช.ณัฐวัฒนแ  เต็มเอี่ยมวณิช STEM ฟีโบนัชชี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.ธาม    เอื้อวิศาลวรวงศแ เศรษฐกิจพอเพียง น้ําหอมจากเพรตตี้ เจสสิการแ 
2 ด.ช.ปวิชญะ    หลักคํา STEM น้ํายาเช็ดกระจกจากตะลิงปลิง 
3 ด.ญ.พรปวีณแ    เจียไพบูลยแ STEM ดินน้ํามันจากนม 
4 ด.ช.ณธรรศ    สาสุนันทแ STEM การสรางอุปกรณแสงสญัญาณแจงเตือนดวย 

Microcontroller Board (micro:bit) 
5 ด.ช.ณภัทร    บวรนิรัตตศิัย STEM ศึกษาเปรียบเทียบการเจรญิเติบโตของผักบุงจีนในปุย   

3 ชนิด 
6 ด.ช.ธนธัช     ลีพิทักษแรัตนแ STEM การดูดซมึธาตุอาหารในดินของพืชระยะเวลาหนึ่งเดือน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.อันนา  หอสกุลกล STEM สบูฆาเช้ือกลเีซอรอล 
2 ด.ช.ชญานันทแ  เจริญสูงเนิน STEM การศึกษาผลกระทบของรังสี UV จากดวงอาทิตยแตอการ

กําจัดแบคทีเรยีในนํ้า 
3 ด.ช.จิรกร  จุงรตันกิจ STEM แบบจําลองรถไฟฟูาพลังงานแมเหล็ก 
4 ด.ญ.ณัฎฐากร  ธํารงอนันสกุล STEM แบบจําลองเขื่อนทนตอแรงดันน้ํา 
5 ด.ช.ธนพล  จุฬาคํา STEM สเปรสแไลยุงจากข้ึนฉาย 
6 ด.ช.ปณิธิ  โกวานิชยแ STEM เครื่องเก็บและคัดแยกขยะผิวน้าํ 
7 ด.ช.ธนวัฒนแ  ประวีณเมธ STEM เสียงเพลงร฿อคและคลาสสิกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต

ของตนถั่วเขียว 
8 ด.ญ.โยษิตา  รอดวัฒนกูล STEM ถุงใหความเย็นจากปฏิกริิยาดูดความรอน 
9 ด.ญ.วชิราภรณแ  ตองออน STEM แบบจําลองโครงสรางฐานสะพานตานแรงกระแสน้ํา 
10 ด.ช.ศิษฎแ  ศรีอรพินทแงาม STEM การประดิษฐแผนังกันความรอนเพือ่ลดอุณหภูมิในอาคาร 
11 ด.ญ.ภริตา  ยายอด STEM สะพานตานแผนดินไหว 
12 ด.ช.นราเทพ  วิไลรัตนแ STEM แบบจําลองแผนดินไหว 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.อมฤตา  สุนทรศารทูล STEM การศึกษาแอนโทไซยานินท่ีมีผลตอการเปลี่ยนสีของดอก

พุดตานเพื่อรักษาผูปุวยโรคภาวะโลหิตแข็งตัวในหลอดโลหิต 
2 ด.ญ.ปภานันทแ  ประทุมรองรตันแ STEM เครื่องดักยุงสดุมหัศจรรยแ 
3 ด.ช.อรรนพ  เกตุพอคา STEM เครื่องเตือนภยัไฟไหมตรวจจับจากควันไฟดวยบอรแด 

Arduino 
4 ด.ช.กัญจนแธีเดช  ลิม่กังวาฬมงคล STEM สียอมสวยดวยกะหล่ําปลีมวง 
5 ด.ญ.ภิญญาพัชญแ  พงษแศักดิ์เสรีกลุ สวนพฤกษศาสตรแ สคลับจากดอกไม 3 ชนิด 
6 ด.ญ.เจนิสสา  จิรศานตแชัย สวนพฤกษศาสตรแ สีสันเสนสายตะกราผักตบชวาจากสีธรรมชาติ 
7 ด.ญ.พิีรญา  ทวีไมตร ี STEM สบูจากมะละกอ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/5 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.พีระพงษแ  ภูม ี STEM ตูเสื้อผาทาฝน 
2 ด.ช.สุขณัฐ  ลาภณัฐขันต ิ เศรษฐกิจพอเพียง น้ํายาซักฟอกจากเปลือกทุเรียน 
3 ด.ช.ธณาปรัชญแ  ไหมวัด  STEM การจําลองสนามแมเหล็ก 
4 ด.ญ.ไออุน  เช้ือฟัก STEM เครื่องพัฒนาการเจริญเติบโตของพืชโดยไมใช

แสงอาทิตยแ 
5 ด.ญ.กนกเกตุ  เลาหแทวี สวนพฤกษศาสตรแ อินดิเคเตอรแจากสีพืชพรรณในสวนพฤกษศาสตรแ 
6 ด.ญ.วันรัตนแ  วงศแปิยะสถติ เศรษฐกิจพอเพียง ลิปปาลแมหลากสีหลากสไตลแ 
7 ด.ญ.กัญญาวีรแ  ศรีประพัฒนแ STEM เสื้อชูชีพจากผักตบชวา 
8 ด.ญ.วณิชญานันทแ  ธรรมมะ STEM ทองฟูาจําลองขนาดพกพา 
9 ด.ญ.ณัชชาภัทร  วงศแนาม STEM สบูหลากหลายชนิด 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.กอแกว         สันติราษฎแภักดี เศรษฐกิจพอเพียง ผักตีลังกา 
2 ด.ช.ธนาธิป ศรีกระจาง เศรษฐกิจพอเพียง In the ผักตบ 
3 ด.ญ.พัทธวรรณ     เจริญเลิศสกุล สวนพฤกษศาสตรแ ชาอัญชัน 
4 ด.ช.ชัยธวัช          บุญกิตติเจริญ เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการปลูกผักออรแแกนิค 
5 ด.ญ.กานตแนิชนันทแ  อธิคมพจนแ สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกมะล ิ
6 ด.ญ.พรไพลิน       ภูมิศิริเจรญิ สวนพฤกษศาสตรแ ปัจจัยที่สงผลตอการดูดน้ําของดอกไม 
7 ด.ช.ณัฐภัทร         เทพจันที เศรษฐกิจพอเพียง การเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของตนถั่วเขียวใน

กระถางแตละแบบ 
8 ด.ช.ณภสัดล         แซยาง STEM น้ํามันหอมระเหยกลิ่นดอกไม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/7 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.นครินทรแ     สะเม฿าะ เศรษฐกิจพอเพียง Psyco Aroma Lips (มหัศจรรยแลปิเปลี่ยนอารมณแ) 
2 ด.ญ.ปภาดา      ตันติสานนทแ เศรษฐกิจพอเพียง Hydroponic Sufficiency 
3 ด.ช.ชยุต           กีรติเชาวนากุล STEM การสํารวจความเขาใจเกี่ยวกับไขมันทรานสแของนักเรยีน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี 
4 ด.ญ.อันนา        อันนานนทแ เศรษฐกิจพอเพียง อุปกรณแกายภาพบําบัดบริหารขาสําหรับผูสูงอายุและ

ผูปุวยตดิเตียง 
5 ด.ญ.ณัฐชยา      ราชสงคแ เศรษฐกิจพอเพียง Rose Perfume 
6 ด.ญ.วัสสวดี      สิทธิชูรักษแ สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมปลอมสารเคมีอันตรายจากดอกไมไทย 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
7 ด.ญ.อิสรียแ        ชูโชติจันทรแอุดม เศรษฐกิจพอเพียง การทําลิปบารแมจากกลีบกุหลาบ 
8 ด.ญ.ปัณฑิตา     หนูพรัด เศรษฐกิจพอเพียง ยาหมองสมุนไพรทํามือ 
9 ด.ช.อัสมี          แสงสุวรรณ สวนพฤกษศาสตรแ การทําน้ํายาลางจานจากดอกอัญชันและมะนาว 
10 ด.ช.พศวีรแ        จันตรี สวนพฤกษศาสตรแ มหัศจรรยแพันธุแยอม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/8 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.ปัณณวิชญแ   ปัญญาอาวุธ สวนพฤกษศาสตรแ อโรมาลิปมัน 
2 ด.ญ.ดลลชา       ลีวรรณเจริญ สวนพฤกษศาสตรแ เทียนหอมพาวเวอรแเรนเจอรแ 
3 ด.ช.กฤตติกร     มาเมือง เศรษฐกิจพอเพียง เทียนกลิ่นตะไครหอมไลยุง 
4 ด.ญ.เคียงชณก   ชอง STEM พลังงานไฟฟูาจากผลไม 
5 ด.ช.พีรวัส         เพชรสุทธ์ิ STEM การศึกษาการถายทอดปลากดัจากรุนสูรุน 
6 ด.ญ.กัญญาณัฐ   สุขศิร ิ STEM แอรแเคลื่อนที ่
7 ด.ญ.ญาดา        มีเจริญ สวนพฤกษศาสตรแ Natural Highlight 
8 ด.ญ.ขวัญจิรา     มะลสิวัสดิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง Bath Salts 
9 ด.ช.ชวกร         มีสมมนตแ STEM แบบจําลองการไหลเวียนโลหิตผานหัวใจ 
10 ด.ช.ศุภธเนศรแ    ศิริกิจจาขจร STEM พัดลมคลายเครียด 
11 ด.ช.ณัฐธีรแ        อาสิงสมานันทแ เศรษฐกิจพอเพียง น้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/9 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.สุกฤตา      แกวกําเนิด สวนพฤกษศาสตรแ สบูกลีเชอรีนสมุนไพรใบสะเดา 
2 ด.ช.ชินาธิป       พัฒนพิฑูรยแ สวนพฤกษศาสตรแ สเปรยแสมุนไพรปรับอากาศ 
3 ด.ญ.รวิกานตแ     ฉายากุล สวนพฤกษศาสตรแ สุนทรียแแหงกลิ่นเทียนกับศาสตรแแหงการบําบัดโรค 
4 ด.ญ.นันทิชา      สุทธิจํารูญ สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมจากดอกไม 
5 ด.ช.กวินภพ      ทองเจริญ เศรษฐกิจพอเพียง ขวดพลาสติกดักจับแมลง 
6 ด.ช.กฤติน        ดานซาย สวนพฤกษศาสตรแ Jasmine Bath Bomb 
7 ด.ญ.จีรดา        ทักษิณ STEM อินดิเคเตอรแจากธรรมชาติ 
8 ด.ญ.ภูริชญาดา   ครุศานต ิ สวนพฤกษศาสตรแ สครับผิวจากวานหางจระเข 
9 ด.ช.ณัฐนนทแ     ทิพยชาติ สวนพฤกษศาสตรแ เครื่องหอมโบราณ บุหงารําไป 
10 ด.ช.ไท             ศรีภิญโญ เศรษฐกิจพอเพียง เกาอี้สตลูจากขวดน้ําพลาสติก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/10 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ปาริสรา     กุลชนะโรจนแ เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟจากลังกระดาษ 
2 ด.ช.จักริน         ศิริบูรณแ สวนพฤกษศาสตรแ สบูสมุนไพรผสมกลเีซอรีนไวใชในครัวเรือน (Herbal 

Soap) 
3 ด.ญ.พิชญแสินี     วัฒนกุลโยธิน เศรษฐกิจพอเพียง เกาอี้ลังสําหรับเด็ก 
4 ด.ช.ศิระ          ศศิสกุลพร  สวนพฤกษศาสตรแ เทียนหอม 
5 ด.ญ.ปียแวรา       สุวรรณวงศแ STEM สบูสมุนไพรจากกลีเซอรีนธรรมชาติ 
6 ด.ช.จิณณพัทยแ   พันษแศรี เศรษฐกิจพอเพียง สบูสมุนไพรจากดอกอัญชัน 
7 ด.ช.กสิตชมณแ    นิมศรีสุขกุล สวนพฤกษศาสตรแ สบูมหัศจรรยแ 
8 ด.ญ.อริสรา       สินโสมนัส เศรษฐกิจพอเพียง ยากันยุงจากเปลือกสม 
9 ด.ญ.นาเดีย       ทับอุไร สวนพฤกษศาสตรแ การทําสวนถาด 
10 ด.ช.วรลภยแ       เก็จวลีวรรณ สวนพฤกษศาสตรแ ยาหมองสมุนไพรจากเสลดพังพอน 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/11 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ทิตภิา ฤทธิ์จีน เศรษฐกิจพอเพียง สบูจากกาแฟธรรมชาต ิ
2 ด.ญ.ปณุยวีรแ สุทธิ เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวกลับหัว 
3 ด.ญ.นันทแนภัส      ปริญญาปริวัฒนแ เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟรีไซเคิลจากวัสดเุหลือใช 
4 ด.ญ.ณัฐวรรณ รักษานาค STEM ความงามของหญิงไทยในสมัยโบราณ 
5 ด.ญ.ณัฏฐแชยา โฆษิตวสุธา สวนพฤกษศาสตรแ ผลิตภณัฑแแปรรูปจากมะมวง 
6 ด.ญ.กลัยกร สุภัทโรภาสพงศแ STEM Magic Chalk 
7 ด.ช.ยศภัทร         พิมพแอักษร สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกกุหลาบ 
8 ด.ช.ณัฐดนัย         รักไทย STEM การสังเคราะหแแสงจากพืช 
9 ด.ช.ภูมิพัฒนแ        ศรีธนาอนันตแ สวนพฤกษศาสตรแ การน้ําหอมจากดอกลลีาวด ี
10 ด.ช.พันธวัธนแ        เหลืองศิริวัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/12 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ปวรศิา       ปรีงาม STEM การสรางแบตเตอรี่จากปฏิกิริยาไฟฟูาเคม ี

(Make Battery by Electrochemistry) 
2 ด.ญ.กัญญาภคั    ปราณีจติ เศรษฐกิจพอเพียง ดอกไมจากเกลด็ปลา 
3 ด.ช.จิรพัชรแ        ภัสสร STEM เทียนไขจากไขถ่ัวเหลือง 
4 ด.ญ.จิราพัชร      อุทธิยา สวนพฤกษศาสตรแ Butterfly Pea soap 
5 ด.ญ.ศุภชาดา      ศรีสังขแ เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟจากวัสดเุหลือใช 
6 ด.ญ.อรุชิดา        ชางทอง STEM Accessories from Alum Crystal 
7 ด.ช.ธรรศธิษณแ     โรจนศักดิ์โสธร เศรษฐกิจพอเพียง น้ําหอมจากใบเตย 
8 ด.ญ.ปวณีอร       กลับดี STEM ไขเค็มเร็วพอกกากกาแฟและสมุนไพร (Quick salted 

eggs, masked coffee grounds and herbs) 
9 ด.ช.โชติธนภัทรแ   อรรถศภุผล STEM Hair Spary 
10 ด.ช.เจรญิทรัพยแ   แกวแสงสุข เศรษฐกิจพอเพียง สบูเหลวจากขมิ้น 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/13 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.ภวินทแ          วรุณันตแ เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเครื่องแยกเหรยีญ 
2 ด.ช.ชวนากร        ไตรยุต ิ เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช 2 ช้ันหรือปลูกพืชหลายชั้น 
3 ด.ญ.นันทวรรณ    ประเวศวรารัตนแ เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาแปรรูปสับปะรด 
4 ด.ญ.ธัญชนก        ลิ้มศรีสุทธิวงศแ สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาน้ําหอมในดอกมะล ิ
5 ด.ช.ทักษแดนัย       อูเอกิ STEM สารเรืองแสงใตทองทะเลลึก 
6 ด.ญ.พิมพแมาดา     วัฒนศิริธรรม STEM โอวัลตินกําจดัมสิเตอรแปีเตอรแ 
7 ด.ช.ชยุตมแ            คันธกมลมาศ STEM ตะไครหอมยุง 
8 ด.ช.ปวีรแ              สุดประเสริฐ สวนพฤกษศาสตรแ แยมมะมวง 
9 ด.ญ.ทัดทอง ศรีวานิชภูม ิ สวนพฤกษศาสตรแ เจลหอมมหัศจรรยแ 
10 ด.ช.กันตพัทธแ ดาราสิชฌนแ เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสูตรน้ํายาลางจานจากมะกรูดและมะนาว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/14 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.ธนกฤต ไตรสถิตวร เศรษฐกิจพอเพียง ใชชีวิตอยางไรใหพอเพียง 
2 ด.ช.นราวิชญแ ติละพรพัฒนแ STEM กับดักไลยุงจากขวดน้ําพลาสติก 
3 ด.ญ.คัทลียา แซเตีย STEM บานสดใสดวยเทียนหอม 
4 ด.ญ.ขาวขวัญ อิสระญาณพงศแ STEM สเปรยแสมุนไพร 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
5 ด.ช.ยศพล พิมพแอักษร STEM เครื่องดูดฝุุนแบบงายจากขวดพลาสติก 
6 ด.ช.คนาวุฒ ิ รักมณ ี STEM องศาบําบัด 
7 ด.ช.ณัฐภัทร ธนกิจอนันตกุล เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักไฮโดรโปนิกสแ 
8 ด.ช.กิตติ   จิวะเกียรต ิ เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องกรองน้ํา (ระบบทรายกรองชา) 
9 ด.ช.ธีรบดินทรแ วชิรโชติ STEM สบูขมิ้น 
10 ด.ญ.ชลติา แกววิหค STEM สบูจากธรรมชาต ิ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/15 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.อิสรียแ ศรีสมวงศแ STEM ที่ดักยุงมหัศจรรยแ วาว วาว วาว 
2 ด.ช.ภาคิน คงเดชา สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมกลิ่นกุหลาบ 
3 ด.ญ.ธนาวด ี ทองฐานะกุล เศรษฐกิจพอเพียง บานของเรา 
4 ด.ช.ลภน   ปทุมพรวรกุล สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมสมุนไพรไลยุง 
5 ด.ญ.พิมล  เลิศวิจิตรโสภณ STEM เครื่องใหแสงสวางจาก 2 พลังงาน (Lighting from 2 energy) 

6 ด.ช.นเรศรบ มณีกัลยแ STEM สบูสมุนไพร 
7 ด.ญ.วรฤทัย โพธินี เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟจากไมไอติม 
8 ด.ช.ณภัทร รุงระว ี STEM Natural pure lip 
9 ด.ช.ชุติยศ ชุติธรรมธาดา STEM กลองสวยรุงมหศัจรรยแ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/16 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.กษิดิศ บุญนํา เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
2 ด.ญ.ณัฐชญา บุญถนอม เศรษฐกิจพอเพียง ทําสบูจากน้ํามันใชแลว 
3 ด.ช.ชญานนทแ ช่ืนนางชี สวนพฤกษศาสตรแ น้ําสลดัจากดอกไม 
4 ด.ช.สพล   วรรณพงษแ สวนพฤกษศาสตรแ การคงความสดของดอกกุหลาบ 
5 ด.ช.รพ ี             พยมพฤกษแ STEM พลังงานทดแทนจากลม (Wind Power Clean Energy) 
6 ด.ญ.กมลทิพยแ เลิศการชาง เศรษฐกิจพอเพียง ปุยหมักชีวภาพ 
7 ด.ช.ชาคริต เพ็ญประไพ สวนพฤกษศาสตรแ คุกกี้สมุนไพร 
8 ด.ช.จุตติพงศแ สุตณัวณิชกุล สวนพฤกษศาสตรแ สบูเหลวดอกไมบดินทรเดชา 
9 ด.ช.นฤบดินทรแ สุขเจรญิ เศรษฐกิจพอเพียง หลอดรักษแโลก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.วุฒิภัทร ดิษยแธนัช STEM บัตรศูนยแอาหารอัจฉรยิะ 
2 ด.ช.กฤติธี รัชชนันทแ STEM โปรแกรมสรางและเปรียบเทียบกราฟจากสมการ

พาราโบลา 
3 ด.ญ.นวพร ยะราช เศรษฐกิจพอเพียง การสกัดกลิ่นน้ํามันหอมระเหยจากดอกไม 
4 ด.ช.พาทิศ พูลทองคํา STEM หลอดไฟอัจฉริยะ 
5 ด.ช.กิจการ นําสวางรุงเรือง STEM แบบจําลองการออสโมซสิของเซลลแ 
6 ด.ช.จักรดลุยแ สุวรรณรุงเรือง สวนพฤกษศาสตรแ ผลิตภณัฑแจากสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงหแ สิงหเสนี) 
7 ด.ญ.ภญิญดา ไสยสมบตั ิ STEM คานและการรับน้ําหนัก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.สุพิชญา       คงไทย STEM โฮโลแกรมจากพีระมิดยอดตัด 
2 ด.ญ.ภรณแรัตนันทแ  วชิรปรีชาพงษแ สวนพฤกษศาสตรแ ลิปบาลแมกุหลาบ 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
3 ด.ช.ศิวกร         เศิกศิริ STEM การออกแบบพื้นที่การปลูกผักไฮโดรโปนิกสแและระบบ

ดูแลผักดวยแอปพลเิคชันมือถือ 
4 ด.ช.พัชวัธ         วงษแไชยรัตนแ STEM Super Who 
5 ด.ญ.ธชษร        ประชุมวรรณ เศรษฐกิจพอเพียง Suffeicient economy +8 
6 ด.ญ.นันทแนภัส   คลอดเพ็ง STEM น้ํายาขจัดคราบบนเสื้อผา 
7 ด.ช.ณภัทร       กิตินันทแ STEM เทียนหอมตะไครไลยุง 
8 ด.ช.ชญานิน       เสกธีระ STEM บานลอยน้ําจําลอง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.พรมิา พนมยงคแ STEM วิจัยอาหารเสนนานาชาต ิ
2 ด.ช.ณภัทร ธารไทรทอง เศรษฐกิจพอเพียง อาหารจากพื้นกินไดหรือไม 
3 ด.ช.กฤตภาส แกวลําพูน STEM สครับจากกากกาแฟ 
4 ด.ช.ชนัต รัตนสมบัตไิพบูลยแ STEM น้ําหมักชีวภาพเอนกประสงคแ 
5 น.ส.กชปาศร ี พิมลศร ี สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกมะล ิ
6 ด.ช.อดุลยแโรจนแ เศรษฐบุตร STEM ลิปบาลแมไรสารเคม ี
7 ด.ญ.จดิาภา ศรีนุติทรัพยแ STEM การสรางเกม “สมหญิงในปุามรณะ”  

จากโปรแกรม Cry Engine 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/4 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.พิรยา ทิพยแมาลยแมาศ STEM น้ํายาทําความสะอาดกระจกจากสมุนไพรที่มผีลตอความ

สะอาด 
2 ด.ญ.กานตแพิชชา ช่ืนศิริ STEM ผลิตภณัฑแมาสกแหนาตามสภาพผิวจากผักและผลไม 
3 ด.ญ.พณัณติา มาทอง เศรษฐกิจพอเพียง นมถั่วแดงแฝงคุณประโยชนแ 
4 ด.ญ.ปัทมพร เกิดสุข STEM สบูสมุนไพร 
5 ด.ช.ญัตติพงศแ ธรรมวิชัย STEM การนําไฟฟูาของไสดินสอ 
6 ด.ญ.กรวรรณ ศรีบุณยะแกว สวนพฤกษศาสตรแ เทียนหอมจากดอกไม 
7 ด.ญ.พลอยชมพู บุญม ี STEM DIY Vacuum Cleaner 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/5 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.กิรณา เดียวสรุินทรแ STEM เครื่องใหอาหารแมวอัตโนมตั ิ
2 ด.ช.ภูมิรพ ี รวมสําราญ STEM หุนยนตแเก็บกวาด 
3 ด.ช.กษิดิเดช ไชยสุวรรณ STEM Mini Cooling 
4 ด.ญ.เปมิกา บุรณศริ ิ STEM เครื่องดักยุงโดยใชแสง Black light 
5 ด.ช.กรพล สุทธิรักษแ 

 
STEM เครื่องกําเนิดไฟฟูาจากลมของคอมเพสเซอรแแอรแและ

แสงอาทิตยแ 
6 ด.ญ.อภิชญา มอลลิน STEM เครื่องขัดกระจกโดยน้ํายาเช็ดกระจกจากใบมะกรดู 
7 ด.ช.คุณานนตแ เลากลุรัตนแ STEM เครื่องกรองน้ําโคตรเทพ 
8 ด.ญ.นภสักร เตียรประเสริฐ STEM เครื่องยอมผาโดยใชสียอมผาจากยางกลวย 
9 ด.ญ.กฤชสริ ิ สิริภคัธร STEM Carry Bottle 
10 ด.ช.ภวิศณฏัฐแ บูรณีวิราพันธแ สวนพฤกษศาสตรแ สบูสครับใยบวบกลิ่นมะล ิ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/6 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.พรรษมล     เสริมทอง STEM UFO ชีวภาพ 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
2 ด.ญ.ชนาภัทร     อัศวสันติ สวนพฤกษศาสตรแ Fleur (ลิปติกแบบกระดาษจากดอกไม) 
3 ด.ญ.กนิษฐแภัทรแ   สุดสวสัดิ ์ STEM เทียนมี่มีหอม 
4 ด.ญ.อาคิรา        ศรีชวย STEM เลมอนแบตเตอร ี
5 ด.ช.พศิน          มวงไหมแพร สวนพฤกษศาสตรแ เชือกจากใยปุาน 
6 ด.ญ.ณัฐภัทร     ธงรัตนะ STEM ประตมูหัศจรรยแ 
7 ด.ช.ธนภูมิ         ทรงสายสกุล STEM หมวกกันน็อคเย็นช่ืนใจ 
8 ด.ญ.กฤตพร       เทาศิริ STEM เจลวานหางจระเข 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/7 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.ศุภพล ปลื้มใจ เศรษฐกิจพอเพียง ขยะแปลงราง 
2 ด.ญ.รินรดา สิงคิบุรินทรแ เศรษฐกิจพอเพียง D.I.Y. My Style 
3 ด.ช.เกียรติ์พัชร พรรัตนแธนพงศแ เศรษฐกิจพอเพียง ที่นวดจากกะลามะพราว 
4 ด.ญ.วรรณรดา รัตนคันทรง STEM ตูยาหรรษาสาํหรับเด็กและทุกคน 
5 ด.ญ.หาระมิกา กิติวงศแไพศาล เศรษฐกิจพอเพียง สบูเจลาติน 
6 ด.ช.ธิติเกียรต ิ กลับด ี เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งประดิษฐแจากของเหลือใช 
7 ด.ช.สรรพาวุธ ตั้งอําพลสุกใส เศรษฐกิจพอเพียง สบูสมุนไพร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/8 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.ธนพนธแ รองกลัด สวนพฤกษศาสตรแ การทําน้ํายาลางจานกลิ่นตะไคร 
2 ด.ญ.ภรูิชญา ธีรกันทรากร STEM หมูนอยดูดฝุุนได 
3 ด.ช.ณัฎธนนทแ นาวีเรืองรัตนแ สวนพฤกษศาสตรแ ยาหมองตะไครหอม 
4 ด.ช.ภวินทแ สุธรรมพร เศรษฐกิจพอเพียง สเปรสแปรับอากาศจากยูคาลิปตสั 
5 ด.ญ.นันทนัช โรจนแคณุารักษแ สวนพฤกษศาสตรแ Energy ball 
6 ด.ช.รวีโรจนแ ลีลาบรูณพงศแ สวนพฤกษศาสตรแ บัวลอยจากดอกอัญชัน 
7 ด.ญ.ภวรัญชนแ เฉลิมแสนยากร เศรษฐกิจพอเพียง Tom yum (my) cheese tart 
8 ด.ญ.อิศวรา คงศรีเจรญิ 

 
STEM การจัดการขยะวิศวกรรมของโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงหแ สิงหเสนี) 
9 ด.ญ.ปวณีนุช เพราะสุนทร STEM การเจรญิเติบโตของตนถั่วเขียวและตนทานตะวันในดิน

วิทยาศาสตรแและดินธรรมดา 
10 ด.ช.ตนน้ํา ออนฤทธ์ิ STEM แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/9 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ศศิพัชรแ เสียงหลาย STEM แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 ที่มีตอสายตาสั้น 
2 ด.ญ.รสิรา วิเศษยิ่ง STEM หลักจิตวิทยาของส ี
3 ด.ญ.ฐานดิา ทรัพยแอนันตแกุล STEM ถอดรหัสลับของกาลเวลา 
4 ด.ช.ภัทรพล สําเภาเงิน STEM Make It Pendant 
5 ด.ญ.จณิสตา เตชะอาภรณแชัย STEM SOS ความลับของดวงดาว 
6 ด.ช.ธีรภัทรแ พุฒนอก STEM ทฤษฎีหลักการอารแคิมดิีส 
7 ด.ช.ธปนียะ โอดมัง STEM เทียนหอมไลยุง 
8 ด.ช.ณัฐสิทธิ ์ ชมชื่น เศรษฐกิจพอเพียง The power of self economy 
9 ด.ญ.ณัฐกมล เนียรสวัสดิ ์ สวนพฤกษศาสตรแ Paper From Leaves 
10 ด.ช.คณิน  ชัยเดชสุริยะ STEM สบูจากกากกาแฟ (Soap from coffee grownds) 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/10 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.จิณณะ สุทธศิลป เศรษฐกิจพอเพียง เสื้อชูชีพจากขวดพลาสติก 
2 ด.ช.ณัฐวินทแ อินทรแชูกุล เศรษฐกิจพอเพียง ช้ันวางรองเทาจากลังกระดาษ 
3 น.ส.กรภัสสรณแ กัลยาณสันตแ เศรษฐกิจพอเพียง สบูจากมะกรูด 
4 น.ส.เบญญาภา อุษาจันทรากุล สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกกุหลาบ 
5 น.ส.นฤภร ธรรมการกุล สวนพฤกษศาสตรแ น้ํามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบ 
6 ด.ช.ติณณแ มาตังคพงศแ เศรษฐกิจพอเพียง ถังขยะจากแผงบรรจุไข 
7 นายเศรษฐยศ คงสิน เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องแยกเหรียญ 
8 นายธนกฤต จินดาลักษณแ เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรปูมะมวงหาว มะนาวโห 
9 ด.ช.กฤติธีกุญชแ ภวเวส เศรษฐกิจพอเพียง สเปรยแกันยุงจากมะกรูดสมุนไพรไทย 
10 นายเจษฎา แตงสุวรรณแ เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องนับเหรยีญ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/11 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.กษิดิส อารีเจรญิ สวนพฤกษศาสตรแ การสํารวจพันธุแพืชในโรงเรียนบดนิทรเดชา  

(สิงหแ สิงหเสน)ี 
2 ด.ช.เดชาพล ยานุพรม STEM เครื่องผลิตกระแสไฟฟูาจากยานยนตแ 
3 ด.ช.ศรัณยแ           ปร่ํานาค STEM วารีดําเนิน เผชิญความขุน (H2O go to universe) 
4 ด.ญ.ณภัทร วิเชนสวัสดิ ์ สวนพฤกษศาสตรแ สบูดอกไม 
5 ด.ญ.วรกานตแ รัตนนนทแ เศรษฐกิจพอเพียง ขนมปุยฝูายดวยกลวยหอม 
6 ด.ช.พชรธัช สอนปั้น STEM สไลมแอเนกประสงคแ 
7 ด.ญ.ปิยะวด ี ธนบดี เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหมใน ร.9 
8 ด.ญ.ณัฐรินทรแ วรินทรเวช เศรษฐกิจพอเพียง ตูนพอเพียง 
9 ด.ญ.สุพิชฌายแ ธนะรุจิกาญจนแ เศรษฐกิจพอเพียง สบูจากน้ํามันทอดซ้ํา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/12 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.สุวภัทร จตุรทิศ STEM Mint perfume candle go go away mosquito 
2 ด.ช.วนศรัณยแ ทองเสนหแ STEM กับดักยุงจากขวดพลาสติก 
3 ด.ญ.วิชญาดา กาญจนวิโชต ิ สวนพฤกษศาสตรแ สีน้ําจากดอกไมในสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน 
4 ด.ญ.จดิาภา คําบันเทิง เศรษฐกิจพอเพียง สวนผักโคดอน คอนโด 
5 ด.ช.ศุภกร เสถียรวงศา สวนพฤกษศาสตรแ แยมสตรอเบอรแรี่ที่มสีวนผสมของดอกบัวหลวง สมุนไพร

ไทยบํารุงหัวใจ 
6 ด.ญ.นภสร ศรีวิโรจนแ STEM DIY high pressure washer 
7 ด.ญ.ภัทรวรรณ เนตรสวาง สวนพฤกษศาสตรแ  Magic Soap 
8 ด.ญ.ปณตรัฏฐแ คชวงษแ STEM Stem Cleaning 
9 ด.ช.เกริกชัย ทองสมบูรณแ STEM สเปรสแดับกลิ่นจากสมุนไพร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/13 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.รญัชิดา โรจนหสัดินทรแ เศรษฐกิจพอเพียง ที่ใสเครื่องเขียนจากของเหลือใช 
2 ด.ช.พงษแพรหม อนามพงษแ เศรษฐกิจพอเพียง ช้ันวางของจากวัสดุเหลือใช 
3 ด.ญ.ณัชชา ลีลาเชี่ยวชาญกุล เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องชวยแยกเหรยีญจากลังกระดาษ 
4 ด.ญ.ชฎาวรีแ กั๋ว STEM การใชพลังงานแสงอาทิตยแมาควบคุมระบบการใหนํ้าตนไม 
5 ด.ญ.บญุญาพร ลี้สุนทรไพศาล เศรษฐกิจพอเพียง แฟช่ันจากสิ่งของเหลือใช 
6 ด.ช.สุทธิชัย มุกโชควัฒนา สวนพฤกษศาสตรแ การผลิตสครับกุหลาบ 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
7 ด.ญ.รินรดา เสืออ่ิม สวนพฤกษศาสตรแ น้ํามันหอมระหายสกัดจากดอกไม 
8 ด.ญ.ณิชญาดา วิเชียรเลศิ สวนพฤกษศาสตรแ ผลิตภณัฑแจากดอกไม 
9 ด.ช.ฉัตรดนยั วงษแสุวรรณ STEM การทําแบตเตอรี่สาํรองจากไม 
10 ด.ช.ธีรชาต ิ ทันตานนทแ STEM แบบจําลองการผลิตไฟฟูาโดยใชกังหันลมและโซลาเซลลแ 
11 ด.ช.จิรัฎฐแ             การงาน STEM ถังขยะเคลื่อนที ่
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/14 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.อุรสัยา หนูแดง เศรษฐกิจพอเพียง เทียนหอมลอยน้าํกลิ่นมะล ิ
2 ด.ญ.เกวลี            กุนา เศรษฐกิจพอเพียง กลวยแร็กมหัศจรรยแ 
3 ด.ญ.ปภาพินทแ โรมวลิาส เศรษฐกิจพอเพียง มารแกหนาวานหางจระเข 
4 ด.ช.คณพศ ขวัญใจธัญญา STEM จํานวนนักเรียนท่ีชอบวิชาภาษาองักฤษ 
5 ด.ช.ณภัทร ไกรอนุพงษา เศรษฐกิจพอเพียง สบูจากไขมันพืช 
6 ด.ช.ศิวัชณัฐ พุมพวง สวนพฤกษศาสตรแ อนุรักษแสวนพฤกษศาสตรแใหอยูคูบดินทรเดชา 
7 ด.ช.ศุภกิจ วันทิพพา เศรษฐกิจพอเพียง Hydroponic plant 
8 ด.ญ.ณัฐวิภา พิมพแจําปา เศรษฐกิจพอเพียง สบูกากกาแฟพี่สร 
9 ด.ญ.ปานชนก ปานสูงเนิน เศรษฐกิจพอเพียง การสกัดน้าํหอมจากดอกไมและสมุนไพรไทย 
10 ด.ญ.ศริยา เสงศักดิ ์ STEM สบูขัดผิวจากเปลือกสม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/15 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ญ.ธนพร แสงเทศ เศรษฐกิจพอเพียง ถุงวิเศษดับกลิ่น 
2 ด.ช.จิรายุ  จิตราช STEM แอรแจิ๋ว 
3 ด.ญ.ฐิติชญา ธะนะวโรทัย เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว 
4 ด.ช.ธัญภัทร ฐิติภัทรยรรยง เศรษฐกิจพอเพียง เกลือขัดผิวสมุนไพร 
5 ด.ช.ตฤณ  กาญจนเพิ่มผลด ี สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกอัญชัน 
6 ด.ญ.ชนินาถ ศิรินิล เศรษฐกิจพอเพียง ที่คั่นหนังสือดอกไมแหง 
7 ด.ญ.ฮัดฟีนา เถื่อนพิทักษแ STEM สบูเยลลี่ (Jelly soap) 
8 ด.ญ.จดิาภา กองสันเทียะ เศรษฐกิจพอเพียง ตุ฿กตาหัวถ่ัวงอก 
9 ด.ญ.ขวัญชนก สายทองคํา เศรษฐกิจพอเพียง พฤกษา อโรคา วิวัฒนาพืชสมุนไพร  

(พฤกษราชดํารัส) BOTANY OF KING’S SPEECH 
10 ด.ช.ชนพัฒนแ เวชพฤกษแพิทักษแ STEM เจลลางมือจากวานหางจระเข 
11 ด.ช.รชต   กลิ่นน้ําหอม STEM ยาสีฟันสมุนไพร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/16 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 ด.ช.ญาณภัทร บัวบุญ สวนพฤกษศาสตรแ สเปรสแสมุนไพรไลยุง 
2 ด.ช.จิรภมู ิ จิวจินดา STEM สมุนไพรกําจัดปลวก 
3 ด.ช.ชยพล ดานปาน STEM แชมพูสมุนไพรแกปัญหาผมรวง 
4 ด.ช.จตุเทพ ทองคณารักษแ เศรษฐกิจพอเพียง ไขเค็มกลิ่นใบเตย 
5 ด.ญ.จริัศยา ชางเนียม สวนพฤกษศาสตรแ ปลูกผักกาดในขวดน้ําพลาสติก 
6 ด.ญ.เขมณฎัฐแ ชอผกา เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักในขวดโหล 
7 ด.ช.กัญจนแ จรัสโรจนพร สวนพฤกษศาสตรแ ปุยหมักจากใบไมแหง 
8 ด.ญ.ชนิสรา ไตรธนาวัฒนแ เศรษฐกิจพอเพียง กลองจากไมไอติม 
9 ด.ช.คีฏะ    วรรณโกมุท เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟจากไมไอติม 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายวงศธร เหลาวราพันธุแ สวนพฤกษศาสตรแ พรรณไมประดบับาน 
2 น.ส.ปิยมน ตั้งทวีสุโข STEM Bath bomb บูบีบาบ ู
3 น.ส.พรรษารัศมแ ตาวพิทักษแชัย เศรษฐกิจพอเพียง สเปรยแดับกลิ่นจากสมุนไพรรอบตวั 
4 น.ส.นภัค  ลิมปรุงรัตนา สวนพฤกษศาสตรแ ชาเขียวมะล ิ
5 นายอัฑฒกานตแ โฆษิตวานิช STEM สิ่งประดิษฐแพิชิตการเก็บขยะ V.2 
6 นายธนกฤต เจนสุรยิคํา STEM Dino Evolution 
7 นายธยานแณฏัฐแ อัศวราชันยแ เศรษฐกิจพอเพียง ลูกเหม็นจากสมุนไพร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายสุทธกานตแ          โกมลวิริยะกุล เศรษฐกิจพอเพียง สบู 4.0 
2 น.ส.ณชา                คีตะโสภณ เศรษฐกิจพอเพียง เทียนหอมตะไครไลยุง 
3 น.ส.ฑีจุฑา              ศรีเพ็ญ สวนพฤกษศาสตรแ บุหงารําไป 
4 น.ส.สติา      อิฐรัตนแ เศรษฐกิจพอเพียง เทียนหอมจากดอกไม 
5 นายพิชยา    สุขสมผล สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมจากดอกไม 
6 น.ส.กัญญาณพัชร     สุวรรณนภาศร ี STEM Bath boom! 
7 น.ส.สริิกร              ศักดิ์ประเสรฐิ เศรษฐกิจพอเพียง การถนอมอาหารโดยการแชอ่ิม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ชลธิชา มาลาเล็ก STEM VR ตั้ลลันลา 
2 น.ส.ปทิตตา ศิลป ี เศรษฐกิจพอเพียง ยาหมองกลิ่นพิมเสน 
3 นายภาคภมู ิ เศรษฐปราโมทยแ เศรษฐกิจพอเพียง การประหยัดอดออม 
4 น.ส.นฤภร แสนอ ี สวนพฤกษศาสตรแ ชุดกันฝนจากถุงขนมเสื้อกันฝนจากถุงขนม 
5 น.ส.วัลยแลดา วรโชติธนากุล สวนพฤกษศาสตรแ ตนไมสีน้ําเงิน 
6 นายภูมิธรรม โพธิชัย เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง (ในไรในนา) 
7 น.ส.พิชญา ยิ้มใหญ เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟสิ่งประดิษฐแจากกระดาษเหลือใช 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายภูรภิัทร ทีฆเสนียแ เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัวดวยมือเรา 
2 น.ส.ศรตุยา กิติวรรณประสาร เศรษฐกิจพอเพียง ขัดรองเทา ว๊ิงๆๆๆ 
3 น.ส.ณัทภักษร       จันทรบุบผา เศรษฐกิจพอเพียง ของเกาเลาใหม 
4 น.ส.ณัฐนร ี ปานพรม STEM น้ํายาขจัดคราบมหัศจรรยแ 
5 น.ส.ณลยแชนก เมธากุลนาถ เศรษฐกิจพอเพียง สบูอเนกประสงคแ 
 

ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.พลอยชมพ ู หวังเทอดเกียรต ิ สวนพฤกษศาสตรแ ลิปสติกดอกไมหรรษา 
2 น.ส.กิ่งแกว คงธีรนิล เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัวรั้วกินได 
3 น.ส.วราภรณแ มั่งมี เศรษฐกิจพอเพียง คอนโดผักสวนครัว 
4 นายพีรดนยแ อยูยงคแ สวนพฤกษศาสตรแ เทียนหอมจากตะไคร 
5 น.ส.ปรารถนา อุดมสังวร เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟจากแกวพลาสติก 
6 น.ส.ณัฐกลัยา เจริญบญุ สวนพฤกษศาสตรแ สีจากพรรณไม 
7 นายปัณฑา ปาประโคน สวนพฤกษศาสตรแ สบูสมุนไพรจากตะไคร 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/6 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.จัสมิน ใสยิด STEM เครื่องวัดตรวจจับแผนดินไหว 
2 นายนิติพัฒนแ ไตรนิธิพงศแ STEM Balmy spray stop smell 
3 น.ส.กฤติยากร สําอางศร ี STEM การศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกสมกับสเปรสแตะไคร

มะกรูด 
4 น.ส.รักษณาล ี ชนะวิวัฒนแ STEM การผลิตแก฿สชีวภาพท่ีสามารถใชแทนก฿าซหุงตม 
5 น.ส.ชนิษฐา ปูองเขียว STEM สะพานอเนกประสงคแกึ่งลอยฟูา 
6 น.ส.ธนัชพร งามเหลือ STEM การจําลองอาคารตานแผนดินไหว 
7 น.ส.นันทแรว ี ฤทัยสวัสดิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหมจากแบบจําลอง 
8 นายกิตติศักดิ ์ เต็มไธสงคแ STEM หุนยนตแมือไฮดรอลิก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/7 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายศราวิน         คชวินทรแ สวนพฤกษศาสตรแ สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน 
2 น.ส.สรุางคนา      ขุนทุม เศรษฐกิจพอเพียง สบูจากสมุนไพร 
3 น.ส.อโณมา        กันโพธ์ิ STEM พลังงานทดแทนในประเทศไทย 
4 นายกรรณ          ตรีสุขเกษม เศรษฐกิจพอเพียง การแตูนเศรษฐกิจพอเพียง 
5 น.ส.พรทิพยแ        ธีรภาพสมบัต ิ เศรษฐกิจพอเพียง สวนผสมตางๆ มีผลตอความฟูของไขเจียว 
6 น.ส.ภริญา          ธรรมะจมร สวนพฤกษศาสตรแ สมุนไพรไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/8 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายภูมสิิร ิ ศรีวรรธนะ เศรษฐกิจพอเพียง สบูจากเปลือกมังคุด 
2 นายสุวิจักขณแ แทนธรรมโรจนแ เศรษฐกิจพอเพียง รายรับรายจายในบาน 
3 นายเมธิส  โพธิ์ก่ิง STEM เครื่องเก็บขยะในนํ้าอัจฉริยะ 
4 นายวิชชุ   ศรีโยธ ี เศรษฐกิจพอเพียง บุหงา 
5 นายภวินทแ บุสด ี เศรษฐกิจพอเพียง แชมพูวานหางจระเข 
6 นายณภัทร การะเกต ุ STEM จรวดขนสงอาหารนําวิถ ี
7 นายโชติวิทยแ สิทธารถศักดิ ์ สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมสมุนไพร 
8 นายสิรวิชญแ         จิตรแเปรมวณิชยแ เศรษฐกิจพอเพียง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/9 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ชนมแณกานตแ  คงคาสวรรคแ เศรษฐกิจพอเพียง ไมกวาดดูดฝุุน 
2 น.ส.ธีรยา  เส็งสําเภา สวนพฤกษศาสตรแ Jelly layer 
3 นายอนุภณ          ศุนาลัย STEM เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นเบสในดินและความชื้นในดิน 

 
4 นายนวิน   รักศีล สวนพฤกษศาสตรแ แวนผสานเทคโนโลยีความจริงเสมอืนสวนพฤกษศาสตรแ

โรงเรียน 
5 นายชวัลวิทยแ บุญชวย STEM แบตเตอรีน้าํเกลือ 
6 นายพรพจนแ สุขแสนทวีสุข STEM Flavor Fruit Lips 
7 นายกฤชนนทแ เศวตาสยั STEM รมชูชีพจากขวดน้ํา 
8 น.ส.ปวิชญาดา เดชบํารุง เศรษฐกิจพอเพียง เกาอี้ขวดน้ําพลาสติก 
9 นายโดม    ดินประภา เศรษฐกิจพอเพียง หมูเฮา 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/10 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายศรณัยแ วงษแคํา สวนพฤกษศาสตรแ แผนผังการสํารวจพันธุแไมในโรงเรยีนบดินทรเดชา  

(สิงหแ สิงหเสนี) 
2 น.ส.ปัณณแวรา ลือพงษแ เศรษฐกิจพอเพียง เทียนหอมพรรษา 
3 นายศักดิ์ชัย ชางชนะ STEM Alovera bath – bomb 
4 น.ส.ณภัทรา วุฒิไกรวณิชยแ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
5 นายจณัฐ  นุมโพธิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง การทําปุยหมักจากเศษอาหารกลางวัน 
6 นายนิติพัฒนแ ผดุงชีพ สวนพฤกษศาสตรแ ลูกประคบจากสมุนไพร 
7 นายจารภุัทร ตรีธนูชัย เศรษฐกิจพอเพียง การเก็บออมเงินของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ

ดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) 
8 น.ส.อรนลิน อุปโยคิน STEM เครื่องดูดฝุุนจากขวดพลาสติก 
9 น.ส.ธนัชนาฏ ลาวัลแกว เศรษฐกิจพอเพียง น้ําสมุนไพรใสใจสุขภาพ 
10 นายกฤษภาส จันทรแลี ้ เศรษฐกิจพอเพียง เทียนหอมสมุนไพร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/11 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.วรญัญา สุทธิวิริยะกลุ สวนพฤกษศาสตรแ ขนมครกหลากส ี
2 นายธนิก   ตั้งสกุลเรืองไล สวนพฤกษศาสตรแ ซอนปรุงรสจากใบเล็กครุฑ 
3 น.ส.พัชรแสิชา ลือวงษแวระกูล เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องกรองน้ําจากวัสดุธรรมชาต ิ
4 น.ส.ณัฐนันทแ จงจิตรแ STEM DIY air conditioner 
5 นายรัชชานนทแ สาครรัตนแ สวนพฤกษศาสตรแ สีโปสเตอรแจากธรรมชาติ 
6 น.ส.พิชชาภา สิทธิ สวนพฤกษศาสตรแ ลูกอมสมุนไพร-ใบทองหลาง 
7 นายศุภฤกษแ เลิศสหกุล STEM งานวิจัยการจับโกหก 
8 น.ส.สุธรีา  ฟูนิมิตดําเนิน สวนพฤกษศาสตรแ ทอดมันใบทองหลาง 
9 นายอธิษฐแ ชัยรัตนแ STEM การสรางเครื่องฉายภาพโฮโลแกรมจากแผนอะครีลิก 
10 นายพชรวิษยแ สงคแพิทักษแ STEM แปลงปลูกผักอัตโนมตัิในระบบปดิ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/12 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ปาณณิพัศ โทนทอง เศรษฐกิจพอเพียง เจลสมุนไพร 
2 น.ส.ชญาดา ภาศักด ี เศรษฐกิจพอเพียง การทําท่ีปรับอากาศจากสมุนไพรไทยแบบตั้งโต฿ะ 
3 นายภาณุพงศแ หอมยิ่ง STEM สบูขมิ้นชันผสมน้ําผึ้ง 
4 นายฆฤณ  ปลองอวน เศรษฐกิจพอเพียง เทียนหอมสมุนไพร 
5 น.ส.พิมพแเพทาย ศิริศักดิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง ชาอัญชันใบเตย 
6 น.ส.พชร   ชินโน เศรษฐกิจพอเพียง สบูสมุนไพรกําจัดกลิ่นตัว 
7 นายคามิน พละสรรคแ เศรษฐกิจพอเพียง พืชผักสวนครัวนารู 
8 น.ส.วราดิถี เสฏฐวิวรรธนแ เศรษฐกิจพอเพียง การประดิษฐแกระถางตนไมจากขวดพลาสติก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/13 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.อุษณกร ชุมทอง เศรษฐกิจพอเพียง หอมบานๆ สไตลแเทียนไทยดวยตะไครหอมไลยุง 
2 น.ส.พิชชาภา ทวีชาติ STEM Bath Bomb จากดอกกระเจีย๊บ 
3 น.ส.บุณยวีรแ ดํารงคแศักดิ์กลุ เศรษฐกิจพอเพียง สบูวานหางจระเข 
4 น.ส.พิมพแมาดา รุพันธแ เศรษฐกิจพอเพียง น้ํายาซักผาจากน้ําซาวขาว 
5 นายจุฑาธุช สัทธะวิริยะพันธแ เศรษฐกิจพอเพียง การมีภมูิคุมกันตามระบบเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือ

แกปัญหาเศรษฐกิจ 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
6 นายณภพ            หิรัญเรืองโชค เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวจากขวดน้าํพลาสติกที่ใชแลว 
7 นายธนดล           หวังการ เศรษฐกิจพอเพียง สารขับไลยุงจากเปลือกผลไมตระกูลสม 
8 น.ส.ณิชนันทแ        สุขุมวัฒนกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ตนไมในสวนขวด 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/14 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายธีรภัทร จตุวิมล STEM ใบบัวบก 
2 นายปฐวี   สุขะวัชรานนทแ STEM ประสิทธิภาพของน้ํายาเช็ดกระจกจากสารธรรมชาต ิ
3 นางสาวณวันดี      สาประเสริฐ STEM ปุยมูลไสเดือนดิน 
4 น.ส.สลิลพร รัตนประภาพร สวนพฤกษศาสตรแ สเปรยแตะไครหอมไลยุง 
5 นายรัชชานนทแ คันธินทระ เศรษฐกิจพอเพียง สบูมะขามนมสด 
6 น.ส.พิมพแนารา สุขสมยั STEM ครีมทินทแจากมะมวงหาวมะนาวโห 
7 นายณวิชญแ โอชิตพงศแ STEM สุขภาพจิตดี ดวยน้ํามันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาต ิ
8 น.ส.ณัฐมนตแ ชาบุญเรือง STEM การศึกษาและเปรยีบเทียบความเขมแสงท่ีมีผลตอการ

เจริญเติบโตของตนสับปะรดสีแคระ 
9 นายธัญพัฒนแ สุทธิทรงธรรม สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกมะล ิ
10 นายพีรวัส           วิบูลยแรัตนศร ี STEM สเปรสแไลยุงยางไมหอม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/15 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายสณัหณัฐ สารกิจพันธแ STEM พลังงานไฟฟูาจากการออกกําลังกาย 
2 น.ส.รญัชนา นงคแโพธิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 4.0 
3 นายปวริศรแ สิงหแด ี STEM การศึกษาปัจจัยและพัฒนากระบวนการพยากรณแ

อุณหภูมโิดยใชแบบจําลองทางคณติศาสตรแอยางงาย 
4 นายชัยภัทร วัฒนานนทแ สวนพฤกษศาสตรแ สมุนไพรไลมด 
5 นายคมชาญ ไอยะรา STEM กันสาด........ศาสตรแ 
6 น.ส.นันทแนภสั พันธุแนิธิ เศรษฐกิจพอเพียง ถาดผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ 
7 นายณฐนน          ศรีงาม STEM Automatic Pressurized Hydro Pump 
8 น.ส.ลภัสสมล       อรุณยิ่งมงคล STEM จุดประกายไฟดวยความรู 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/16 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายกวิน          อุนอิน STEM การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของถานเปลือกมังคุดและ

ถานไม 
2 นายสรลั           เหลาหงสแทอง STEM ลวดลายของดอกยางรถยนตแมีผลตอการเคลื่อนที่อยางไร 
3 น.ส.จินตแศจุี       เตรัตนแ STEM เครื่องบีบอัดขวดน้ํา 
4 น.ส.รญัชิดา        แสงมณี STEM สบูซักผาจากน้ํามันใชแลว 
5 น.ส.นงนภัส       สวรรคแ STEM การศึกษาฉนวนไฟฟูาที่พบในหองเรียน 
6 นายธิติพนธแ       พันธแมงคล STEM การศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดเช้ือแบคทีเรียภายในท่ี

ลวกชอนสอมในโรงอาหาร 
7 น.ส.สริีธร          ศรีธีระจิตต ิ STEM การศึกษาการนําไฟฟูาของไสดินสอประเภทตางๆ 
8 น.ส.ธวัลรัตนแ      สุขดํา สวนพฤกษศาสตรแ ศึกษาปัจจัยที่สําคญัที่สดุที่ทําใหตนถ่ัวเขียวเจรญิเติบโต

ในทิชชูไดดีกวาในดิน 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ศุภัชฌา วัฒนเสน เศรษฐกิจพอเพียง สบูเจลลี ่
2 น.ส.ขนิษฐ อภิชยนุกูลกิจ สวนพฤกษศาสตรแ สวนขวดจากพรรณไมพฤกษศาสตรแ 
3 น.ส.มณฑิรา สุกิจปาณีนิจ เศรษฐกิจพอเพียง สเปรยแไลยุงออรแแกนิค 
4 นายภูชิต   ตงสาล ี เศรษฐกิจพอเพียง Photo of Royal Project 
5 นายกิตติกวิน       หนูเพชร STEM กระถางตนไม Genius 
6 นายณภัทร          ไรปิ่น  STEM สเปรยแมะนาวกําจัดสนิม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ณฎัฐณิชา ไพนุจิตตแ เศรษฐกิจพอเพียง ผากันเปื้อน D.I.Y. 
2 น.ส.รณิรพ ี สมพงษแ สวนพฤกษศาสตรแ แชมพูจากดอกอัญชัน 
3 นายกฤติณ เชษฐะ เศรษฐกิจพอเพียง กระปุกออมสิน D.I.Y. 
4 น.ส.กีรติกา อติบูรณกลุ เศรษฐกิจพอเพียง การประดิษฐแโคมไฟจากอุปกรณแเหลือใช 
5 น.ส.พัทธแธีรา เหงาพรหมมินทรแ เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักบนตูปลา 
6 น.ส.วลัยพรรณ กุลกัลยาพัชรแ 

 
สวนพฤกษศาสตรแ การใชดอกไมในสวนพฤกษศาสตรแในโรงเรียนใหเป็น

ประโยชนแโลช่ันกุหลาบ (Rose Lotion) 
7 น.ส.ปรายฟูา วรรณเมธางกูร สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมดับกลิ่นจากดอกไม 
8 น.ส.กวินทรา สิงหแปลอด เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวในขวดพลาสติก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายเศรษฐแ อรรถบท เศรษฐกิจพอเพียง บดินทรถิ่นเงินออม 
2 น.ส.สาริศา สงแปูน สวนพฤกษศาสตรแ แพนเคกธรรมชาติจากสีของพฤกษา 
3 น.ส.อภิปภา ฉันทนาสกุล เศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4 น.ส.วริษฐา ชูศรี STEM ภูเขาไฟประท ุ
5 นายสุทธินันตแ สุขศร ี สวนพฤกษศาสตรแ ที่พับกระดาษเรซิ่นจากดอกไม 
6 น.ส.ณิชา  ศรีวัชรเมธากลุ สวนพฤกษศาสตรแ สบูดอกปีบ 
7 นายธนบด ี อัศวโภไคย เศรษฐกิจพอเพียง กระถางตนไมหูหิ้ว 
8 น.ส.เกศราภรณแ สงวนศักดิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง Flower cosmetic box 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ตติยา เนตรจํานงคแ สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาและสํารวจพรรณไมดองภายในโรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) 
2 น.ส.ธิรารักษแ เจียระดับ สวนพฤกษศาสตรแ สบูสมุนไพรวานหางจระเขจากกลเีซอรีนธรรมชาติ 
3 น.ส.ณัฐการณแ รัตตะกุญชร สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมแหงจากดอกมะล ิ
4 น.ส.นาตาชา จําปาทอง เศรษฐกิจพอเพียง กระถางตนไมแขวนลอย (ประดิษฐแจากขวดเหลือใช) 
5 น.ส.พิมพแชนก อูเอกิ 

 
สวนพฤกษศาสตรแ การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของน้ํายาลางจานกลิ่น

กุหลาบที่ทําขึ้นเองกับนํ้ายาลางจานตามทองตลาดทั่วไป 
6 นายนนทพัทธแ สุพรรณวัฒนชัย เศรษฐกิจพอเพียง พัดลมสิ่งประดิษฐแจากของเหลือใช 
7 นายธนาทรัพยแ อรกิจ เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องรดน้ําอัตโนมตั ิ
8 นายอิศรพงษแ ไซ เศรษฐกิจพอเพียง ชามจากเศษกระดาษ 
9 นายณชา   ชางหลอ สวนพฤกษศาสตรแ การสํารวจประโยชนแของพันธุแไมดอกในสวน

พฤกษศาสตรแ 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.กรณิษฐแ ออนสะเดา เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัว 
2 นายนภัทร           พงษแพรม เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะเหลือใช 
3 นายปรียแวัฌนแ ยังใหผล STEM สัญญาณกันขโมยดวยคลื่นอัลตราโซนิค 
4 นายชยรพ เติมประทีป สวนพฤกษศาสตรแ สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในชีวิตประจําวัน 
5 นายภูริช   บุญนิธิวัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง เทียนหอมไลยุง 
6 นายธนวัฒนแ อนุศิริ เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟเปิดดวยเสยีง 
7 น.ส.ธนพร จิระชัยประสิทธิ เศรษฐกิจพอเพียง BOOK FLOWERPOT 
8 น.ส.ณัฐสิน ี ถาวรไพสิฐ STEM เครื่องดักแมลงจากวัสดเุหลือใช 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายชยากร ผลบญุเสริม เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรายรับ-รายจาย 
2 นายธนสิน เคาคุณากร เศรษฐกิจพอเพียง กับดักหนูจากขวดพลาสติก 
3 น.ส.จณิัฐตา          ณรงคแฤทธิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง เทียนหอมไลยุง 
4 นายกรวิชญแ ประเสริฐด ี เศรษฐกิจพอเพียง การออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
5 นายอัฐาศาสตรแ เผือกบางนา STEM ซักเสื้อนักเรียนใหขาวปิ๊ง 
6 น.ส.โศภิตา อุนทวง เศรษฐกิจพอเพียง ฝนหลวง 
7 นายธนพัฒนแ         สุขศรี สวนพฤกษศาสตรแ ความเหมือนและความแตกตางของพันธุแไมภายใน

โรงเรียน 
8 น.ส.ขวัญขาว สนธิกนก เศรษฐกิจพอเพียง อัศจรรยแสวนครัว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/7 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.พิณรัตนแ เหลาเมตตาจิตตแ 

 
สวนพฤกษศาสตรแ การเปรยีบเทียบการปูองกันการเหม็นหืนของน้ํามัน

มะพราวโดยใชคูณ หางนกยูง นนทรี 
2 นายคมชาญ         เอื้อบํารุงเกียรติ STEM เปรียบเทยีบระยะขาวบูดในภาชนะบรรจ ุ
3 นายณัฐศักดิ ์ อุตตะระนาค สวนพฤกษศาสตรแ ศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วลันเตาโดยใชสารสกัดจาก

ขาวโพดเป็นตัวกระตุน 
4 นายพีระวิทยแ โรจนแสุวรรณ STEM เปรียบเทยีบการมดัยอมดวยสจีากเปลือกมังคุดสด สี

จากเหงาขมิ้นชันและสีจากดอกอัญชัน กับสารชวยยอม
สี (Mordant) 

5 น.ส.พริมา ควรประเสริฐ STEM Magical soap 
6 น.ส.ณัฐณิชา ศรีเมือง สวนพฤกษศาสตรแ การยอยอสลายของซากใบตะแบกนาโดยการกินของ

ไสเดือนดิน 
7 น.ส.ภณัฑิรา         เลาะมะ STEM การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพแอลกอฮอลแแข็งจาก

เปลือกสม เปลือกมะละกอและเปลือกแตงโม 
8 น.ส.ชาคริยา ศรีสรุินทรแ STEM การเปรยีบเทียบปริมาณแอลกอฮอลแในไวนแผลไม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/8 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายณภัทรแ          ศิลปสุวรรณ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
2 นายวริชาธร สุดเสง่ียม STEM รถไฟฟูาประดิษฐแ 
3 นายณเอก ชินพัฒนาการ STEM จักรยานเครื่องลดปญัหาทุนทรัพยแ 
4 นายอธิวุฒิ เมฆพงษแสาโรจนแ STEM หุนยนตแเก็บขยะ 
5 นายธนกร เมธาวุฒิกีรต ิ เศรษฐกิจพอเพียง พลังงานจากโซลาเซลลแ 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
6 นายอภิสณัหแ จันทรแวังพรหม STEM น้ําพุพลังงานแสงอาทิตยแ 
7 น.ส.ธีรนันทแ          แกวสูงเนิน STEM เครื่องดักยุงแสนประหยัด 
8 นายธฤต   ทรงทอง เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งประดิษฐแท่ีสอดคลองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
9 นายณภัทรแ ศิลปสุวรรณ เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจพอเพียง 
10 นายกิตติพัศ          จินตรักษแกิติ STEM วงจรชิงชาสวรรคแ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ปณาล ี เคนรัง STEM ถุงมือลบกระดาน 4.0 
2 นายเจตนิพัทธแ ชมชื่น สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาสณัฐานวิทยาและกายวภิาคศาสตรแของดอก

หางนกยูงไทย 
3 น.ส.กัญจนพร เทพจันทรแ STEM ไมกวาดผม 
4 นายศุภกร ภัทรเลาหะ STEM แกวทําความรอน 
5 น.ส.สุทธิดา       นาคทองอินทรแ เศรษฐกิจพอเพียง ถังขยะจาดขวดพลาสติกเหลือใช 
6 นายนพวิชญแ นิจวัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง กระปุกออมสินแยกเหรยีญ 
7 นายสุภชีพ        สาสนทาญาต ิ STEM เครื่องแยกและนับเหรียญ 
8 นายปัณณวิชญแ  ไชโยแสง 

 
สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาสณัฐานวิทยาและกายวภิาคศาสตรแของใบหาง

นกยูงไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.เอมิกา เลิศสุขเกษม เศรษฐกิจพอเพียง ไขเค็มสมุนไพรจากตะไครและใบเตย 
2 นายภัทรพงศแ ลี้สุนทรไพศาล STEM การศึกษาวิธีการทําสิ่งประดิษฐแ DIY จากสิ่งของเหลือใช 
3 น.ส.กัญญาณัฐ ตอสกุล สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาวิธีการทําสบูจากดอกไมที่หาไดในโรงเรียน 
4 นายนราชิต พันธุแแดง สวนพฤกษศาสตรแ สบูสมุนไพร 
5 นายศุภณัฐ พินิจจิตรสมุทร สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาวิธีการทํานํ้าอบนํ้าปรุงจากพฤกษาดอกไมที่หา

ไดในทองถิ่น 
6 นายนนทพัทธแ โรจนาวรรณ สวนพฤกษศาสตรแ ยาไลแมลงจากพืชในโรงเรียน 
7 นายเทิดพงษแ เทพสุรินทรแ สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาวิธีการทําเจลเย็นจากวานหางจระเข 
8 นายวสันตแ เสพมงคลเลิศ สวนพฤกษศาสตรแ แบบสํารวจความชอบในการเลือกรับประทานมะมวง 
9 น.ส.ประภาวลัยแ ศุภกิตติส์ิงหกุล เศรษฐกิจพอเพียง การสํารวจความคดิเห็นของนักเรยีนโรงเรยีน  บดินทรเด

ชา (สิงหแ สิงหเสนี) ท่ีมีตอคําวา “เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน” 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/11 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.วริศรา       นาคอราม เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาํวนั 
2 น.ส.ณัฐณิชา      สุดชา เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงอยางพอเพียง 
3 นายนภวิชญแ      ไทยเจรญิ STEM เครื่องวัดความชื้นในดิน (Soil Mouisture Meter) 
4 นายธนภัทร      ธีระศร ี เศรษฐกิจพอเพียง การออมเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 นายณภัทร       เฉลิมรัตนา เศรษฐกิจพอเพียง การออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
6 นายศดิศอัฑฒแ   เลิศทรัพยแอนันตแ เศรษฐกิจพอเพียง กังหันน้ําชัยพัฒนา 
7 น.ส.แพรพลอย  กิจสวัสดิ์ไพศาล สวนพฤกษศาสตรแ สบูดอกไมแหง 
8 นายพนัญนาถ  สิงโตทอง เศรษฐกิจพอเพียง การตออายไุฟฉายโดยใชน้ําเกลือ 
9 น.ส.ชุติธร       อารยวงศแวาฬ สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมจากดอกมะล ิ
10 น.ส.เกศ         ตันหยงมาศ เศรษฐกิจพอเพียง พันเดียวเที่ยวกรุงเทพ 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/12 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.นนทิยา นามรักษณแ สวนพฤกษศาสตรแ สบูสมุนไพรดอกอัญชัน 
2 นายเตชินทแ เปลงปลั่ง เศรษฐกิจพอเพียง แบบจําลองโครงการแกมลิงในพระราชดําร ิ
3 นายกฤตชพัฒนแ บุญญาภิรัตนแ เศรษฐกิจพอเพียง การทําลิปปาลแมจากลิปสติกเหลือใช 
4 นายภัทรภณ ฉายารัตนศลิป STEM เครื่องกรองน้ําประดิษฐแเอง 
5 นายวีรภัทร ฤทธิศิรินทรแ STEM การทําสบูเหลว 
6 นายณัฐพล ธัญญาวิทยแ สวนพฤกษศาสตรแ สํารวจตนไมในโรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) 
7 น.ส.ฟูาใส  ศรีชนะวัฒนแ เศรษฐกิจพอเพียง แชมพูจากอัญชัน 
8 นายธีรวิทยแ กาญจนขจิต สวนพฤกษศาสตรแ แผนที่พันธแไม 
9 น.ส.ภรูินี   เรืองประภาวุฒ ิ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในวัยเรยีน 
10 น.ส.อภิชญา ลาภหริัญรักษแ เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรแดวยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/13 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ปัณฑา เลิศภยิโยวงศแ สวนพฤกษศาสตรแ การเปรยีบเทียบสวนของพืชและปริมาณกระแสไฟฟูา 
2 น.ส.ขวัญรตันแ ลลิตกลุธร สวนพฤกษศาสตรแ สบูดอกไมจากกลเีซอรีน 
3 น.ส.ณภัทร วิทยประพัฒนแ สวนพฤกษศาสตรแ โคมไฟโซลาเซลลแ 
4 นายศุภโชต ิ จุฑาพฤฒิกร สวนพฤกษศาสตรแ พืชผักพอเพียง 
5 นายณรงคแเทพ อุดมผล STEM สบูจากน้ํามันพืชที่ใชแลว 
6 นายศิวกร  วิศยทักษิณ STEM Super Solar Cell 
7 นายจิรภู   ศรีสรุิยาพัฒนแกุล เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟ Recycle สไตลแญี่ปุุน 
8 นายเหมืองเพชร แอคะรัจนแ สวนพฤกษศาสตรแ การประยุกตแใชสวนประกอบของจําปีทางเภสัชวิทยา 
9 น.ส.กอหญา สันติราษฎรแภักด ี STEM รมพลังงานแสงอาทิตยแ 
10 นายสิทธิกร นาคทองอินทรแ STEM ภาวะโลกรอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/14 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.กัลยรัตนแ แสนอุบล STEM การตรวจวดัหาปริมาณสาร carbonyl ที่ปนเปื้อนในน้ํา

โดยภาพถายดิจติอลดวยโปรแกรม Image J 
2 น.ส.ณัฐณิชา ปิยะวงศแวัฒนา STEM เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย 
3 นายศุภกิตติ์         ลิมวิภูวัฒนแ สวนพฤกษศาสตรแ การสกัดอินดิเคเตอรแจากกลีบดอกหางนกยูงไทย 
4 นายไชยธร โชติอรุณรุงโรจนแ STEM เครื่องปอกเปลือกแอปเปิล้ 
5 นายอรรถวัต         ดวงนิล สวนพฤกษศาสตรแ ชวงเวลาที่สงผลตอการเปดิของปากใบของตนประดูบาน 
6 น.ส.จัยวาสนแ เจริญวัฒนาสุข สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาสารที่ชวยชะลอการเหี่ยวของดอกไม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/15 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายศุภณัฏฐแ จามีกรกลุ STEM เตาพลังงานชีวมวลแบบพกพา 
2 นายกฤษฎแ วงศแปิติรุงเรือง สวนพฤกษศาสตรแ บอรแดเกมสวนพฤกษศาสตรแ 
3 นายภคพล เต็งชาตะพันธแ STEM กระปุกออมสินแยกเหรยีญ 

ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
11 น.ส.พรลภสั     เลิศทรัพยแอนันตแ เศรษฐกิจพอเพียง ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) 

12 น.ส.ทอฝัน      จิรวงศาโรจนแ สวนพฤกษศาสตรแ น้ํายาเช็ดกระจกจากดอกอัญชันและมะกรูด 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
4 น.ส.บุณยวีรแ เจริญเศรษฐมห STEM การศึกษาลักษณะปีกของเครื่องรอนที่ทําใหเครื่องรอน

อยูในอากาศไดนานที่สดุ 
5 นายพีรนัฐ ปัญญาสถาพร STEM คํานวณหาดอกเบี้ยเงินฝากดวย UBA 
6 น.ส.ชญาภา ตริตรงวิทูร STEM การศึกษาประสิทธิภาพในการยืดอายุนมเปรีย้วขอสาร

สกัดแทนนินจากแสงจันทรแ โมกและเข็มเหลือง 
7 นายณฐกฤต อภัยบัณฑติกุล STEM การหาสตูรหอคอยฮานอย 4 เสา และ 5 เสา 
8 น.ส.ดีนียา สุพันธแชัยกุล STEM การสรางลวดลายโดยใชหลักการคณิตศาสตรแ 
9 นายธัณยบรูณแ    สุวรรณรักษา เศรษฐกิจพอเพียง การสรางบอรแดเกมเกี่ยวกับโครงการหลวง ร.9 
10 นายพริษฐแ ทวีกิจการ 

 
STEM การพัฒนาโปรแกรมการแกสมการเชิงเสนรูปแบบ  

row operation 
11 นายณภัทร บูรณะเศรณ ี STEM การละลายของน้ําแข็งแตละรูปแบบ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/16 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.อึนบี  โก สวนพฤกษศาสตรแ ชาเกสรบัวหลวง 
2 น.ส.กานตแพิชชา มนัสว ี STEM การชะลอการดําคล้ําของกลวยน้ําวา 
3 นางสาวณภัทร      สักกายะกรมงคล สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาเปรยีบเทียบความหอมของเทียนหอมดอกไม 
4 น.ส.ธนัตถแธิดา เหลาศริิรตันแ สวนพฤกษศาสตรแ การเรงความสุกของผลไมดวยใบสะเดาและใบจามจุรี 
5 นายกษิดิศ เปาวสันตแ เศรษฐกิจพอเพียง ตะกราสานจากเชือกกลวย 
6 นายณัฐวุฒิ เทศขํา เศรษฐกิจพอเพียง การเปรยีบเทียบคณุภาพของไสดนิสอที่ทําจากเปลือก

ทุเรียนและเปลือกมังคุด 
7 นายธเนศพล ธนากวิน เศรษฐกิจพอเพียง D.I.Y BATH BOMB กลิ่นใบเตย 
8 นายรัญชนแ ศักดิ์สิทธ์ิ เศรษฐกิจพอเพียง การสรางโคมไฟจากขวดน้ํา 
9 นางสาวชัชฌา       สีคงคต สวนพฤกษศาสตรแ ลิปสติกโบราณจากกหุลาบ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายณัฐศักดิ ์ โสภณอัมพรศักดิ ์ สวนพฤกษศาสตรแ กลิ่นของพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรแ 
2 นายธนบด ี สายวัฒนาสุข สวนพฤกษศาสตรแ พืชสุขภาพในสวนพฤกษศาสตรแ 
3 น.ส.ชุติมา สุวัฒนพูนลาภ เศรษฐกิจพอเพียง 5R โลกสวยดวยมือเรา 
4 น.ส.กัณฐิกา พันธแสุวรรณ เศรษฐกิจพอเพียง การออมเงิน 
5 น.ส.ณัฐณี  ศรีทับทิม สวนพฤกษศาสตรแ ความคิดเห็นของนักเรียนตอพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตรแโรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี 
6 น.ส.กัญวรา ทองศิริ เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยการออมเงินของวัยรุน 
7 น.ส.พริมรตา สิงหเสน ี เศรษฐกิจพอเพียง ใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายธัชพล สีหาคม เศรษฐกิจพอเพียง สํารวจและวิเคราะหแคาใชจายของนักเรียนช้ัน ม.6/2 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี 
2 นายนนทวัฒนแ สีงาม เศรษฐกิจพอเพียง LONG TOO SOAP 
3 นายรัชชัย  รัตนนุกรม เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนช้ัน ม.6/2 โรงเรยีนบดินทรเดชา        
(สิงหแ สิงหเสน)ี 

4 น.ส.ธมนวรรณ สรคุปตแ เศรษฐกิจพอเพียง สบูครสิตลั 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
5 น.ส.เกตุวด ี ดิษฐานุพงศแ สวนพฤกษศาสตรแ สํารวจความรูที่นักเรียนมเีกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรแใน

โรงเรียน 
6 น.ส.มณฑนแชิญา เกิดดวยทอง เศรษฐกิจพอเพียง สํารวจความรูความเขาใจเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง 
7 นายอภิมุข อารีเจรญิ 

 
สวนพฤกษศาสตรแ การสํารวจพันธุแพืชในโรงเรียนบดนิทรเดชา           

(สิงหแ สิงหเสนี) 
8 น.ส.ชัญญา สิงหแทอง เศรษฐกิจพอเพียง สครับปากจากน้ําพ่ึงธรรมชาต ิ
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/3 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ฐิติพร         ศิริสุนทรเลิศ สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมจากดอกไม 
2 น.ส.นันทแนภสั    นิยะสม สวนพฤกษศาสตรแ เทียนหอมจากสวนพฤกษศาสตรแ 
3 น.ส.แวววรรณ    บํารุงกิจ เศรษฐกิจพอเพียง กระเปาผา D.I.Y. 
4 นายฉัตรดนัย     เย็นสบาย สวนพฤกษศาสตรแ บันไดงูสวนพฤกษศาสตรแ 
5 น.ส.ณัชชา        วรุณันตแ สวนพฤกษศาสตรแ น้ําหอมจากดอกไม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/4 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ศิวพร กิ่งแกว เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงในแบบเรา 
2 นายธีรดนยแ ศรีสุข เศรษฐกิจพอเพียง ออมวันนี้ใชวันหนา 
3 น.ส.นันทกา สุวรรณโค เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัวตามแนวทางทฤษฎีหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงของสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 9) 
4 น.ส.ชลธิชา แยมขํา เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงเพียงพอ 
5 นายตนหนาว จันทรแพรม สวนพฤกษศาสตรแ ปลูกใบกะเพรา 
6 น.ส.ณัฐวศา พิมพแจําปา เศรษฐกิจพอเพียง คุณคาของเงิน 
7 นายชยุตพงศแ จําเนียรพงษแพันธแ เศรษฐกิจพอเพียง การประดิษฐแกระปุกออมสินดวยอุปกรณแใกลตัว 
8 นายฐิติพงศแ บุญจิรานนทแ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง 
9 นายกิตตินันทแ        วรจิตตแ STEM เครื่องสําอางจากกลีบดอกกุหลาบ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/5 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายอริยแธัช มายะการ สวนพฤกษศาสตรแ น้ํายาลางมือมะนาว 
2 น.ส.ธณิฐา สุระเสีย สวนพฤกษศาสตรแ สบูจากดอกไมแหง 
3 นายณหแพิชญแ สุตันตานนทแ สวนพฤกษศาสตรแ สบูกลิ่นกุหลาบ 
4 น.ส.บุญรักษา จิระวัฒนานันทแ เศรษฐกิจพอเพียง เก็บออมงายนิดเดียว 
5 น.ส.ทองกร นาคบวรวิจิตร เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ 
6 นายนราวิชญแ กิตติวิเศษ STEM เครื่องดูดฝุุนพกพา 
7 นายธนกฤต       ฤทธิเดช เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องดูดฝุุนจากขวดพลาสติก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/6 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายณัฐพล ยะนิล เศรษฐกิจพอเพียง สบูสมุนไพรขมิ้น 
2 น.ส.ฐิติชญาณแ    ชํานาญ เศรษฐกิจพอเพียง การทําน้ํายาลางจานเพื่อใชในภาคครัวเรือน 
3 น.ส.ปรียารินทแ ธีรวัตรวรกลุ เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟพลังงานแสงอาทิตยแ 
4 นายปุณยวรีแ เรณสถาน เศรษฐกิจพอเพียง น้ํายาลางจานทําจากมะกรูด 
5 น.ส.บุณยาพร    สุจรติ เศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมในการจัดการการใชเงินของนักเรียนช้ัน ม.6 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
6 น.ส.พิมพแชนก พึ่งโพธิ์สภ เศรษฐกิจพอเพียง น้ํายาหมักผมเกเไกเสไลเดอรแ 
7 น.ส.อัจฉรา อรามศักดิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง แกมลิงนารู (Kaem  Ling) 
8 น.ส.นรญีา ดิษฐมา เศรษฐกิจพอเพียง การทําน้ํายาปรบัผานุมเพื่อครัวเรอืน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/7 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.เปรมิกา สังขวรรณ สวนพฤกษศาสตรแ เครื่องบีบขวดน้ําพลาสติก 
2 น.ส.พาช่ืน จริยเจริญ สวนพฤกษศาสตรแ Soap Scratcher 
3 นายกร     ธวัชราภรณแ สวนพฤกษศาสตรแ การตอบสนองตอแรงของถั่วงอก 
4 นายภูรัฐ             กาญจนพยัคฆแ STEM แพผักตบชวา 
5 นายพัทธพล ศรีสวสัดิ ์ เศรษฐกิจพอเพียง อาหารจากผักสวนครัวและผลไมรอบบานตามแนวทาง

พระราชดําร ิ
6 น.ส.อธิชา  อัชชพันธแ เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องกรองน้ําแบบพกพา 
7 นายนันทวัฒนแ       ระสาสม STEM การสะทอนของคลื่นน้ํา 
8 น.ส.ศิรสัวัลยแ สงขาว STEM การยอยสลายยาง 
9 น.ส.ณัฐญาดา บุญมาเลิศ เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องดูดฝุุนขนาดพกพา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/8 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายณัฐวรรธนแ จันทวงศแ สวนพฤกษศาสตรแ เครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัต ิ
2 นายปถมัง ไวทยะโชต ิ STEM เครื่องกลั่นน้ําจากอากาศ 
3 นายเธียร   เทพา STEM ไมกวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช 
4 นายเมธาพันธแ บุญวรุตมแอารยา STEM การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องขยายเสียงที่มีรูปทรงตางกัน 
5 น.ส.กัญญาพร       เรืองไชย สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาประสิทธิภาพในการยอมสีผาของสารสกัดจาก

ดอกไมและตัวทําละลายบางชนิด 
6 นายธนดล สินโสมนัส STEM แกวไมลม 
7 นายณัฐเสฐ ธนบดี STEM เครื่องใหอาหารสัตวแอัตโนมัต ิ
8 นายชนสิทธิ ์ อารีประเสริฐสุข STEM รดน้ําตนไมงายนดิเดยีว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/9 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายธนัช             คเชนทรแ STEM เครื่องระบายความรอนสําหรับคอมพิวเตอรแดวยพลังงาน

แสงอาทิตยแ 
2 นายชาญวิศวแ  บุญชื่น STEM การนํากระดาษเกานํากลับมาทําเป็นกระดาษใหม 
3 น.ส.พิชญาภา  ภตูองใจ สวนพฤกษศาสตรแ การเจรญิเติบโตของตนถั่วแดงภายใตแรงโนมถวงของ

โลก 
4 น.ส.วนิดา  บุญทองแกว สวนพฤกษศาสตรแ Anti-bacteria rose hand gel 
5 น.ส.อริญชวียแ  วรนิชอัครนันทแ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
6 น.ส.ศรณแ   สุวรรณสนธิชัย สวนพฤกษศาสตรแ การปรับปรุงคุณภาพปุยหมักชีวภาพ 
7 น.ส.อารียา  หมานเบญ็หีม STEM เมลด็พืชกับโอกาสในการเจรญิเตบิโตในรางกายมนุษยแ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/10 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายศิรแรัฐ  สวัสดิ์วราผล สวนพฤกษศาสตรแ ขาวเกรียบทองหลาง 
2 น.ส.พรวิภา เกิดโภคา สวนพฤกษศาสตรแ มหัศจรรยแสวนพฤกษศาสตรแ 
3 นายณัฏฐแ  สดงาม สวนพฤกษศาสตรแ ความรูเกี่ยวกับพรรณไมในโรงเรียนของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
4 นายติณหแ  ทัพพะปุรณะ STEM เครื่องสําอางจากกลีบกุหลาบ 
5 นายวชิรวิชญแ แสงเงิน เศรษฐกิจพอเพียง Sunlight automatic 
6 น.ส.วรันลักษณแ พรหมลิกลุ เศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหอาหารสัตวแจากลังกระดาษ 
7 นายหฤษฎแ เบญจางคประเสริฐ STEM เสนผมบอกอาย ุ
8 นายปราจินตแ นาควิเชียร สวนพฤกษศาสตรแ ประโยชนแของตนดอกเขม็มวง 
9 นายณัฐดนยั บูรณะภักด ี STEM สบูเยลลี่จากสีธรรมชาต ิ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/11 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.ชุติกาญจนแ ยันตแมงคล เศรษฐกิจพอเพียง Child’s chair เกาอี้จากวัสดเุหลอืใช 
2 นายนันทพงศแ วีระวัฒนะ STEM พัดลมโซลาเซลลแ 
3 น.ส.ภาวิน ี แสวาน ี เศรษฐกิจพอเพียง Save world in bottle 
4 น.ส.ชญาดา ครรชิตานนทแ STEM เครื่องดูดฝุุนอเนกประสงคแ 
5 น.ส.จิลมิกา เนื้อทอง STEM เตาอบพลังงานแสงอาทิตยแ 
6 นายชญาชล ชวิศิษฏแ เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องใหอาหารปลาไมไผกระดก 
7 นายธนพนธแ          หลอดทองหลาง STEM ไขตกไมแตก 
8 น.ส.ปัฐมา วงษแเพ็ง เศรษฐกิจพอเพียง โคมไฟดวงดาว 
9 นายชัชวาล กมลพรพันธแ เศรษฐกิจพอเพียง น้ําหอมทําเอง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/12 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายการณัชัย        ชัยศิริพงศแ STEM การสํารวจความพึงพอใจในการใหความรูเกี่ยวกับทฤษฎี

การวิวัฒนาการของ ชาลสแ  ดารแวนิ 
2 นายวิศวชิต          พงศนันทแ STEM Panorama Portable Panner (3P) 
3 น.ส.ธนกร เหลาวัฒนาถาวร สวนพฤกษศาสตรแ ความหอมจากสวนพฤกษศาสตรแ 
4 นายศุภณัฐ โชติกายวงศแ STEM การดํารงชีวิตในอวกาศของมนุษยแ 
5 น.ส.ศศิชา แดงเครือ สวนพฤกษศาสตรแ การศึกษาคุณสมบตัิของเสนใยพืชชนิดตางๆ ในการ

กรองน้ํา 
6 น.ส.อภสิรา แจมอุทัย STEM การปลูกพืชโดยไมใชดิน 
7 น.ส.กุลกันยา กีรติพินิจ STEM เครื่องพนน้ําอัตโนมตั ิ
8 นายพีรวิชญแ มากยิ้ม STEM ความทรงจําเท็จ 
9 น.ส.สุพิชชา วิทยะโสภณ เศรษฐกิจพอเพียง การเปรยีบเทียบคณุภาพในการทําขนมระหวางแปูงสาลี

กับแปูงจากเมลด็ขนุน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/13 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 น.ส.กชพร ขําละมาย STEM ระบบเปดิ-ปิดถังขยะอัตโนมัตดิวยเซนเซอรแตรวจจับการ

เคลื่อนไหว (Control System On-Off Auto Trash 
Power by Sensor) 

2 น.ส.ธันยแชนก เนาวะวาทอง STEM เครื่องแยกเหรียญอตัโนมตั ิ
3 น.ส.รักษณิา โปษณกุล STEM การศึกษาการวัดปริมาณฝุุนละอองในอากาศดวยวิธีการ

เปรียบเทยีบการลดลงของคาความเขมแสง 
4 นายศุภกร ปานมโนธรรม STEM การลดอณุหภูมิหองดวยวสัดุทางธรรมชาต ิ
5 น.ส.ศศิกาญจนแ   จันทรแหิรญั STEM เซนเซอรแตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของรังสีอินฟราเรด 
6 นายธนกฤต       เพชรจตุรงคแ STEM เครื่องบําบัดน้ํา All in One 
7 นายไรวินทรแ       วัฒนสังขโสภณ STEM การดักจับยุงจากสารละลายยีสตแและน้ําตาลทราย 



รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรูสูโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 
42 

ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
8 น.ส.ศุกสริิขแ        รัตนสมัย STEM อินดิเคเตอรแจากดอกไมในสวนพฤกษศาสตรแ 
9 น.ส.กฤตพร        มุงคงกลาง สวนพฤกษศาสตรแ เครื่องสําอางกลิ่นดอกมะล ิ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/14 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายศิรวิทยแ เลิศวิรยิะปิต ิ STEM แบบจําลองการบําบดัน้ําเสียในตูปลาดวยวิธีการ

ตกตะกอนดวยไฟฟูา 
2 น.ส.ณิชณัฐ รัตนาวิทยแ STEM การประดิษฐแเครื่องตรวจวัดปริมาณเกลือท่ีละลายน้ําโดย

ใชหลักการหักเหของแสง 
3 นายพีรทัต แกวนา STEM การศึกษาการเรงประสิทธิภาพการเจรญิเติบโตของตน

กะเพราดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟูา 
 

4 นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน STEM การศึกษาชวงปริมาณของ K-oleate ที่เหมาะสมตอการ
ทําแผนรองสนเทาจากยางพารา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/15 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายเมธาสิทธ์ิ ชูวัฒนวิทยแ STEM เครื่องเปลีย่นความตางศักยแไฟฟูาจาก 1.5 โวลตแเป็น 12 

โวลตแ 
2 นายภูดสิ   วิริยะนนทแ STEM The Garbage Machine 
3 น.ส.ชัญญานุช อนุศาสนนันทแ เศรษฐกิจพอเพียง Infinite fan 
4 นายรัชนาท เรืองอุไร สวนพฤกษศาสตรแ ฮอรแโมนเรงผลผลติทางการเกษตร 
5 น.ส.สุจริัตนแ กันโฮมภ ู เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องปั่นไฟจากกระดาษลัง 
6 น.ส.ศุภพร รุงสรรเสริฐ สวนพฤกษศาสตรแ เครื่องประดับจากเรซิน 
7 น.ส.ปาณิสรา ตั้นพันธุแ สวนพฤกษศาสตรแ ดอกไมมีชีวิต 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/16 
ที ่ ชื่อหัวหน้ากลุม่ ประเภทโครงงาน ชื่อเร่ือง 
1 นายจิรายุ            จุลกทัพพะ STEM กังหันน้ําพลังงานหมุนเวียน 
2 น.ส.มนญัชยา สังขแทอง STEM หลอดดักจบัน้ํามันเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
3 นายธราธิป กาศมณ ี STEM เครื่องผลิตกระแสไฟฟูาจากคลื่นน้าํ 
4 น.ส.พิมพแชนก อุจจภูร ี เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภณัฑแดับกลิ่นจากกากกาแฟ 
5 นางสาววรินทร      วุฒิการณแ เศรษฐกิจพอเพียง การนําไปใชประโยชนแเพื่อลดปรมิาณการแพรกระจาย

ของผักตบชวา 
6 นายพีรดนยแ         อชินียแทองคํา STEM วัสดุดดูซับน้ํามันจากวัชพืช 
7 น.ส.สมุิตา ฤทธิโย สวนพฤกษศาสตรแ การสํารวจความรูของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงหแ สิงหเสนี) เกีย่วกับสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) 

8 น.ส.ณิชกมล ขันเชื้อ สวนพฤกษศาสตรแ ขนมไทยจากสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน 
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3. ผลการตัดสินโครงงาน PBL เป็นดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนรางวัลตางๆ ในการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้น สาขา 
จ านวนรางวัล 

รวม 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชมเชย 

ม.1 สะเต็มศึกษา 5 2 5 7 19 
สวนพฤกษศาสตรแฯ 1 1 4 7 13 
เศรษฐกิจพอเพียง 4 4 2 1 11 

ม.2 สะเต็มศึกษา 4 3 5 4 16 
สวนพฤกษศาสตรแฯ 2 2 1 5 10 
เศรษฐกิจพอเพียง 1 2 3 1 7 

ม.3 สะเต็มศึกษา 7 5 4 2 18 
สวนพฤกษศาสตรแฯ 1 - 5 2 8 
เศรษฐกิจพอเพียง 7 5 - - 12 

ม.4 สะเต็มศึกษา 8 5 3 2 18 
สวนพฤกษศาสตรแฯ 1 1 3 2 7 
เศรษฐกิจพอเพียง 1 5 1 - 7 

ม.5 สะเต็มศึกษา - 6 3 11 20 
สวนพฤกษศาสตรแฯ 3 2 4 7 16 
เศรษฐกิจพอเพียง 1 8 - 2 11 

ม.6 สะเต็มศึกษา 4 5 4 1 14 
สวนพฤกษศาสตรแฯ 1 - 1 - 2 
เศรษฐกิจพอเพียง - 3 4 1 8 

รวม 51 59 52 55 217 
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รูปที ่10 แผนภูมิแทงแสดงจํานวนรางวัลโครงงาน PBL ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 สาขาสะเต็มศึกษา  

สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คณะกรรมการพิจารณาเลือกโครงงานใหนําเสนอในรูปแบบโปสเตอรแ ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒนแ 
ในวันจันทรแที่ 18 กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 จํานวน 191 โครงงาน ดังตารางที่ 7 โดยประกอบดวย 

1. โครงงงานสาขาสะเต็มที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 
รวม 78 โครงงาน 

2. โครงงานสาขาสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนที่ไดรับรางวัลทุกรางวัล รวม 57 โครงงาน 
3. โครงงานสาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับรางวัลทุกรางวัล รวม 56 โครงงาน 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนโครงงานที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอโครงงานดวยโปสเตอรแ 
สาขา ชั้น จ านวนโครงงาน 

สะเต็มศึกษา ม.ตน 40 
ม.ปลาย 38 

รวม 78 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ตน 32 

ม.ปลาย 25 
รวม 57 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.ตน 30 
ม.ปลาย 26 

รวม 56 
รวม 191 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวนรางวัลโครงงาน PBL ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 สาขาต่างๆ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชมเชย 
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รายชื่อโครงงานและรายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัลแสดงในภาคผนวก 
 
4. ผลการตัดสินโปสเตอรแโครงงาน PBL ประจําปีการศึกษา 2561 เป็นดังประกาศโรงเรียน     

บดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ในภาคผนวก 

   

   

รูปที่ 11 ตัวอยางโปสเตอรแที่ไดรับรางวัล 
 
5. ผลการประกวดการนําเสนอโครงงานดวยวาจา เป็นดังประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา            

(สิงหแ สิงหเสนี) ในภาคผนวก 
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รูปที ่12 การประกวดการนําเสนอโครงงานดวยวาจา สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
6. ผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 
การจัดกิจกรรมในงาน “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 

2018) ในวันจันทรแที่ 18 กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ในงาน “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 

(BODIN Academic Expo 2018) 

ชั้น/ห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชั้น/ห้อง 
จ านวนนักเรียน 

น าเสนอ
โครงงาน 

ช่วย 
งาน 

กิจกรรม 
Hands on 

รวม เต็ม 
น าเสนอ
โครงงาน 

ช่วย 
งาน 

กิจกรรม 
Hands on 

รวม เต็ม 

ม.1/1 24 - 12 36 36 ม.4/1 - 2 33 35 36 

ม.1/2 6 - 30 36 36 ม.4/2 10 5 20 35 35 

ม.1/3 12 - 24 36 36 ม.4/3 - 4 31 35 36 

ม.1/4 - 6 29 35 35 ม.4/4 11 8 20 39 39 

ม.1/5 37 - 7 44 44 ม.4/5 6 22 2 30 30 

ม.1/6 16 1 22 39 43 ม.4/6 4 1 27 32 32 

ม.1/7 12 4 24 40 40 ม.4/7 - 4 33 37 39 

ม.1/8 12 1 27 40 40 ม.4/8 10 20 9 39 40 

ม.1/9 18 - 21 39 39 ม.4/9 24 4 21 49 49 

ม.1/10 15 3 22 40 41 ม.4/10 4 2 41 47 48 

ม.1/11 10 - 29 39 40 ม.4/11 25 1 22 48 48 
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ชั้น/ห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชั้น/ห้อง 
จ านวนนักเรียน 

น าเสนอ
โครงงาน 

ช่วย 
งาน 

กิจกรรม 
Hands on 

รวม เต็ม 
น าเสนอ
โครงงาน 

ช่วย 
งาน 

กิจกรรม 
Hands on 

รวม เต็ม 

ม.1/12 15 - 35 50 50 ม.4/12 15 1 27 43 44 

ม.1/13 10 - 39 49 50 ม.4/13 5 - 37 42 43 

ม.1/14 10 1 38 49 50 ม.4/14 6 4 20 30 32 

ม.1/15 - 5 37 42 49 ม.4/15 27 7 11 45 45 

ม.1/16 5 11 27 43 49 ม.4/16 - 11 28 39 39 

ม.2/1 6 1 29 36 36 ม.5/1 - 2 27 29 32 

ม.2/2 6 2 28 36 36 ม.5/2 - 3 32 35 36 

ม.2/3 15 2 19 36 36 ม.5/3 12 3 16 31 39 

ม.2/4 4 - 32 36 36 ม.5/4 14 - 27 41 43 

ม.2/5 - 10 34 44 44 ม.5/5 - 5 32 37 40 

ม.2/6 - 6 38 44 45 ม.5/6 4 1 38 43 43 

ม.2/7 10 17 23 50 50 ม.5/7 22 11 8 41 43 

ม.2/8 23 3 24 50 51 ม.5/8 10 - 29 39 44 

ม.2/9 25 1 24 50 50 ม.5/9 29 1 18 48 48 

ม.2/10 10 3 37 50 50 ม.5/10 11 3 36 50 51 

ม.2/11 9 2 31 42 51 ม.5/11 10 - 41 51 51 

ม.2/12 5 13 30 48 50 ม.5/12 11 2 38 51 51 

ม.2/13 - 7 40 47 50 ม.5/13 6 4 40 50 51 

ม.2/14 5 6 39 50 50 ม.5/14 19 1 8 28 28 

ม.2/15 - 2 41 43 50 ม.5/15 21 20 4 45 45 

ม.2/16 16 5 30 51 51 ม.5/16 16 1 32 49 50 

ม.3/1 20 - 16 36 36 ม.6/1 12 - - 12 39 

ม.3/2 12 - 23 35 36 ม.6/2 10 - - 10 40 

ม.3/3 - 1 24 25 35 ม.6/3 - - - - 36 

ม.3/4 5 1 28 34 36 ม.6/4 - - - - 37 

ม.3/5 24 6 12 42 43 ม.6/5 16 - - 16 39 

ม.3/6 16 3 19 38 41 ม.6/6 10 - - 10 38 

ม.3/7 - - 39 39 42 ม.6/7 5 - - 5 45 

ม.3/8 23 4 23 50 51 ม.6/8 27 - - 27 46 

ม.3/9 16 2 34 52 53 ม.6/9 18 - - 18 48 

ม.3/10 15 - 32 47 52 ม.6/10 6 - - 6 48 
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ชั้น/ห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชั้น/ห้อง 
จ านวนนักเรียน 

น าเสนอ
โครงงาน 

ช่วย 
งาน 

กิจกรรม 
Hands on 

รวม เต็ม 
น าเสนอ
โครงงาน 

ช่วย 
งาน 

กิจกรรม 
Hands on 

รวม เต็ม 

ม.3/11 11 2 38 51 52 ม.6/11 14 - - 14 52 

ม.3/12 10 1 33 44 51 ม.6/12 10 - - 10 49 

ม.3/13 14 2 35 51 52 ม.6/13 9 - - 9 47 

ม.3/14 - 7 43 50 51 ม.6/14 9 - - 9 19 

ม.3/15 5 - 46 51 53 ม.6/15 5 - - 5 42 

ม.3/16 5 - 36 41 52 ม.6/16 10 - - 10 42 

รวม 512 141 1403 2,056 2,150 รวม 493 153 808 1,454 1,997 

 
จากตารางที่ 8 มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ รวม 3,510 คน คิดเป็นรอยละ 84.63 นักเรียน    

ชั้น ม.6 ไมไดเขารวมกิจกรรมในงานนิทรรศการวิชาการ เนื่องจากในวันจันทรแที่ 18 กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 
นักเรียนชั้น ม.6 ปิดภาคเรียนแลว 

 
7. รายชื่อกิจกรรม Best practice ของกลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงานต่างๆ 

ชื่อผลงาน รูปภาพการจัดกิจกรรม 

ภาษาไทย หมอภาษาบดินทร เดชา
พัฒนาเยาวชน 

 
คณิตศาสตรแ เจียระไนเพชร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงานต่างๆ 

ชื่อผลงาน รูปภาพการจัดกิจกรรม 

วิทยาศาสตรแ บูรณาการแบบวิทยแ สราง
กระบวนการคิดแบบสะเต็ม 

 
สังคมศึกษาฯ และสาขา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เรียนศาสตรแ รูคน พัฒนา
ตนอยางยั่งยืน 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา Volleyball Counter 

Attack 

 
ศิลปะ รูศาสตรแ แปลงศิลป เพ่ือลูก

บดินทรพัฒนา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงานต่างๆ 

ชื่อผลงาน รูปภาพการจัดกิจกรรม 

ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ตลาดนัดพอเพียง (BD 
Sufficiency Economy 
Point) 

 
ภาษาตางประเทศ Best Planning & Best 

Achievement 

 
งานแนะแนว Blue Diamond 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาผูเรียนเพ่ือผูเรียน

พัฒนา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงานต่างๆ 

ชื่อผลงาน รูปภาพการจัดกิจกรรม 

ส ว น พ ฤ ก ศ า ส ต รแ
โรงเรียน 

Botany...@Bodin 

 
สะเต็มศึกษา STEM EDUCATION 

 
 
8. ผลการจัดกิจกรรม Hands on ของกลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ เป็นดังนี้ 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
และงานต่างๆ 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

ภาษาไทย หมอภาษาพา
เพลิน 

นักเรียนอานประโยคยาก เชน ชามขาวคว่ํา
เชาชามขาวคว่ําค่ํา คนละ 1 ประโยคได
ถูกตอง ชัดเจน และนักเรียนไดรับรางวัล 
เป็นอุปกรณแการเรียน เชน ปากกา ยางลบ 
ไมบรรทัด 

2,000 ไดรับความรวมมือจาก
คณะทํางานเป็นอยางด ี
นักเรียนใหความสนใจเขารวม
กิจกรรมเป็นจํานวนมาก 

พัฒนาทักษะการ
อานออกเสียง 

- นักเรียนประเมินการอานออกเสยีงโรค
ตางๆ เชน โรค ร ล ลักปิดลักเปดิ 
- นักเรียนอานครบตามจํานวนโรคที่กําหนด 
จะไดรับสติ๊กเกอรแผานการเขารวมกิจกรรม 

- ไดรับความรวมมือจาก
คณะทํางานเป็นอยางด ี
นักเรียนใหความสนใจเขารวม
กิจกรรมเป็นจํานวนมาก 

คณิตศาสตรแ 
(นักเรียนเลือก
เขารวมกิจกรรม 
1 อยาง) 

1.Origami - เป็นศิลปะในการพับกระดาษเพือ่
สรางสรรคแรูปทรงตางๆ 
- นักเรียนพับกระดาษคนละ 1 ช้ิน เมื่อพับ
ถูกตองจะไดรับสติ๊กเกอรแ 

1,000 นักเรียนมีความเพลิดเพลินใน
การสรางช้ินงานของตนเอง 

2.Bingo 
 

- เป็นการแกปัญหาทางคณิตศาสตรแ โดยมี
อุปกรณแ อาทิ เสนลวด การประกอบ 
Tangram 
- นักเรียนท่ีแกปัญหาไดถูกตองจํานวน 1 ช้ิน 
จะไดรับสติ๊กเกอรแ 

1,000 - นักเรียนมีความเพลิดเพลิน
ในการแกปัญหา  
- นักเรียนบางคนใชเวลานาน
ในการทํา แตมีครูชวยช้ีแนะ
จนสามารถแกปัญหาได 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

และงานต่างๆ 
ชื่อกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

3.เกมคณติศาสตรแ - เป็นเกมในการตอบคําถามคณิตศาสตรแ 
เมื่อตอบถูกสามารถเลือกวางเบี้ยในตาราง
ตัวเลขของตน ใครสามารถวางเบีย้ไดครบใน
แนวตรง ทแยงมุม และมุมทั้ง 4 จะเป็นผู
ชนะ 
- นักเรียนท่ีเขารวมกจิกรรมทุกคนจะไดรับ
สติ๊กเกอรแ สวนนักเรยีนที่ชนะเกมในแตละ
รอบจะไดรับรางวัล 

1,000 นักเรียนมีความสนุกสนาน 
กระตือรือรนในการทํา
กิจกรรมเพื่อแลกของรางวัล 
และใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมเป็นอยางด ี

วิทยาศาสตรแ 
ฟิสิกสแ 
(นักเรียนเลือก
ทํากิจกรรม 2 
กิจกรรมขึ้นไป) 

โปรเจกไทลแ 
มหาสนุก 
 

- นักเรียนออกแบบลูกกระสุนในการยิงจาก
ไมไอศกรีม แลวยิงดวยเครื่องยิงท่ีทําจากยาง
ยืด (ครูทําเครื่องยิงให) 
- นักเรียนยิงลูกกระสุนท่ีออกแบบใหเขา
เปูาหมาย ถานักเรียนยิงเขาเปูาหมายจะ
ไดรับรางวัล 

2,000 - นักเรียนไดรวมกิจกรรม
ตลอดทั้งวัน มีความสนใจใน
กิจกรรมที่แปลกใหม และรวม
กิจกรรมออกแบบทั้ง 5 
กิจกรรมดวยความสนุกสนาน 
- นักเรียนมีจํานวนมากทําให
ตองใชเวลารอเขารวมกิจกรรม
นาน 
- จํานวนนักเรียนท่ีดูแล
กิจกรรมมีไมเพียงพอ ทําให
ดูแลกิจกรรมไมทั่วถึง 

น้ําพุแฮรอน นักเรียนสรางน้ําพุแฮรอนจากขวดน้ํา 3 ใบ 
และกานลูกโปุงเป็นทอสงน้ํา มดีินน้ํามันปิด
รอยรั่ว ถาสรางสําเร็จนักเรียนจะไดรับ
รางวัล 

เหรียญระบาํ - นักเรียนนําขวดแกวไปแชในน้ําแข็งและนํา
เหรียญวางท่ีปากขวด  
- นักเรียนใหความรอนกับขวดโดยถูกมือของ
ตนเอง ซึ่งนักเรียนจะพบวาเหรยีญที่ปาก
ขวดจะขยับข้ึนลง  

โยนขวดตั้ง - นักเรียนนํานํ้าใสขวดพลาสติกตามตองการ 
แลวโยนขวดใหตั้งตรง ภายในการโยน 10 
ครั้ง  
- นักเรียนอธิบายปรากฎการณแการตั้งขวด
น้ํา 

มอเตอรแโคโรนา นักเรียนสังเกตชุดการออกแบบมอเตอรแที่
สรางจากสนามไฟฟูา แลวอธิบายเหตุผล 

สาขาเคมี 
(นักเรียนเลือก
ทํากิจกรรม
เพียง 1 
กิจกรรม) 

-  ทําหิมะปลอม
จากโซเดียมโพ
ลิอะครเิลต 
- เปลวไฟลอยน้าํ 
- สีเตนระบํา 
- เคมีเปลีย่นส ี
- เกลือมหัศจรรยแ 

- นักเรียนเลือกทํากิจกรรม 1 กิจกรรม 
- นักเรียนรับใบกิจกรรมและทํากจิกรรม 
- นักเรียนท่ีผานกิจกรรมรับสติ๊กเกอรแ 

2,000 นักเรียนใหความสนใจในการ
ทํากิจกรรมเป็นอยางด ี

สังคมศึกษาฯ 
และสาขา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

บิงโก 
เศรษฐศาสตรแ 

- กิจกรรมบิงโกเศรษฐศาสตรแ (คําศัพทแ) 
- นักเรียนเขารวมกิจกรรมเป็นกลุมโดยมี
วิทยากรจับฉลากคําศัพทแเกี่ยวกับวิชา
เศรษฐศาสตรแจากลูกปิงปอง 
- นักเรียนในกลุมที่เขารวมกิจกรรมมีการ

4,000 1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมดี
ใหความสนใจ ตั้งใจใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรมด ี
2. นักเรียนไดความรูเกี่ยวกับ
คําศัพทแจากเศรษฐศาสตรแ 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

และงานต่างๆ 
ชื่อกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบคําศัพทแในตารางบิงโกทีแ่จกให 
- นักเรียนท่ีสามารถบิงโกคําศัพทแ
เศรษฐศาสตรแไดครบ 3 คํา เป็นผูชนะและ
ไดรับรางวัลพรอมรับสติ๊กเกอรแการเขารวม
ฐานกิจกรรมพรอมกับสมาชิกในกลุม 

พรอมกับคําอธิบายใหเกดิ
ความเขาใจมากขึ้น 

Where’re you 
going 

- กิจกรรมบูรณาการสาระประวัตศิาสตรแและ
ภูมิศาสตรแ 
- แบงกลุมนักเรียนออกเป็น 2 กลุมเทาๆ กัน 
- นําคําใบท่ีไดรับใบใหกับตัวแทนกลุมตอบ 
โดยแตละกลุมมี 10 คําใบ ภายในเวลา 1 
นาที 30 วินาที 
- กลุมที่สามารถตอบคําใบไดมากท่ีสุดเป็น
ฝุายชนะ 

1. นักเรียนไดรับความรูดาน
ประวัติศาสตรแและภูมศิาสตรแ 
2. นักเรียนไดรับความ
สนุกสนานจากการรวม
กิจกรรม 
3. สานความสมัพันธแระหวาง
สมาชิกภายในกลุม 

Jigsaw ปริศนา - กิจกรรมนําภาพปริศนามาตอเรยีงกันให
สมบูรณแ แลวตอบคําถาม 
- นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน นําภาพ
ปริศนามาตอกันใหสมบรูณแ จากน้ันก็นําไป
ตอบคําถามกรรมการตัดสิน 
- นักเรียนในกลุมคนใดตอบคําถามไดก็จะ
ไดรับรางวัลไปเพียงเดียวท่ีเป็นรางวัลใหญ 

1. นักเรียนไดรับความรูใน
รายวิชาสังคมศึกษาฯ สาระ
ศาสนาและหนาที่พลเมือง 
2. นักเรียนสนุกกับการเรยีนรู
ในรูปแบบเกม 
3. นักเรียนมีสมาธิและรู
กระบวนการของการนํา
ความรูและหาความรูในสิ่งที่
ตองการ 
4. นักเรียนการเรียนรูเรื่องของ
กระบวนการกลุม และการ
ยอมรับความคิดเห็นของคน
อื่น 

สุ ขศึ กษาและ
พลศึกษา 
(นักเรียนเลือก
ทํากิจกรรม 2 
อยาง คือ CPR 
แ ล ะ กี ฬ า  1 
อยาง) 

ยิงประตูฟุตบอล นักเรียนยิงลูกฟุตบอลใหเขาหวงยางซึ่งเป็น
เปูาที่ประตูฟุตบอล โดยยิงใหเขา 1 จุด 

2,000 นักเรียนใหความสนใจเขารวม
กิจกรรมดีมาก 

กระโดดเชือก นักเรียนรวมกลุม 8 คน กระโดดเชือก
จํานวน 20 ครั้งติดตอกัน 

สะบัดเชือก นักเรียนสะบัดเชือกมะลลิาดวย 2 มือ เป็น
เวลา 30 วินาที 

CPR กูชีพ - นักเรียนรับฟังความรูจากวิทยากร (เป็น
อาสาสมัครจากชมรม Two hands to 
save alive) 
- นักเรียนดูการสาธิตการทํา CPR 
- นักเรียนลงมือปฏบิัต ิ

ศิลปะ Jigsaws for art - ครูจัดกลุมนักเรยีน 6 คน/กลุม เพื่อทํา
กิจกรรมตอภาพ  จิ๊กซอวแ 
- ตัวแทนกลุมเลือกภาพ 1 ภาพจากท้ังหมด 
3 ภาพ ซึ่งเป็นภาพวาดผลงานของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง 

2,000 - นักเรียนสามารถตอภาพได
ภายใน 3 นาท ี
- นักเรียนมาทํากิจกรรมหลาย
รอบ 
- นักเรียนมีจํานวนมากทําให
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

และงานต่างๆ 
ชื่อกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

- นักเรียนตอภาพจิ๊กซอวแใหสมบรูณแ ครู
ประเมินความถูกตองของภาพที่นักเรียนตอ 
และรับสติ๊กเกอรแ 

ตองใชเวลารอเขารวมกิจกรรม
นาน 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
( นั ก เ รี ย น เ ข า
รวมกิจกรรม 1 
กิจกรรม) 

พับเหรียญโปรย
ทาน 

- นักเรียนเตรียมเหรียญหรือรับเหรียญจาก
ครูประจําฐาน 
- นักเรียนรับรบิบิ้นจากครปูระจาํฐาน 
- นักเรียนดูการสาธิตการพับเหรียญโปรย
ทานแลวพับเหรยีญโปรยทานคนละ 1 
เหรียญ 
- นักเรียนท่ีใชเหรียญของตนเองจะไดรับ
เหรียญโปรยทานกลับบาน สวนนักเรียนที่
รับเหรยีญจากครูจะตองคืนเหรียญโปรยทาน
ใหกับครูประจําฐาน 
- นักเรียนทุกคนท่ีพับเหรียญโปรยทานจะ
ไดรับสติ๊กเกอรแ 

2,000 - นักเรียนใหความสนใจในการ
ทํากิจกรรมเป็นอยางด ี
- - นักเรียนมจีํานวนมากทําให
ตองใชเวลารอเขารวมกิจกรรม
นาน 

ตอบคําถาม
คอมพิวเตอรแ 

นักเรียนตอบคาํถามความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแ 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

English in the 
digital Era 2018 

- นักเรียนตอบคําตอบ (QUIZ) ที่เป็นความรู
พื้นฐานและความรูรอบตัวที่เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยที่นักเรียนจะตองตอบ
คําถามทาง Google form ดวย
โทรศัพทแมือถือ แยกเป็นระดับ ม.ตน และ 
ม.ปลาย เกณฑแการผานกิจกรรมตองตอบ
คําถามใหถูกตองจํานวนรอยละ 50 
- กรณีที่นักเรียนไมทํากิจกรรมดวย
โทรศัพทแมือถือ นักเรียนสามารถตอบคําถาม
ในกระดาษ 

3,000 - นักเรียนมากกวารอยละ 80 
สามารถทําแบบทดสอบไดเกิน
รอยละ 80 และมีความพึง
พอใจในการเขารวมกิจกรรม 
- นักเรียนมีจํานวนมากทําให
ตองใชเวลารอเขารวมกิจกรรม
นาน 
 
 

งานแนะแนว ปิงปองหรรษา 
นานาอาชีพ 

- นักเรียนโยนลูกปิงปองลงในแกวที่มี
กระดาษส ี
- นักเรียนจับบัตรคําแสดงคณะใน
มหาวิทยาลยัตามสีของกระดาษในแกว 
- นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับอาชีพของ
คณะ 
- นักเรียนท่ีตอบถูกจะไดรับรางวัลและ
สติ๊กเกอรแแสดงการผานการเขารวมกิจกรรม 
 

3,000 - นักเรียนทุกคนตอบคําถามได
ถูกตอง และมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมกิจกรรม 
- นักเรียนมีจํานวนมากทําให
ตองใชเวลารอเขารวมกิจกรรม
นาน 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

Board Game 
การศึกษาหลาก
มิต ิ
-เกมครอบครัว 
-เกมปารแตี ้
-เกมกลยุทธแ 

- นักเรียนฟังบรรยายเกี่ยวกับบอรแดเกมของ
แตละประเทศ 
- นักเรียนเขารวมแขงขันบอรแดเกมแบบ
ตางๆ  
- นักเรียนรวมกันบอรแดเกมของตนเองเพื่อ
ตอยอดไปสูการประกวดบอรแดเกมใน

- นักเรียนสนใจเขารวมกจิกรรม
เป็นอยางด ี



รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรูสูโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 
55 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

และงานต่างๆ 
ชื่อกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

รายการตางๆ 
- นักเรียนท่ีรวมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมจะ
ไดรับสติ๊กเกอรแ 

ชุมนุมการแตูน - นักเรียนถายรูปคูกับนักเรียนที่แตงชุดคอส
เพลยแ 
- นักเรียนวาดรูปลายเสนตัวการแตนูญี่ปุุน 
- นักเรียนพากยแเสียงการแตูนญี่ปุุนเป็น
ภาษาไทย 
- นักเรียนเขารวมกิจกรรมครบท้ัง 3 
กิจกรรมจึงจะไดรับสติ๊กเกอรแ 

2,000 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี - นักเรียนรวมกันถักสายนกหวีดลกูเสือ 
- นักเรียนท่ีถักสายนกหวดีลูกเสือถูกตองจะ
ไดรับสายนกหวดี 
- นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับกําเนิดลูกเสือ
โลกและกําเนดิลูกเสือไทย 

3,000 

สวน
พฤกษศาสตรแ
โรงเรียน 

ตอบคําถามสวน
พฤกษศาสตรแ
โรงเรียน 

นักเรียนตอบคาํถาม 2 ตัวเลือก จาํนวน 3 
ขอ 
- ตอบถูกครบ 3 ขอ ไดรับสติ๊กเกอรแ 
- ตอบผิด จะตองไปเริม่ตอแถวใหมเพื่อรอ
ตอบคําถามชุดตอไป 
(คําถามเกี่ยวกับขอมลูสวนพฤกษศาสตรแ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ทั้ง
ภาพประกอบและอื่นๆ 

2,500 - สามารถบริหารจดัการแจก
สติ๊กเกอรแไดดี เพราะกิจกรรม
ใชเวลาไมนาน นักเรียน
สวนมากชอบกิจกรรม 
- กําลังแสงสวางของ โปรเจ็ก
เตอรแไมเพียงพอในพื้นที่
กลางแจง ทําใหนักเรียนมอง
ไมเห็นคําถาม จึงตองตอขอมูล
ออกทางจอ LED แตจอมี
ขนาดเล็ก 

สะเต็มศึกษา อึด ทน นาน - นักเรียนประดิษฐแลูกยางตามแบบท่ี
กําหนดให โดยมีอุปกรณแเสริม เชน คลิป
หนีบกระดาษ กรรไกร เป็นตน 
- นักเรียนแขงขันประดิษฐแลูกยางที่ลอยใน
อากาศไดนาน แขงขันทีละกลุม กลุมละ 5 
คน ผูชนะจะไดรับรางวัล 
- นักเรียนทุกคนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับ
สติ๊กเกอรแ 

2,000 - นักเรียนมีความสนใจ 
กระตือรือรนและใหความ
รวมมือเป็นอยางด ี

มาเล็งฮ ิ - นักเรียนออกแบบการเจาะรูขวดน้ําท่ีใสน้ํา
ไวจนเตม็ขวด โดยเมื่อเจาะรูแลว น้ําท่ีไหล
ออกมาจะตองเตมิภาชนะที่กําหนดใหเต็ม
พอดี โดยนักเรียนท่ีทําไดตามที่กําหนดจะ
ไดรับรางวัล 
- นักเรียนท่ีเขารวมกจิกรรมทุกคนไดจะ
ไดรับสติ๊กเกอรแ 
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รูปที่ 13 กิจกรรมสะบัดเชือกของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 
รูปที่ 14 กิจกรรม Jigsaws for art ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
รูปที่ 15 กิจกรรมปิงปองหรรษา นานาอาชีพ ของงานแนะแนว 
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รูปที ่16 กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

  

รูปที ่17 กิจกรรม STEM LAND ของงานสะเต็มศึกษา 

  
รูปที่ 18 กิจกรรม Board Game  

การศึกษาหลากมิติ ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
รูปที่ 19 การแตงกายเลียนแบบตัวการแตูน 

ของชุมนุมการแตูน 

  
รูปที่ 20 กิจกรรมตอบคําถาม 
สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน 

รูปที่ 21 กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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รูปที่ 22 กิจกรรม English in the digital Era 2018 ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
งบประมาณ 

การดําเนินการจัดนิทรรศการ “เปิดบานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic 
Expo 2018) ในวันจันทรแที่ 18 กุมภาพันธแ พ.ศ.2562 มีการใชงบประมาณดังนี้ 

1. คาโปสเตอรแ ขนาด 120 cm x 80 cm เป็นเงิน 46,701.62 บาท 
2. คาจัดทําเกียรติบัตร เป็นเงิน 39,580.37 บาท 
3. คาเชาเต็นทแ เป็นเงิน 16,050 บาท 
4. คาดําเนินการพิธีเปิด เป็นเงิน 18,800 บาท 
5. คาพาสปอรแต เป็นเงิน 6,000 บาท 
6. คาสติ๊กเกอรแ เป็นเงิน 12,171.25 บาท 
7. คาตกแตงสถานที่ เป็นเงิน 12,000 บาท 
8. คากรอบรูปใสเกียรติบัตรสําหรับนักเรียน เป็นเงิน 400 บาท 
9. คาอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับครู เป็นเงิน 30,000 บาท 
10. คาอาหารวางสําหรับประธานในพิธีและแขกผูมีเกียรติ เป็นเงิน 600 บาท 
10. คาอาหารวางสําหรับผูเขารวมงาน เป็นเงิน 15,000 บาท 
11. คาวัสดุอุปกรณแในการจัดกิจกรรม Best practice เป็นเงิน 39,000 บาท 
12. คาวัสดุอุปกรณแในการจัดกิจกรรม Hands on เป็นเงิน 26,000 บาท 
13. คาสูจิบัตร เป็นเงิน 6,000 บาท 
14. การแสดงพิธีเปิด เป็นเงิน 44,800 บาท 
15. คาถานอัลคารไลนแ AA แพ็ค 4 กอน เป็นเงิน 500 บาท 
16. คาแผนโฟมสําหรับปูายชื่องานบนเวที เป็นเงิน 2,000 บาท 

 
 เป็นเงินรวม 315,603.24 บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นหาพันหกรอยสามบาทยี่สิบสตางคแ) 
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สรุปผลการประเมิน 
ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตามตารางที่ 9-10  ดังนี้ 
ตารางท่ี 9  แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  (n = 1,136) 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 456 40.10 
หญิง 680 59.90 

รวม 1,136 100.00 
 
จากตารางที่ 9  พบวา  ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมเปิดบานการศึกษา บดินทรเดชา

วิชาการ (Bodin Academic Expo 2018) จํานวน 1,136 คน เป็นชาย จํานวน 456 คน คิดเป็นรอยละ 40.10 
เป็นหญิง จํานวน 680 คน คิดเป็นรอยละ 59.90 

 
ตารางท่ี 10  แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ  (n = 1,136) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 

ครู 20 1.76 
นักเรียน 1,116 98.27 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 286 25.63 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 282 25.27 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 142 12.72 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 128 11.47 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 150 13.44 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 128 11.47 
รวม 1,136 100.00 

 
จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมเปิดบานการศึกษา บดินทรเดชา

วิชาการ (Bodin Academic Expo 2018) จํานวน 1,136 คน เป็นครู 20 คน คิดเป็นรอยละ 1.76 และเป็น
นักเรียน 1,136  คน คิดเป็นรอยละ 98.27 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมเปิดบานการศึกษา   

บดินทรเดชาวิชาการ (Bodin Academic Expo 2018) ตามตารางท่ี 11 ดังนี้ 
 
เกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย 
  4.51 - 5.00    แปลผล ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.51 - 4.50    แปลผล ระดับความพึงพอใจมาก 
  2.51 - 3.50    แปลผล ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  1.51 - 2.50    แปลผล ระดับความพึงพอใจนอย 
  1.00 - 1.50    แปลผล ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ตารางที่ 11  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมเปิด

บานการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ (Bodin Academic Expo 2018) (n = 1,136) 
 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 
 ̅ S.D. แปลผล 

1 ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม Hands on ของกลุ่มสาระ
การเรียนและงานต่างๆ 

4.10 0.80 มาก 

2 ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอโครงงานด้วย
โปสเตอร์ 

4.01 0.90 มาก 

3 การอธิบายเนื้อหาโครงงานของนักเรียนที่รับคัดเลือกให้น าเสนอ
โครงงานด้วยโปสเตอร์ 

4.10 0.86 มาก 

4 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 4.09 0.88 มาก 
5 รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.14 0.87 มาก 

5.1 Hands on ของกลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ 4.13 0.90 มาก 
5.2 การนําเสนอผลงานดีเดน (Best practice) ของกลุมสาระการ
เรียนรูและงานตางๆ 

4.14 0.85 มาก 

5.3 การนําเสนอโครงงานดวยวาจา 4.11 0.87 มาก 
5.4 นิทรรศการของหนวยงานภายนอก 4.20 0.84 มาก 

6 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (1 วัน) 4.21 0.88 มาก 
7 สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 

ป้ายสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4.16 0.89 มาก 

 ภาพรวม 4.12 0.87 มาก 
 
จากตารางที่  11  พบวา ในภาพรวม ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมเปิดบานการศึกษา 

บดินทรเดชาวิชาการ (Bodin Academic Expo 2018) อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.87) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม (1 วัน) ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมสถานจัดกิจกรรมนิทรรศการ
ของหนวยงานภายนอก ( ̅ = 4.20, S.D.= 0.84) และสถานที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน ปูายสถานที่ ปูายประชาสัมพันธแขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.89) และ
ประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมการนําเสนอโครงงานดวย
โปสเตอรแ ( ̅ = 4.01 , S.D.= 0.9) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธแกิจกรรม ( ̅ = 4.09 , S.D.= 0.88) 
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม PBL  

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
****************************** 

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 21 – 25 พ.ค.61 - - ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2 และ ม.4 

ปฐมนิเทศรายวิชา การศึกษาค๎นคว๎า
และสร๎างองค์ความรู๎ (IS 1) 
- ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 , 3 , 5 
และ 6 ปฐมนิเทศกิจกรรมการเรียนรู๎ 
สูํโครงงาน (PBL) 

2 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.
61 

ครทูีป่รึกษาและนักเรียนอภิปรายรํวมกันเกี่ยวกับความหมายของการทํา
โครงงานและความสําคัญของโครงงาน 

3 4-8 มิ.ย.61 - นักเรียนลงชื่อสมาชิกในกลุํมตาม
แบบ PBL 01 
- หัวหน๎างานสะเต็มศึกษา สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดทําเอกสารแนะนําข๎อมูล
ให๎กับนักเรียน 

ครูที่ปรึกษาสํงใบรายชื่อนักเรียนที่
แบํงกลุํมที่กลุํมบริหารวิชาการ ภายใน
วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61 

4 11 – 15 มิ.ย. 61 - - ครูที่ปรึกษารับเอกสารแนะนํางาน 
สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์-
โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง จาก   
กลุํมบริหารวิชาการ 
- ครูที่ปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน สะเต็มศึกษา 
เศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียนใน
คาบ IS และ PBL 

5 18 – 22 มิ.ย. 61 - - ครูที่ปรึกษาแนะนําตัวอยํางโครงงาน 
PBL หัวข๎อตํางๆ 

6 25 – 29 มิ.ย. 61 ครูและนักเรียนอภิปรายรํวมกันเกี่ยวกับการเลือกหัวข๎อโครงงานของนักเรียน
แตํละกลุํม 

7 2 – 5 ก.ค. 61 นักเรียนเลือกหัวข๎อในการจัดทํา
โครงงาน โดยกรอกข๎อมูลลงในแบบ 
PBL 01 

ครูที่ปรึกษาสํงใบรายชื่อนักเรียนที่
เลือกหัวข๎อในการจัดทําโครงงานที่ 
กลุํมบริหารวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 5 
ก.ค.61 

8 6 – 13 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/61 
9 16 – 20 ก.ค. 61 นักเรียนเสนอชื่อโครงงานและ

ประเภทโครงงานกับครูที่ปรึกษา โดย
- ครูที่ปรึกษาให๎คําแนะนําเกี่ยวกับ 
การตั้งชื่อโครงงานและประเภท
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สัปดาห์ที่ วันเดือนปี นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
กรอกข๎อมูลลงในแบบฟอร์ม PBL 02 โครงงานของนักเรียน 

- ครูที่ปรึกษารับแบบฟอร์มการจัดทํา
โครงงานในบทที่ 1 ที่กลุํมบริหาร
วิชาการ 

10 23 – 26 ก.ค. 61 - นักเรียนศึกษาการทําโครงงานใน
บทที่ 1 ในหัวข๎อที่นักเรียนเลือก 
- นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลและจัดทําบท
ที่ 1 บทนํา 

- ครูที่ปรึกษาให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดเขียนรายงานในบทที่ 1 และ
นักเรียนนําข๎อเสนอแนะนําไปปรับปรุง
แก๎ไขบทท่ี 1 
- ครูที่ปรึกษารับแบบฟอร์มการจัดทํา
โครงงานในบทที่ 2 ที่กลุํมบริหาร
วิชาการ 

11 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 
61 

- นักเรียนศึกษาการทําโครงงานใน
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง/แนวคิดท่ีเกี่ยวข๎อง 
- นักเรียนสืบค๎นข๎อมูล โดยศึกษา
ข๎อมูลได๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ หรือ
จากเอกสารแนะนําการสืบค๎นข๎อมูล
ที่เก่ียวข๎องในการทําโครงงาน PBL 
และจัดทําบทที่ 2 เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง/แนวคิดที่
เกี่ยวข๎อง 

- ครูที่ปรึกษาให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดเขียนรายงานในบทที่ 2 และ
นักเรียนนําข๎อเสนอแนะนําไปปรับปรุง
แก๎ไขบทท่ี 2 
- ครูแจกเอกสารแนะนําการสืบค๎น
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องในการทําโครงงาน 
PBL ให๎กับนักเรียน 
- ครูที่ปรึกษารับแบบฟอร์มการจัดทํา
โครงงานในบทที่ 3 ที่กลุํมบริหาร
วิชาการ 

12 6 – 10 ส.ค. 61 - นักเรียนศึกษาการทําโครงงานใน
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ
ทดลอง/วิธีการดําเนินงาน 
- นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลและจัดทําบท
ที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ
ทดลอง/วิธีการดําเนินงาน 

- ครูที่ปรึกษาให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดเขียนรายงานในบทที่ 3 และ
นักเรียนนําข๎อเสนอแนะนําไปปรับปรุง
แก๎ไขบทท่ี 3 
- ครูที่ปรึกษารับเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนผังความคิด (mind map) ที่
กลุํมบริหารวิชาการ 

13 14-17 ส.ค. 61 - นักเรียนศึกษาการทําแผนผัง
ความคิด (mind map) และ
พิจารณาเกณฑ์การประเมินแผนผัง
ความคิด 
- นักเรียนจัดทําแผนผังความคิดท่ี
สอดคล๎องกับโครงงานของนักเรียน 

- ครูที่ปรึกษาให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการ
ทําแผนผังความคิด และนักเรียนนํา
ข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงแก๎ไข 

14 20 – 24 ส.ค. 61 - นักเรียนศึกษาเอกสารชี้แจงการสํง
แผนผังความคิดบูรณาการความรู๎ 8 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
นักเรียนสํงเค๎าโครงโครงงาน (บทที่ 1 
– 3) ที่ครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษารวบรวมเค๎าโครงโครงงาน
ของนักเรียนสํงที่กลุํมบริหารวิชาการ 
ภายในวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.61 
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สัปดาห์ที่ วันเดือนปี นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
15 27 – 31 ส.ค. 61 ครูผู๎สอนตรวจให๎คะแนน PBL - 
16 3 – 6 ก.ย. 61 ครูผู๎สอนลงคะแนน PBL -  
17 7 – 14 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/61 -  

 
หมายเหตุ : 1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 
  2. ข๎อมูลตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการจัดทําโครงงาน เชํน หัวข๎อโครงงาน ชื่อโครงงาน ประเภท
โครงงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ โดยนักเรียนแจ๎งการเปลี่ยนแปลงข๎อมูลตํางๆ กับครูที่ปรึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม PBL  

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
********************************************* 

 
สัปดาห์ที่ วันเดือนปี นักเรียน ครูที่ปรึกษา 

1 29 ต.ค. – 9 พ.ย. 
61 

1. นักเรียนกรอกข๎อมูลชื่อโครงงาน 
รายชื่อนักเรียนในกลุํม หัวข๎อ
โครงงาน ประเภทโครงงาน (แบบ 
PBL 03) 

ครูชี้แจง ให๎คําแนะนําและติดตาม  
การทํางานของนักเรียน 

2. นักเรียนทบทวนเค๎าโครงโครงงาน 
(รายงานโครงงาน PBL บทที่ 1-3) 

ครูบันทึกการสํงงานรายงานโครงงาน
บทที่ 1-3 ในแบบ PBL 03 และแบบ 
PBL 04 

2-3 12-16 พ.ย.61  
และ 
19-23 พ.ย.61 

3. นักเรียนดําเนินการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล (ทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์) 

ครูติดตามการเก็บรวบรวมข๎อมูลของ
นักเรียนและบันทึกผลการจัดกิจกรรม
ในแบบ PBL 04 

4 26-30 พ.ย.61 4. นักเรียนศึกษาข๎อมูล จัดทํา
รายงานและสํงรายงานบทที่ 4 

ครูให๎คําแนะนํา และบันทึกผลการจัด
กิจกรรมในแบบ PBL 03 และ 04 

5 3-7 ธ.ค.61 5. นักเรียนศึกษาข๎อมูล จัดทํา
รายงานและสํงรายงานบทที่ 5 

ครูให๎คําแนะนํา และบันทึกผลการจัด
กิจกรรมในแบบ PBL 03 และ 04 

6-7 10-14 ธ.ค.61 
และ 
17-21 ธ.ค.61 

6. นักเรียนศึกษาข๎อมูลการทํา
รายงานโครงงาน (ปกนอก ปกใน 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดยํอ 
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 
เอกสารอ๎างอิง ข๎อมูลผู๎จัดทํา) และ
จัดทํารายงานสํงครูที่ปรึกษา 

ครูให๎คําแนะนํา และบันทึกผลการจัด
กิจกรรมในแบบ PBL 03 (รายงานสํวน
อ่ืนๆ) และ 04 

8 24 – 28 ธ.ค.61 (สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561) 
9 31 ธ.ค.- 4 ม.ค.

62 
7. นักเรียนศึกษาข๎อมูล จัดทํา
โปสเตอร์ และสํงครูที่ปรึกษา 

ครูให๎คําแนะนํา และบันทึกผลการ
จัดทํากิจกรรมในแบบ PBL 04 

10 7 – 11 ม.ค.62 8. นักเรียนนําข๎อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก๎ไข สํงครูที่ปรึกษาและสํง
ไฟล์ข๎อมูลโปสเตอร์ทาง Google 
classroom ภายในวันที่ 15 
มกราคม 2562 

- ครูให๎คําแนะนําในการทําโปสเตอร์
ครั้งที่ 2 และติดตามการสํงไฟล์ข๎อมูล
โปสเตอร์ของนักเรียน Google 
classroom 
- ครูบันทึกข๎อมูลการสํงไฟล์โปสเตอร์
ของนักเรียนในแบบ PBL 03 และ 04 

11 14-18 ม.ค.62 9. นักเรียนนําเสนอโครงงาน PBL 
กับครูที่ปรึกษา 

ครูบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ
นําเสนอโครงงานของนักเรียนในแบบ 
PBL 04 
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สัปดาห์ที่ วันเดือนปี นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
12 21 – 25 ม.ค.62 10. นักเรียนสํงเลํมรายงานโครงงาน 

PBL (ฉบับสมบูรณ์) 
ครูตรวจให๎คะแนนรายงาน PBL โดย
พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินของ
แตํละหัวข๎อโครงงาน แล๎วบันทึก
คะแนนในแบบ PBL 04 

13 28 ม.ค. – 1 ก.พ.
62 

11. นักเรียนแสดงผลงานโครงงาน 
PBL ในงานนิทรรศการวิชาการ 
ประจําปีการศึกษา 2561 

- 

1 ก.พ.62 นิทรรศการวิชาการ “เปิดบ๎าน
การศึกษา บดินทรเดชา วิชาการ 
(Learner Model) 

- 

14 4 – 8 ก.พ.62 - ครูประเมินคุณภาพผู๎เรียนตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15 11 – 15 ก.พ.62 12. นักเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรม 
PBL 

- ครูบันทึกผลการจัดกิจกรรมในแบบ 
PBL 04 
- ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2 และ ม.4 
สรุปผลการเรียนรายวิชา IS2 
- ครูสํงสมุดบันทึกการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎สูํโครงงาน (PBL) ที่กลุํมบริหาร
วิชาการ 

16 18-25 ก.พ.62 (สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561) 
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แบบ PBL01 

 
แบบลงช่ือนักเรียน กิจกรรม PBL ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี........./.......... 
ชื่อครูที่ปรึกษา 1)............................................................2)...................................................................... 
กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล  และเลขที่ หัวข้อในการท าโครงงาน 

1 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่............. 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............. 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

2 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่........ ..... 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............ . 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

3 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่............. 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............. 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

4 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่............. 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............. 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

5 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่........ ..... 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............ . 
 
 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล  และเลขที่ หัวข้อในการท าโครงงาน 
6 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 

2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่............. 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............. 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

7 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่............. 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............. 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

8 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่........ ..... 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............ . 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

9 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่............. 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............. 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

10 1...............................................................เลขที่.............ประธานกลุํม 
2...............................................................เลขที่............. 
3...............................................................เลขที่............. 
4...............................................................เลขที่............. 
5...............................................................เลขที่............. 
6...............................................................เลขที่............. 

(  ) สะเต็มศึกษา 
(  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(  ) เศรษฐกิจพอเพียง 

 
หมายเหตุ :  1. สมาชิกในกลุํมมีจํานวน 3 – 6 คน 
  2. สมาชิกในกลุํมไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ 
  3. หัวข๎อในการทําโครงงานนักเรียนยังไมํต๎องเลือก 
  3. นําเอกสารฉบับนี้สํงคืนที่สํานักงานกลุํมบริหารวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61 
 
 
  



 

รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 
  69 69 

แบบ PBL02 

 
แบบเสนอชื่อโครงงาน PBL 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......../......... 
 
กลุํมท่ี 1 ชื่อหัวหน๎ากลุํม.................................................................................................. ..................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... .............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 2 ชื่อหัวหน๎ากลุํม.................................................................................................. .................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... .............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 3 ชื่อหัวหน๎ากลุํม.................................................................................................. ..................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... .............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 4 ชื่อหัวหน๎ากลุํม.................................................................................................. ..................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... .............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 5 ชื่อหัวหน๎ากลุํม..................................................................................... ................................................. 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง............................................................................................................... .................................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 6 ชื่อหัวหน๎ากลุํม................................................................ ....................................................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง......................................................................................... ........................................................................ 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
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กลุํมท่ี 7 ชื่อหัวหน๎ากลุํม......................................................................................................... ............................. 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง....................................................................................................................................... .......................... 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 8 ชื่อหัวหน๎ากลุํม.................................................................................................. .................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 9 ชื่อหัวหน๎ากลุํม.................................................................................................. .................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  ) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  ) เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 10 ชื่อหัวหน๎ากลุํม................................................................................................. ................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... .............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 11 ชื่อหัวหน๎ากลุํม................................................................................................. ................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... .............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
 

กลุํมท่ี 12 ชื่อหัวหน๎ากลุํม................................................................................................. ................................... 
หัวข๎อโครงงาน  (  )  สะเต็มศึกษา  (  )  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (  )  เศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... .............................................. 
ประเภทโครงงาน           (  )  โครงงานทดลอง     (  )  โครงงานสํารวจ 

(  )  โครงงานสิ่งประดิษฐ์   (  )  โครงงานทฤษฎี 
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ข้อมูลโครงงาน PBL ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.........../.......... 

กลุ่มที่ 1 
ชื่อโครงงาน.................................................................... 
........................................................................................  

บันทึกการส่งงาน 
(ทําเครื่องหมาย ในชํองหน๎าภาระงานที่นักเรียนสํงแล๎ว) 
 รายงานโครงงานบทท่ี 1 
 รายงานโครงงานบทท่ี 2 
 รายงานโครงงานบทท่ี 3 
 รายงานโครงงานบทท่ี 4 
 รายงานโครงงานบทท่ี 5 
 รายงานสํวนอื่นๆ 
 โปสเตอร์ (พิจารณาจาก Google classroom) 
 อ่ืนๆ.............................................................................. 
 อ่ืนๆ.............................................................................. 
 

รายช่ือนักเรียนในกลุ่ม 
1..........................................................เลขที่................... 
2..........................................................เลขที่................... 
3..........................................................เลขที่................... 
4..........................................................เลขที่................... 
5..........................................................เลขที่................... 
6..........................................................เลขที่................... 
หัวข้อโครงงาน 
 สะเต็มศึกษา         สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทโครงงาน 
 โครงงานทดลอง           โครงงานสํารวจ 
 โครงงานสิ่งประดิษฐ์      โครงงานทฤษฎี 

คะแนนรายงาน PBL 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

....................................................... 
 
กลุ่มที่ 2 
ชื่อโครงงาน.................................................................... 
........................................................................................  

บันทึกการส่งงาน 
(ทําเครื่องหมาย ในชํองหน๎าภาระงานที่นักเรียนสํงแล๎ว) 
 รายงานโครงงานบทท่ี 1 
 รายงานโครงงานบทท่ี 2 
 รายงานโครงงานบทท่ี 3 
 รายงานโครงงานบทท่ี 4 
 รายงานโครงงานบทท่ี 5 
 รายงานสํวนอื่นๆ 
 โปสเตอร์ (พิจารณาจาก Google classroom) 
 อ่ืนๆ.............................................................................. 
 อ่ืนๆ.............................................................................. 
 

รายช่ือนักเรียนในกลุ่ม 
1..........................................................เลขที่................... 
2..........................................................เลขที่................... 
3..........................................................เลขที่ ................... 
4..........................................................เลขที่................... 
5..........................................................เลขที่................... 
6..........................................................เลขที่................... 
หัวข้อโครงงาน 
 สะเต็มศึกษา         สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทโครงงาน 
 โครงงานทดลอง           โครงงานสํารวจ 
 โครงงานสิ่งประดิษฐ์      โครงงานทฤษฎี 

คะแนนรายงาน PBL 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

....................................................... 
 

แบบ PBL03 
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กลุ่มที่ 3 
ชื่อโครงงาน.................................................................... 
........................................................................................  

บันทึกการส่งงาน 
(ทําเครื่องหมาย ในชํองหน๎าภาระงานที่นักเรียนสํงแล๎ว) 
 รายงานโครงงานบทท่ี 1 
 รายงานโครงงานบทท่ี 2 
 รายงานโครงงานบทท่ี 3 
 รายงานโครงงานบทท่ี 4 
 รายงานโครงงานบทท่ี 5 
 รายงานสํวนอื่นๆ 
 โปสเตอร์ (พิจารณาจาก Google classroom) 
 อ่ืนๆ.............................................................................. 
 อ่ืนๆ.............................................................................. 
 

รายชื่อนักเรียนในกลุ่ม 
1..........................................................เลขที่................... 
2..........................................................เลขที่................... 
3..........................................................เลขที่ ................... 
4..........................................................เลขที่................... 
5..........................................................เลขที่................... 
6..........................................................เลขที่................... 
หัวข้อโครงงาน 
 สะเต็มศึกษา         สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทโครงงาน 
 โครงงานทดลอง           โครงงานสํารวจ 
 โครงงานสิ่งประดิษฐ์      โครงงานทฤษฎี 

คะแนนรายงาน PBL 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

....................................................... 
 
กลุ่มที่ 4 
ชื่อโครงงาน.................................................................... 
........................................................................................  

บันทึกการส่งงาน 
(ทําเครื่องหมาย ในชํองหน๎าภาระงานที่นักเรียนสํงแล๎ว) 
 รายงานโครงงานบทท่ี 1 
 รายงานโครงงานบทท่ี 2 
 รายงานโครงงานบทท่ี 3 
 รายงานโครงงานบทท่ี 4 
 รายงานโครงงานบทท่ี 5 
 รายงานสํวนอื่นๆ 
 โปสเตอร์ (พิจารณาจาก Google classroom) 
 อ่ืนๆ.............................................................................. 
 อ่ืนๆ.............................................................................. 
 

รายชื่อนักเรียนในกลุ่ม 
1..........................................................เลขที่................... 
2..........................................................เลขที่................... 
3..........................................................เลขที่ ................... 
4..........................................................เลขที่................... 
5..........................................................เลขที่................... 
6..........................................................เลขที่................... 
หัวข้อโครงงาน 
 สะเต็มศึกษา         สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทโครงงาน 
 โครงงานทดลอง           โครงงานสํารวจ 
 โครงงานสิ่งประดิษฐ์      โครงงานทฤษฎี 

คะแนนรายงาน PBL 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

....................................................... 
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แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมโครงงาน PBL  

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 
ค าชี้แจง ให๎ครูที่ปรึกษาบันทึกผลการจัดกิจกรรมตามรายการกิจกรรมในแตํละสัปดาห์ โดยพิจารณาจาก

ผลงาน รายงาน หรือการสัมภาษณ์ ซักถามนักเรียน 
 
สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายการกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม 

1 29 ต.ค.–9 พ.ย. 
61 (2 สัปดาห์) 

นักเรียนสํงรายงานโครงงาน PBL 
บทที่ 1-3 

 สํงครบ (จํานวนกลุํมที่สํง...........กลุํม) 
 สํงไมํครบ 

2 12-16 พ.ย.61 - นักเรียนดําเนินการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล (ทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์) 
- รายงานผลการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
3 19-23 พ.ย.61 - นักเรียนดําเนินการเก็บรวบรวม

ข๎อมูล (ทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์) 
- รายงานผลการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
4 26-30 พ.ย.61 - นักเรียนศึกษาข๎อมูล จัดทํารายงาน 

และสํงรายงานบทที่ 4 
 สํงครบ (จํานวนกลุํมที่สํง...........กลุํม) 
 สํงไมํครบ 
บันทึกการตรวจรายงาน 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

5 3-7 ธ.ค.61 - นักเรียนศึกษาข๎อมูล จัดทํารายงาน
และสํงรายงานบทที่ 5 

 สํงครบ (จํานวนกลุํมที่สํง...........กลุํม) 
 สํงไมํครบ 
บันทึกการตรวจรายงาน 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

6 10-14 ธ.ค.61 - นักเรียนศึกษาข๎อมูลการทํา
รายงานโครงงาน (ปกนอก ปกใน 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดยํอ 
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 
เอกสารอ๎างอิง ข๎อมูลผู๎จัดทํา) 
- นักเรียนจัดทํารายงานโครงงาน 
แล๎วสํงครูที่ปรึกษา 

 สํงครบ (จํานวนกลุํมที่สํง...........กลุํม) 
 สํงไมํครบ 
บันทึกการตรวจรายงาน 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

แบบ PBL04 
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สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายการกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม 
7 17-21 ธ.ค.61 ครูที่ปรึกษาให๎คําแนะนําการเขียน

รายงานโครงงาน และนักเรียนนํา
ข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงแก๎ไข แล๎ว
สํงครูที่ปรึกษาเป็นครั้งที่ 2 

 สํงครบ (จํานวนกลุํมที่สํง...........กลุํม) 
 สํงไมํครบ 
บันทึกการตรวจรายงาน 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

8 24 – 28 ธ.ค.61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 
9 31 ธ.ค.61- 

4 ม.ค.62 
- นักเรียนศึกษาข๎อมูล จัดทํา
โปสเตอร์ และสํงครูที่ปรึกษา 

 สํงครบ (จํานวนกลุํมที่สํง...........กลุํม) 
 สํงไมํครบ 
บันทึกการตรวจโปสเตอร์ 
................................................................. 
................................................................. 
...................................................................
............................................................... 
................................................................. 

10 7 – 11 ม.ค.62 - นักเรียนนําข๎อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก๎ไข แล๎วสํงโปสเตอร์ที่ครู
ที่ปรึกษาเป็นครั้งที่ 2 
- นักเรียนสํงโปสเตอร์ทาง Google 
classroom ภายในวันที่ 15 ม.ค.
2561 

 สํงครบ (จํานวนกลุํมที่สํง...........กลุํม) 
 สํงไมํครบ 
บันทึกการตรวจและสํงโปสเตอร์ 
............................................................. .... 
................................................................. 
...................................................................
............................................................... 
................................................................. 

11 14-18 ม.ค.62 - นักเรียนนําเสนอโครงงาน PBL กับ
ครูที่ปรึกษา 
 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
12 21 – 25 ม.ค.62 - นักเรียนสํงเลํมรายงานโครงงาน 

PBL 
- ครูที่ปรึกษาตรวจให๎คะแนน
รายงานโครงงาน PBL 

 สํง 
 ไมํสํง 
บันทึกการสํงรายงาน 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายการกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม 
13 28 ม.ค. –  

1 ก.พ.62 
- นักเรียนแสดงผลงานโครงงาน PBL 
ในงานนิทรรศการวิชาการ ประจําปี
การศึกษา 2561 

- 

14 4 – 8 ก.พ.62 ครูที่ปรึกษาประเมินคุณภาพผู๎เรียน
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 

15 11 – 15 ก.พ.62 ครูที่ปรึกษาสรุปผลการจัดกิจกรรม 
PBL (ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2 และ ม.4 
สรุปผลการเรียนรายวิชา IS) 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
16 18 – 25 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 
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เอกสารแนะน าการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการท าโครงงาน PBL 

*********************************** 
 
 นักเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ เชํน หนังสือ วารสาร ข๎อมูลหรือข๎อความในอินเตอร์เน็ต 
เป็นต๎น เพ่ือนําข๎อมูลไปประกอบการจัดทําโครงงาน PBL หรือนําความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในการทําโครงงานของ
ตนเอง 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขอแนะนําแหลํงข๎อมูลหนึ่งเพ่ือใช๎ในการสืบค๎นข๎อมูลของ
นักเรียนประกอบการทําโครงงาน PBL โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

1. เข๎าเวปไซต์โครงการเครือขํายห๎องสมุดแหํงประเทศไทย โดยมีวิธีดังนี้ 
   1.1 scan QR code (ดังรูปด๎านซ๎ายมือ) 
   1.2 เข๎าเวปไซต์ www.google.com แล๎วพิมพ์ ฐานข๎อมูลงานวิจัย เลือกเวปไซต์ 
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
   1.3 พิมพ์เวปไซต์ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
 

 
2. สมัครเข๎าเป็นสมาชิก ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 หน๎าแรกของเวปไซต์โครงการเครือขํายห๎องสมุดแหํงประเทศไทย 

(ข๎อความในกรอบสี่เหลี่ยม “สมัครสมาชิก) เป็นปุุมกดเพ่ือเข๎าสูํหน๎าการสมัครสมาชิก) 
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3. กรอกข๎อมูลสํวนตัว ดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2 หน๎ากรอกข๎อมูลสํวนตัว เพื่อสมัครสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับการศึกษา กรอก  
“ต่ํากวําปริญญาตรี” 

อาชีพ กรอก “นักศึกษา” 

สาขา/หัวข๎อที่สนใจ เชํน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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3. เมื่อสมัครเสร็จจะปรากฏหน๎าจอดังรูปที่ 3 4. นักเรียนสามารถเข๎าสูํระบบ (Login) โดยกรอก   
E-mail และเลขประจําตัวประชาชน 

 

 
  

รูปที่ 3 หน๎าจอเมื่อสมัครสมาชิกสําเร็จ รูปที่ 4 หน๎าจอการกรอกข๎อมูลเพื่อระบบ (Login) 
 
5. ในการค๎นหาข๎อมูล หลังจากท่ีนักเรียน Login เข๎าสูํระบบแล๎ว ให๎กดเลือก Basic Search ดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 หน๎าแรกของโครงการเครือขํายห๎องสมุดในประเทศไทย นักเรียนเริ่มค๎นหาข๎อมูลโดยกด Basic Search 
 
6. นักเรียนพิมพ์คําสําคัญที่ต๎องการค๎นหา เชํน ยุง อัญชัน เป็นต๎น (แนะนําให๎พิมพ์คําสั้นๆ) โดยนักเรียน
สามารถเลือกเขตข๎อมูล มหาวิทยาลัย/สถาบัน ชนิดของเอกสารได๎ ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 หน๎าตํางพิมพ์คําสําคัญเพ่ือเริ่มต๎นค๎นหาข๎อมูล 
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7. นักเรียนพิจารณาชื่อเรื่องที่สอดคล๎องกับโครงงานที่นักเรียนทํา แล๎วกดเลือกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจ 

 
รูปที่ 7 หน๎าตํางเอกสารที่นักเรียนเลือกค๎นหา 

 
8. นักเรียนพิจารณาข๎อมูลของเอกสารที่นักเรียนต๎องการอําน ซึ่งนักเรียนสามารถ Download เอกสารสํวน
ตํางๆ ที่นักเรียนต๎องการศึกษา เชํน บทคัดยํอ บทที่ 1 – บทที่ 5 เป็นต๎น (การ Download เอกสารจะมีการ
จํากัดจํานวนเลํมในแตํละวัน) 
 

 
รูปที่ 8 หน๎าตํางแสดงข๎อมูลและไฟล์เอกสารที่นักเรียนสามารถ Download ไปอํานแบบ Offline ได๎ 
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9. หลังจากที่นักเรียนเลือกหัวข๎อที่นักเรียนต๎องการ Download ข๎อมูลแล๎ว จะปรากฏหน๎าตํางดังรูปที่ 9 โดย
ให๎นักเรียนทําเครื่องหมาย ดังรูปที่ 9 หมายเลข 1 แล๎วกดที่ปุุม  (หมายเลข 2) แล๎วจะปรากฏหน๎า
บันทึกข๎อมูล ดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 9 หน๎าตํางการ Download เอกสารในหัวข๎อที่นักเรียนต๎องการศึกษา 

 

 
รูปที ่10 หน๎าตํางการบันทึกข๎อมูล (Save File) หรือเปิดอํานข๎อมูล (Open with) ซึ่งแตํละโปรแกรมจะปรากฏ

หน๎าตํางนี้ที่แตกตํางกัน (โปรแกรมที่ผู๎เขียนคือ Firefox) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 2 
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10. หลังจากที่นักเรียน Download เสร็จแล๎วก็จะสามารถอํานเนื้อหาในหัวข๎อที่นักเรียนเลือกศึกษาได๎        
ดังรูป ที่ 11 
 

 
 

รูปที่ 11 หน๎าตํางแสดงเอกสารที่นักเรียน Download เสร็จสิ้นแล๎ว 
 
 นักเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการทําโครงงานในหัวข๎อที่
นักเรียนเลือกศึกษา นอกจากนั้นยังนําข๎อมูลมาอ๎างอิงในบทที่ 2 โดยนักเรียนจะต๎องเขียนอ๎างอิงถึงแหลํงข๎อมูล
ที่นักเรียนสืบค๎นในสํวนของ “เอกสารอ๎างอิง” หรือ “บรรณานุกรม” ด๎วย 
 

****************************************** 
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เอกสารชี้แจงการส่งแผนผังความคิดบูรณาการความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมโครงงาน PBL   ปีการศึกษา 2561 
******************************************* 

 
การจัดท าแผนผังความคิด 
 ในการทําแผนผังความคิด (mind map) ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งการกิจกรรมโครงงาน PBL มีข้ันตอนการทํา
ดังนี้ 

1. นักเรียนพิจารณาความรู๎ที่ได๎จากการทําโครงงาน หรือจากกระบวนการทําโครงงาน วําสอดคล๎อง
กับสาระสําคัญหรือเนื้อหาในรายวิชาตํางๆ ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระฯ อยํางไรบ๎าง 

2. นักเรียนเขียนหรือพิมพ์ชื่อเรื่องโครงงานไว๎ตรงกลางแผนผังความคิด และเขียนหรือพิมพ์
สาระสําคัญหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับแตํละกลุํมสาระฯ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให๎  โดยเขียน
หรือพิมพ์สาระสําคัญหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องภายในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผํนเทํานั้น (เขียนหรือ
พิมพ์ชื่อสมาชิกในกลุํมด๎วย) 

3. ถ๎านักเรียนเขียนแผนผังความคิด ให๎นักเรียนนําแผนผังความคิดไปสแกนเป็นไฟล์เอกสารหรือ
ถํายรูปแผนผังความคิด โดยไฟล์เอกสารที่ได๎จากการสแกนหรือถํายรูป และไฟล์เอกสารแผนผัง
ความคิดท่ีนักเรียนพิมพ์ ให๎บันทึกไฟล์เป็น PDF file (.pdf) และตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ประกอบด๎วย 
ชั้น-ห๎องเรียน-ชื่อหัวหน๎ากลุํม เชํน นักเรียนชั้น ม.1/1 มีเด็กชายขยัน มั่นเพียร เป็นหัวหน๎ากลุํม 
ให๎ตั้งชื่อไฟล์เอกสารเป็น  1-1-ขยัน 

การส่งไฟล์เอกสาร 
  

1. เมื่อหัวหน๎ากลุํมเตรียมไฟล์เอกสารเรียบร๎อยแล๎ว ให๎สํงไฟล์เอกสารโดยเข๎าเว็บไซต์ 
www.google.com แล๎วเลือก “เข๎าสูํระบบ” โดยกดปุุม  ดังรูป 
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2. พิมพ์เลขประจําตัวนักเรียนตามด๎วย @bodin.ac.th ดังตัวอยํางในรูป แล๎วกดปุุม “ถัดไป” เพ่ือใสํ
รหัสผําน (password) 

 
 

3. หน๎าจอจะกลับมาที่หน๎าแรกของ www.google.com ดังรูป แล๎วให๎นักเรียนกดปุุม  (มุมขวา

บน) จากนั้นกดปุุม  เพ่ือเข๎าสูํหน๎าชั้นเรียน google classroom  
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4. เมื่อเข๎าสูํหน๎าชั้นเรียน จะปรากฏหน๎าจอดังรูป ซึ่งถ๎านักเรียนเข๎าสูํระบบเป็นครั้งแรกให๎นักเรียน

เลือก “ฉันเป็นนักเรียน” จากนั้นกดปุุม  เพ่ือเข๎าสูํชั้นเรียน 

 
 

5. นักเรียนกรอกรหัสของชั้นเรียน ดังรูปและดังตาราง 

 
 

ระดับชั้น รหัสของชั้นเรียน ระดับชั้น รหัสของชั้นเรียน 
ม.1 55t1ji ม.4 mvbmw8y 
ม.2 5wyifom ม.5 7c8mqj 
ม.3 lgjubi ม.6 nbviid 

 
6. เมื่อนักเรียนเข๎าสูํชั้นเรียน “โครงงาน PBL ชั้น ม......” แล๎ว ให๎นักเรียนเลือกชั้นเรียนของนักเรียน

เพ่ือ  สํงงาน ดังรูป 
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7. นักเรียนสํงงานโดยกดปุุม  แล๎วเลือก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 
 

8. นักเรียนสํงงานโดยกดปุุม “เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ” ดังรูปหมายเลข  แล๎วกดปุุม 
“อัปโหลด” ดังรูปหมายเลข  

 
 

9. เมื่อสํงงานเรียบร๎อยแล๎ว จะปรากฏหน๎าจอดังรูป 

 
 

***หัวหน้ากลุ่มส่งไฟลเ์อกสารภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 23.59 น. เท่านั้น*** 
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ค าสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ที่ 407/2561 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 

(BODIN Academic Expo 2018) 
-------------------------------------------------- 

 ด๎วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กําหนดจัดนิทรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชา
วิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์  สิงหเสนี) เวลา 07.30 – 16.30 น. เพ่ือนําเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐานของ
นักเรียนทุกระดับชั้น และประชาสัมพันธ์ข๎อมูลการรับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2562 ให๎กับบุคคลที่สนใจ 
 เพ่ือให๎การดําเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 39 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบอํานาจ
ตามความในมาตรา 27 (1) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
แก๎ไขเพ่ิมเติม 2553 จึงแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตํอไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายวิสิทธิ์   ใจเถิง      ประธานกรรมการ 
 นาวาอากาศตรี หญิง พิมพร  เทียนอุดม     รองประธานกรรมการ 
 นางสาวพรพชร   สุนทรนนท์  กรรมการ 
 นายสุพัฒน์   อัตจริต   กรรมการ 
 นางวณิตา   ประภัศร   กรรมการ 
 นายธงชัย   อินทรพาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ กํากับ ติดตาม ดูแล ให๎คําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานให๎เป็นไป       
 ด๎วยความเรียบร๎อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นายธงชัย   อินทรพาณิชย์  ประธานกรรมการ 
 นางสาวสุพัตรา   เฉลิมเผํา  รองประธานกรรมการ  
 นายนันทวัฒน์   ทรัพย์เจริญ     กรรมการ 
 นายอภิชา   นิลวัฒน์   กรรมการ 

นายนิพน   แจํมแจ๎ง   กรรมการ 
นางสมร    จันทนาคม  กรรมการ 

 นายพิทยา   ทองเงิน   กรรมการ 
 นายบพิตร   อิสระ   กรรมการ 
 นางจริญญา   แก๎ววงษา  กรรมการ 

นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์  กรรมการ 
 นางสาวดวงพร   จงสุขกิจพานิช  กรรมการ 

/นางดรุณี... 
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 นางดรุณ ี   ประกิจเพชร์  กรรมการ 
 นายภูมิพจน์   ศุภรภิญโญภาพกุล กรรมการ 
 นางวันวิสา   พริพล   กรรมการ 
 นางสาวอิริยาภรณ์  นิโรรัมย์   กรรมการ 
 นายภัคพล   อนุรักษ์เลขา  กรรมการ 
 นางสาวปวีณา   ยอดยศ   กรรมการ 

นางสาวอภิญญา   บุญแก๎ว   กรรมการ 
 นางสาวสุวดี   นาสวัสดิ์   กรรมการ 

นางสาวเพ็ญนภา   ศรีโฉม   กรรมการ 
นางสาวหฤทย์   อันไธสง   กรรมการ 

 นายสุพจน์   เจนณะสมบัต ิ  กรรมการ 
 นายวัชเรนทร์   วิเศษวงษา  กรรมการ 
 นางอังคณารัตน์   หวังดี   กรรมการ 

นายลัทธพล   ดํานสกุล  กรรมการ 
นายวิวัฒน์   สุภพิทักษ์กุล  กรรมการ 
นายพรสิทธิ์   เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
นายรังสิต   มีแสง   กรรมการ 
นายคมเดช         พรมนาค  กรรมการ 

 นายศรีธัญญา   ตันสกุล   กรรมการ 
นางนภัสนันท์   สิงห์เพียง  กรรมการ 
นางสาวอุษา   เกตุหาร   กรรมการ 

 นางจริยา   หวังเชิดชูเกียรติ  กรรมการ 
 นางสาวพรทิพย์   แก๎วใจดี   กรรมการ 
 นางสาวณัฐวดี   เพชรอาวุธ     กรรมการ 
 นางสาวประภาพรรณ  แก๎วเหมือน  กรรมการ 

นายณัฐพงศ์   มนต์อํอน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. วางแผนการจัดกิจกรรม “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
 2. ดําเนินการตามโครงการ และประสานงานกับฝุายตํางๆ เพ่ือให๎การดําเนินงานเป็นไปด๎วย           
    ความเรียบร๎อย 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ 
 นางสาวอิริยาภรณ์  นิโรรัมย์   ประธานกรรมการ 
 นางสาวสุวดี   นาสวัสดิ์   รองประธานกรรมการ 
 นายพิทยา   ทองเงิน   กรรมการ 

นายไพศาล   วงษ์ระหงส์  กรรมการ 
นายสิทธิพงษ์   ศูนย์ปั้ง   กรรมการ 
นางสาวอภิญญา   บุญแก๎ว   กรรมการ 
นางสาวลลิตา   ทิพย์ประชาบาล  กรรมการ 

/นางจรินพรรณ... 
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นางจรินพรรณ   กลิ่นหอม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  1. จัดทํากําหนดการกิจกรรม “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
 2. ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ทั้งในอาคารบดินทรพิพัฒน์ 
     และห๎องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 
   3. จัดทําคํากลําวรายงานและคํากลําวเปิดงานของประธาน 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
นางจริยา   หวังเชิดชูเกียรติ  ประธานกรรมการ 
นางวันวิสา   พริพล   รองประธานกรรมการ 

 นางสุทิศา     ทินกร  รุํงเรือง   กรรมการ 
นางสาวนภาพร   หริมเจริญ  กรรมการ 
นางสาวปิยาภรณ์   ปานสีนุํน  กรรมการ 
นางสาวนันทิยา   อณสุวรรณ์  กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  พรมวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ปรินทร์  มณีสวาท  กรรมการ 
นางสาวจินดา   ไขตะขบ   กรรมการ 
นางสาวสุพพัตรา   นวะศรี   กรรมการ 
นางสาวจันทมาศ   ทิมโต   กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ   รุํงเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  1. ให๎การต๎อนรับประธานและผู๎มารํวมงาน 
 2. ให๎ข๎อมูลการจัดงานเบื้องต๎นกับนักเรียน ครูและแขกที่เข๎ารํวมกิจกรรม ณ บริเวณตํางๆ 

4. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิธีเปิด 
 นายภัคพล   อนุรักษ์เลขา  ประธานกรรมการ 
 นายภูมิพจน์   ศุภรภิญโญภาพกุล รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสวัญญา   ประจําเรือ  กรรมการ 

นางสาวชลธิชา   คํากองแก๎ว  กรรมการ 
 นายกิตติศักดิ์   มโนพัฒนกร  กรรมการ 

วําที่ ร.ต. ณัฐปภัสร์  เกิดแก๎ว   กรรมการ 
นายธนกานต์   ภูํพงศ์ชนางกูร  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ออกแบบขั้นตอนในการเปิดงานตามกําหนดการ 
 2. ดูแลควบคุมให๎พิธีเปิดเป็นไปตามข้ันตอนที่กําหนด 
 3. ประสานกับคณะกรรมการฝุายพิธีกร-พิธีการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
 นางสาวปวีณา   ยอดยศ   ประธานกรรมการ 
 นางมลิวรรณ์   มูลพรม   รองประธานกรรมการ 
 นางชลกร   ชาครอง   กรรมการ 
 นางสาวมะลิสา   ศรีนอก   กรรมการ 

  /นางสาววิลาวัลย์... 
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 นางสาววิลาวัลย์   วงศ์ทิพย์  กรรมการ 
 นางสาวลลิตา   ทิพย์ประชาบาล  กรรมการ 
 นางสาวนวลลออ   ต๎นแคน   กรรมการ 
 นายอาลี    สาและ   กรรมการ 
 นายฐิติพงศ ์   จันทสีร์   กรรมการ 
 นางสาวสุกัญญา   รอดระกํา  กรรมการ 
 นางสาวกรกนก   วารีสุวรรณ  กรรมการ 
 นายนิรรัตน์   อจลพล   กรรมการ 
 นางสาวโรสณีย์   วงศ์หมัดทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. จัดทํารายชื่อของผู๎เข๎ารํวมงานจากหนํวยงานภายนอก 

 2. รับลงทะเบียนผู๎รํวมงานจากหนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎ารํวมกิจกรรม  

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสูจิบัตรและเอกสารของงาน 
 นางสาวสุวดี   นาสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
 นางสาวพรรณี   สิมอุด   รองประธานกรรมการ 
 นายณัฐพงศ ์   มนต์อํอน  กรรมการ 

นายสาธิต   สมใจ   กรรมการ 
นางจรินพรรณ   กลิ่นหอม  กรรมการ 

 นายจักรพันธ์   หวังวิวัฒนา  กรรมการ 
นางสาวศรัญญา   หนูชัยแก๎ว  กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์   ไชยหาร   กรรมการ 
นางสาวศรัญญา   รองศักดิ์   กรรมการ 
นางสาววรัทยา   ชัยวิเชียร  กรรมการ 
นายธนพล   ตันติ์ทวีสุทธิ์  กรรมการ 
นางสาวชีวนันท์   ราชบุรี   กรรมการ 

 นายนิรรัตน์   อจลพล   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. จัดทําสูจิบัตรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. จัดทําเอกสารรายชื่อโครงงานและกําหนดการนําเสนอโครงงานบนเวที 

7. คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอโครงงานบนเวที 
7.1 สาขาสะเต็มศึกษา ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์  ชั้น 3 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

นางสาวเพ็ญนภา   ศรีโฉม   ประธานกรรมการ 
นายพิทยา   ทองเงิน   รองประธานกรรมการ 
นางสาวขนิษฐา   ญาสิทธิ์   กรรมการ 
นายภัคพล   อนุรักษ์เลขา  กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา   เฉลิมเผํา  กรรมการ 
นางสาวนิสา   วิริยาสิตาภรณ์  กรรมการ 
นายธนกานต์   ภูํพงศ์ชนางกูร  กรรมการ 
นางสาวศนิสา   บุญสงํา   กรรมการ 

/นางณัฐธยา... 
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นางณัฐธยา   วิเศษวงษา  กรรมการ 
นางสาวนาฎลัดดา  บุญสุทัศน์  กรรมการ 
นางสาวนวรัตน์   ซุํนเจา   กรรมการ 
นายลัทธพล   ดํานสกุล  กรรมการ 
นายมงคล   คมไสย   กรรมการและเลขานุการ 

7.2 สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
 นางสาวหฤทย์   อันไธสง   ประธานกรรมการ 

นางวณิตา   ประภัศร   รองประธานกรรมการ 
นายวิวัฒน์   สุภพิทักษ์กุล  กรรมการ 
นางสาวชลิตตา   เจริญสุข   กรรมการ 
นางสาวจุฑาพร   เขียวแก๎ว  กรรมการ 
นายกิตติศักดิ์   มโนพัฒนกร  กรรมการ 
นางสาวชลธิชา   คํากองแก๎ว  กรรมการ 
นางสาวสวัญญา   ประจําเรือ  กรรมการ 
นายทัชชกร   พวงพันธ์  กรรมการ 
นายณฐาภพ   ฟูากระจําง  กรรมการ 
นางสาวนราวดี   จ๎อยรุํง   กรรมการและเลขานุการ 

7.3 สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์  ชั้น 3 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
นางสมร    จันทนาคม  ประธานกรรมการ 
นางจริญญา   แก๎ววงษา  รองประธานกรรมการ 
นางสาวนพรัตน์   พิมพ์แสง  กรรมการ 
นางสาวจันทรสุดา  สงประเสริฐ  กรรมการ 
นายบวรวุฎ   จีระดิษฐ์   กรรมการ 
นางสาวรุจิรา   จันทร์ธนสมบัติ  กรรมการ 
นางสาวพัณนริตาภา  สมมณ ี   กรรมการ 
นางสาวสุนิภรณ์   รุจิลาวัณย์  กรรมการ 
นางสิรินทร์ทิพย์   คชรินทร์  กรรมการ 
นางสาวปุญญพัฒน์  บุญเกิด   กรรมการ 
นางสาวอภิญญา   บุญแก๎ว   กรรมการ 
นายจิรัชญ์กฤศ   มีวรรณภาค  กรรมการ 
นายพีรพันธ์   นิ่มลบ   กรรมการ 
นายคณาวุฒิ   อาษาชํานาญ  กรรมการ 
วําที่ ร.ต.ณัฐธรเดชน์  พิมพ์แสง  กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  พรมวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ปรินทร์  มณีสวาท  กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา   รอดระกํา  กรรมการ 
นายศุภโชค   สังขศรี   กรรมการ 

/นางสาวพนิดา... 
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นางสาวพนิดา   ศรีอํ่าดี   กรรมการ 
นางสาวธัญญาเรศ  ชิวปรีชา   กรรมการ 
นายสุภกิจ   แก๎วดวงดี  กรรมการ 
นางสาววิลาวัลย์   วิโค   กรรมการ 
นางสาววชิรา   มาศิริ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  1. กําหนดรูปแบบการนําเสนอโครงงาน ณ บริเวณที่กําหนด 
2. ดูแลการนําเสนอโครงงาน ตัดสินให๎รางวัลการนําเสนอโครงงาน 
3. นําผลการตัดสินสํงกลุํมบริหารวิชาการเพ่ือจัดทําเกียรติบัตร 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และงานฝ่ายต่าง ๆ 
 นายนิพน   แจํมแจ๎ง   ประธานกรรมการ 

นางสมร    จันทนาคม  รองประธานกรรมการ 
 นางจริญญา   แก๎ววงษา  กรรมการ 

นายบพิตร   อิสระ   กรรมการ 
 นายพิทยา   ทองเงิน   กรรมการ 

นางสาวดวงพร   จงสุขกิจพานิช  กรรมการ 
 นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์  กรรมการ 

นางวันวิสา   พริพล   กรรมการ 
นางจริยา   หวังเชิดชูเกียรติ  กรรมการ 
นายภูมิพจน์    ศุภรภิญโญภาพกุล กรรมการ 
นายจิรัชญ์กฤศ   มีวรรณภาค  กรรมการ 
นางสาวหฤทย ์   อันไธสง   กรรมการ 
นางสาวเพ็ญนภา   ศรีโฉม   กรรมการ 
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ได๎รับมอบหมาย   กรรมการ 
นางดรุณ ี   ประกิจเพชร์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. คัดเลือกผลงานเดํนของครูและนักเรียน/กิจกรรมท่ีให๎นักเรียนฝึกปฏิบัติในกลุํมสาระการเรียนรู๎/ 
    งานที่เก่ียวข๎อง 

2. บริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรมในนิทรรศการอยูํในรูปแบบที่ให๎นักเรียนปฏิบัติจริง 
3. แสดงหลักฐานการผํานกิจกรรมของนักเรียนที่เข๎ามารํวมงานในนิทรรศการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม 
 นายณัฐพงศ ์   มนต์อํอน  ประธานกรรมการ 

นายลัทธพล   ดํานสกุล  รองประธานกรรมการ 
นายวัชรพงศ์   หอมนาน  กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์   ไชยหาร   กรรมการ 
นางสาวศรัญญา   รองศักดิ์   กรรมการ 
นางสาววรัทยา   ชัยวิเชียร  กรรมการ 
นายธนพล   ตันติ์ทวีสุทธิ์  กรรมการ 
นางสาวชีวนันท์   ราชบุรี   กรรมการ 

/นางสาวฐิติยา... 
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 นางสาวฐิติยา   บุญเขื่อง   กรมรการ 
นายศุภโชค   สังขศรี   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ จัดทําคูํมือการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักเรียน 

10. คณะกรรมการฝ่ายตรวจรับสมุดคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 นายสุพจน์   เจนณะสมบัต ิ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวอุไรวรรณ  สวัสดิ์   รองประธานกรรมการ 

นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล นางมลิวรรณ์ มูลพรม  
นางสาวปัณณิดา ประสานสอน นายศุภโชค สังขศร ี
นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ นางสาวนวลลออ ต๎นเคน 
นางสาวภาวิดา สุหรํายเพชร์ นางสาวอัสมาร์ โต๏ะเอียด 
นายสุจินดา ปรากฏวงศ ์ นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ 
นายนัทธพงศ ์ นาคเกษม นายอาลี สาและ 
นายดนัย นาเมือง นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง 
นางสาวณัฏฐิณี ศิริโชติ นายวัชรพงศ์ หอมนาน 
นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ 1. ตรวจสมุดคํูมือการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักเรียน โดยมีศูนย์การทํางานที่ห๎องอาหารครู  
   อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 2 ระหวํางเวลา 13.00 – 15.30 น. 
2. จัดเรียงสมุดคูํมือการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายห๎องเรียน สํงสมุดคูํมือที่กลุํมบริหาร

วิชาการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก  
 นายลัทธพล   ดํานสกุล  ประธานกรรมการ 
 นางดารณ ี   แรงเขตวิทย์  รองประธานกรรมการ 
 วําที่ร๎อยตรีมนตรี   โสภิสเขื่อนขันธ์  กรรมการ 
 นางสาวศรัญญา   หนูชัยแก๎ว  กรรมการ 
 นายสาธิต   สมใจ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. ประสานกับหนํวยงานภายนอกในการเข๎ารํวมจัดนิทรรศการ  

2. จัดทําหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณจากหนํวยงานภายนอก 

12. คณะกรรมการฝ่ายเชิญประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และโรงเรียนเข้าร่วมงาน 
นายพรสิทธิ์   เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 

 นางโรสณีย์   วงศ์หมัดทอง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวศรัญญา   รองศักดิ์   กรรมการ 
นางสาววรัทยา   ชัยวิเชียร  กรรมการ 
นายธนพล   ตันติ์ทวีสุทธิ์  กรรมการ 
นางสาวชีวนันท์   ราชบุรี   กรรมการ 
นางสาวศยามล   กาญจนวาส  กรรมการ 
นางสาวสุรีรัตน์   เนื้อนิ่มถาวร  กรรมการ 

/นางสาวทัศนีย์ 
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นางสาวทัศนีย์   ไชยหาร   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. จัดทําหนังสือเชิญประธานในพิธี แขกผู๎มีเกียรติ และโรงเรียนระดับประถมศึกษามารํวมงาน 
    ในพิธีเปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
  2. ประสานกับโรงเรียนที่เชิญในการเข๎ารํวมงาน 

13. คณะกรรมการฝ่ายประเมินโครงงานรอบท่ี 1 
 นายสุพจน์   เจนณะสมบัต ิ  ประธานกรรมการ 
 นางมลิวรรณ์   มูลพรม   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวอุไรวรรณ  สวัสดิ์   กรรมการ 
 นางสาวปัณณิดา   ประสานสอน  กรรมการ 
 นายธนัทภัทร   จิรภัทรเขมกุล  กรรมการ 
 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 
 นางสาวนิสา   วิริยาสิตาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. ดูและการจัดทําโครงงานของนักเรียนประจําชั้น  
 2. นําโครงงานของนักเรียนสํงกลุํมบริหารวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 

14. คณะกรรมการฝ่ายประเมินโครงงานรอบท่ี 2   
 นางสาวสุพัตรา   เฉลิมเผํา  ประธานกรรมการ 
 นายนันทวัฒน์   ทรัพย์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
 นายอภิชา   นิลวัฒน์   กรรมการ 
 นายณัฐพงศ ์   มนต์อํอน  กรรมการและเลขานุการ 
สาขาสะเต็มศึกษา  

นางสาวเพ็ญนภา  ศรีโฉม ประธานกรรมการ 
นายพิทยา ทองเงิน รองประธานกรรมการ 
นายบพิตร อิสระ รองประธานกรรมการ 
นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์ นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต 
นางมนวิภา อํอนศรี นางจิตฐิพร ณ ศรีโต  
นางสุทิศา ทินกร  รุํงเรือง  นายมงคล คมไสย 
นางสาวณัฏฐิณี ศิริโชติ  นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล 
นางสาวชนิดา ลาอํอน นางสาวพนิดา โฉมศรี 
นายภัคพล อนุรักษ์เลขา นายไพศาล วงษ์ระหงส์ 
นางสาวสุภาพร ขาวพิมพ์ นายชยุตม์ พรายน้ํา 
นางสาวปัณณิดา ประสานสอน นายธนชาติ เอียสกุล  
นางสาวเอกอนงค์ แก๎วดี นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์ 
นายธนกานต์ ภูํพงศ์ชนางกูร นางณัฐธยา วิเศษวงษา 
นายนิพนธ์ แก๎วดารา นายอดุล ดือราแม 
วําที่ ร.ต.หญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก๎ว นางสาวสิริวิมล วังวงษ์ 
นายณัฐนันท์ บุญไชย นายพรสิทธิ์ เลิศเสรีพัฒนกุล 
นางอังคณารัตน์ หวังดี  นางสาวสมศรี แจ๎งสุทิมล 

/นายโกรบ... 
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นายโกรบ มุทาพร  นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ 
นางสาวพรทิพย์ แก๎วใจดี  นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ 
นางสาวศนิสา บุญสงํา  นายชาคริต แจํมศรี 
นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ท้ังน๎อย  นางทองกร ศรีบุญเรือง 
นายกฤชน บัวดีบุญญสกุล  นางสาวนวรัตน์ ซุํนเจา 
นางสาวสุนิสา เถาจําปา  นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์ 
นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง  นางสาวจรรยาลักษณ์ โขมอ๎อม 
นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม  นางสาวบงกช เหล็กผา 
นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข  นายคเณศ สัมพุทธานนท์ 
นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี  นางสาวมธุรดา ศรีสุข 
นางสาวกฤษณา ยืนบุรี  นางสาวขวัญเมือง ชาติชํานิ 
นางสาววรานิตย์ เกณิกานนท ์  นางสาวอัสมาร์ โต๏ะเอียด 
นางมัลลิกา ภาพีรนนท์  นางสาวนารีรัตน์ นานช๎า 
นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล นายพิชญเมธี แสงดี 
นายพิสุทธิ์ แซํอ้ึง นางสาวพรรณี สิมอุด 
นายลัทธพล ดํานสกุล นางสาววาสนา ผาสุกหัส 
นางสาวประภาพรรณ แก๎วเหมือน นางสาวชลนิชา โคตรสีหา 
นางวรารัตน์ เชษฐานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      
นางสาวหฤทย์ อันไธสง ประธานกรรมการ 
นางสาววันวิสา พริพล รองประธานกรรมการ 
นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช รองประธานกรรมการ 
นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล นางสาวชลิตตา เจริญสุข 
นางสาวจุฑาพร เขียวแก๎ว นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร 
นางสาวชลธิชา คํากองแก๎ว นางสาวสวัญญา ประจําเรือ 
นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา นางจรินพรรณ กลิ่นหอม 
นายสาธิต สมใจ นางสาวศรัญญา หนูชัยแก๎ว 
นางนงลักษณ์ สุริยะฉันทนานนท์ นางเพ็ญแข เมืองนก 
นางวรดา บุญล้ําเลิศ นางแววดาว วรัญญานนท์ 
นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดี นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา 
นายโกศล มูลพรม นายรชต ทองสมบูรณ์ 
นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล นางสาวธนาตา พีรกันทรากร 
นางสาวจินดา ไขตะขบ นางสาวจันทมาศ ทิมโต 
นางสาวสุพพัตตา นวะศรี นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง 
นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง นายศุภชัย พุทธกุล 
นางสาวภาวิดา สุหรํายเพชร์ นายสุจินดา ปรากฏวงศ ์
นางสาวสุทธินีย์ สุดประเสริฐ นายนัทธพงศ ์ นาคเกษม 
นายชาญยุทธ นาวงษ ์ นางวณิตา ประภัศร 
นางดารณ ี แรงเขตวิทย์ นายรังสิต มีแสง 

/นางเตือนใจ... 
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นางเตือนใจ มลแก๎ว นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ 
นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ นางเพ็ญศรี เกิดด๎วยทอง 
นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง นายณฐาภพ ฟูากระจําง 
นายทัชชกร พวงพันธ์ นางนภัสนันท์ สิงห์เพียง 
นางสาวสมจินตน์ อารีศิลปะ 
นางสาวนราวดี จ๎อยรุํง กรรมการและเลขานุการ 

สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นางสมร จันทนาคม ประธานกรรมการ 
นายนิพน แจํมแจ๎ง รองประธานกรรมการ 
นางจริญญา แก๎ววงษา รองประธานกรรมการ 
นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ 
นายบวรวุฎ จีระดิษฐ์ นางสาวรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ 
นางสาวพัณนริตาภา สมมณ ี นางสาวสุนิภรณ์ รุจิลาวัณย์ 
นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด 
นางสาวอภิญญา บุญแก๎ว นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค 
นายพีรพันธ์ นิ่มลบ นายคณาวุฒิ อาษาชํานาญ 
วําที่ ร.ต.ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ ์
นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท นางสาวสุกัญญา รอดระกํา 
นายศุภโชค สังขศร ี นางสาวพนิดา ศรีอํ่าด ี
นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา นางสาววชิรา มาศิริ 
นายสุภกิจ แก๎วดวงดี นางสาววิลาวัลย์ วิโค 
นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์ นายคมเดช พรมนาค 
นางสาวพนารัตน์ แซํโล๎ว นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์ 
นางสาวมะลิสา ศรีนอก นางมลิวรรณ์ มูลพรม 
นางสาวอรวรรณ รุํงเพ็ง นางสาวประภา ปักษี 
นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์ นางชลกร ชาครอง 
นางสาวอุษา เกตุหาร นางสาวปวีณา ยอดยศ 
นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล 
นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์ นางสาวนวลละออ ต๎นเคน 
นายอาลี สาและ นายฐิติพงศ ์ จันทสีร์ 
นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ นายนิรรัตน์ อจลพล 
นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์ 
วําที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์ นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล 
นายเกรียงไกร เทียมแสน นายวัลลภ นันตา 
นายดนัย นาเมือง นายวัชรพงษ์ หอมนาน 
นายดนันท ์ แย๎มชื่น วําที่ ร.ต.อานันท์ เชยสุวรรณ 
นางสาวบุษบา ห๎าวหาญ นายอภิรักษ์ เรืองนคร 
นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคํา กรรมการและเลขานุการ 

/หน๎าที่... 
 



 

รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 
  96 96 

หน้าที่  1. ออกแบบเครื่องมือในการประเมินโครงงาน 
2. ตรวจโครงงานที่ผํานการคัดเลือกรอบที่ 1 จากครูที่ปรึกษา 
3. สรุปรายชื่อโครงงานของนักเรียนทุกระดับชั้นแยกเป็นสาขาและระดับชั้นเพ่ือแจ๎งคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 

15. คณะกรรมการประเมินโปสเตอร์ 
นายณัฐพงศ ์ มนต์อํอน ประธานธรรมการ 
นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์ รองประธานกรรมการ 
นางดรุณ ี ประกิจเพชร์ รองประธานกรรมการ 
นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์ นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย 
นายศรีธัญญา ตันสกุล นายสุพจน์ เจนณะสมบัต ิ
นายธัชชา เทศน์ธรรม นายอิสรภาพ แปูนรักษา 
นางสาวนัจกร ผู๎ทรงธรรม นางสาวกนกพิชญ์ วันนํา 
นางสาวภัทรี ชุมชํวย นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร 
นายมณเฑียร สุขสวัสดิ์ นายเข็ม กลั่นใสสุก 
นางสาวเบญจวรรณ แก๎วบุตรดี นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร 
นางสาวชุติภรณ์ พัดเอ่ียม นางสาวนันทิยา อรสุวรรณ์ 
นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุํม นางสาวนภาพร หริมเจริญ 
นางสาวเมษา แสงตรง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ออกแบบเครื่องมือในการประเมินโครงงาน 
2. ตรวจโปสเตอร์ของนักเรียน ให๎คะแนน และตัดสินรางวัลโปสเตอร์ 
3. สํงผลคะแนน และผลการตัดสินสํงที่กลุํมบริหารวิชาการ 
4. ประมวลผลคะแนนเพ่ือสํงให๎ครูผู๎สอนทุกรายวิชา 

16. คณะกรรมการฝ่ายศิลป์ 
 นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์  ประธานกรรมการ 
 นายธัชชา   เทศน์ธรรม  รองประธานกรรมการ 
 นายมณเฑียร   สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
 นายพูนศักดิ์   รักษาพันธุ์  กรรมการ  
 นางสาวจุฑาภรณ์   ทิมธนสาร  กรรมการ 
 นายเข็ม    กลั่นใสสุก  กรรมการ 
 นางสาวเบญจวรรณ  แก๎วบุตรดี  กรรมการ 
 นายศรัณยู   ศรีสถิต   กรรมการ 
 นางสาวธนกัลยลักษณ์  มั่นกิจเหมาะ  กรรมการ 
 นางสาวปาลิตา   สิงห์บุตร   กรรมการ 
 นางสาวทิพย์ธัญญา  บุญเปี่ยม  กรรมการ  
 นางสาวกนกพิชญ์  วันนํา   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. จัดทําปูายบนเวที ชื่องาน ที่อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 
 2. ออกแบบสัญลักษณ์ของงาน “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ (BODIN Academic  

Expo 2018)” 
 

/17. คณะกรรมการ... 
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17. คณะกรรมการฝ่ายท าเกียรติบัตร 
นายลัทธพล   ดํานสกุล  ประธานกรรมการ 

 นายพิชญเมธี   แสงดี   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวพรรณี   สิมอุด   กรรมการ 
 นางสาววาสนา   ผาสุกหัส  กรรมการ 

นางสาวประภาพรรณ  แก๎วเหมือน  กรรมการ 
นางสาวชลนิชา   โคตรสีหา  กรรมการ 

 นางสาวมาลิตตา   ชุํมตา   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  1. ออกแบบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนทุกคนที่จัดทําโครงงาน นําขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให๎ 

   นักเรียนเติมข๎อมูลและพิมพ์ได๎เอง 
 2. จัดทําเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่ได๎รับรางวัลในการประกวดโครงงาน โปสเตอร์ และการนําเสนอ 

   โครงงานในสาขาตํางๆ  
        

18. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม 
นายนันทวัฒน์   ทรัพย์เจริญ  ประธานกรรมการ 

 นายพรสิทธิ์   เลิศเสรีพัฒนกุล  รองประธานกรรมการ 
 นางสาววันรวี   ศักดิ์เมือง  กรรมการ 
 นายพิชญเมธี   แสงดี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. จัดทําเครื่องมือในการประเมินการดําเนินโครงการ 
 2. ดําเนินการเก็บข๎อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 3. สรุปผลการประเมินและรายงานผลตํอฝุายบริหาร 

19. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าแฟ้มสรุปผลการด าเนินงาน 
นายณัฐพงศ ์   มนต์อํอน  ประธานกรรมการ 

 นายพรสิทธิ์   เลิศเสรีพัฒนกุล  รองประธานกรรมการ 
นางสาวศรัญญา   รองศักดิ์   กรรมการ 
นางสาววรัทยา   ชัยวิเชียร  กรรมการ 
นายธนพล   ตันติ์ทวีสุทธิ์  กรรมการ 
นางสาวชีวนันท์   ราชบุรี   กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์   ไชยหาร   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดทําแฟูมสรุปผลการดําเนินงานของโครงการฯ และรายงานตํอฝุายบริหาร 
 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
20. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ 

นางสาวพรทิพย์   แก๎วใจดี   ประธานกรรมการ 
 นางพรรณี   สิมอุด   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวจรรยาลักษณ์  โขงอ๎อม   กรรมการ 
 นางสาวบงกช   เหล็กผา   กรรมการ 

นางสาวขวัญเมือง  ชาติชํานิ   กรรมการ 
นางสาวสกุลรัตน์   สุวรรณรัตน์  กรรมการ 

/นางสาวประภาดา... 
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นางสาวประภาดา  จันทร์กลิ่น  กรรมการ 
นายอาลี    สาและ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดทําใบจัดซื้อจัดจ๎างและใบตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎สอย คําตอบแทนตามระเบียบราชการ 

21. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นางสาวณัฐวดี   เพชรอาวุธ  ประธานกรรมการ 

 นางสาวสุนิสา   เถาจําปา  รองประธานกรรมการ  
 นางสาวทิพย์สราวัลย์  หวังปรุงกลาง  กรรมการ 
 นางสาวเสาวลักษณ์  จันศรี   กรรมการ 
 นางสาวอัจฉรา   โตส๎ม   กรรมการ 
 นางสาวพรพิมล   กันบาง   กรรมการ 

นางสาวโรสณีย์   วงศ์หมัดทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจําย ในการดําเนินโครงการฯ ตามท่ีได๎รับอนุมัติ 
 2. จัดทําบัญชีรายละเอียดตํางๆ เกี่ยวกับการเงิน 

22. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
นางสาวประภาพรรณ  แก๎วเหมือน  ประธานกรรมการ 
นายวัลลภ   นันตา   รองประธานกรรมการ 
นางสาวบุญเกื้อ   กุลพาท ี   กรรมการและและเลขานุการ 

หน้าที ่  จัดยานพาหนะตามท่ีทุกฝุายที่เก่ียวข๎องประสานงาน  

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
23. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน  
 นายวัชเรนทร์   วิเศษวงษา  ประธานกรรมการ 
 นายนันทวัฒน์   ทรัพย์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวจันทร์สุดา  สงประเสริฐ  กรรมการ 
 นายชาคริต   แจํมศรี   กรรมการ 
 นางสาวปุญญพัฒน์  บุญเกิด   กรรมการ 
 นายดนัย   นาเมือง   กรรมการ 

นางสาวพนารัตน์   แซํโล๎ว   กรรมการ 
 นางประภา   ปักษี   กรรมการ 
 นางสาวปวีณา   ยอดยศ   กรรมการ 
 นายเกรียงไกร   เทียมแสน  กรรมการ 
 นางสาวนวรัตน์   ซุํนเจา   กรรมการ 
 นางสาวทิพย์วิมล   เจริญสุข   กรรมการ 
 นายอดุลย์   ดือราแม   กรรมการ 
 นายเมธาสิทธิ์   มีชูนึก   กรรมการ 
 นางสาวจิราวัฒน์   รองศักดิ์   กรรมการ 
 นางสาวอรชร   อําไพพิศ   กรรมการ 
 นางสาวเพชรรัตดา  ลออ   กรรมการ 

/นางสาวอรวรรณ... 
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 นางสาวอรวรรณ   รุํงเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ดูแลความเรียบร๎อยของนักเรียนให๎มีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม  

24. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย 
 นายวิวัฒน์   สุภพิทักษ์กุล  ประธานกรรมการ 
 นายดนัย   นาเมือง   รองประธานกรรมการ 
 วําที่ร๎อยตรี ณัฐธรเดชน์  พิมพ์แสง  กรรมการ 

นายพูนศักดิ์   รักษาพันธุ์  กรรมการ 
นายอดุล   ดือราแม   กรรมการ 
นายบุญสมิทธิ์   ครองตน   กรรมการ 
เจ๎าหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมาย 
นายเกรียงไกร   เทียมแสน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  1. ประสานตํารวจจํานวน 2 คน เพื่อดูแลด๎านความปลอดภัย 
 2. จัดระบบจราจรอํานวยความสะดวกผู๎เข๎ารํวมงาน 
 3. ดูแลการเข๎าออกของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนอ่ืนๆ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 

25. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 นางสาวอภิญญา   บุญแก๎ว   ประธานกรรมการ 
 นางสาวษมาภรณ์  ศรีใสคํา   รองประธานกรรมการ 
 นางอังคณารัตน์   หวังดี   กรรมการ 
 นายนิรรัตน์   อจลพล   กรรมการ 
 นางสาวภาวิดา   สุหรํายเพชร์  กรรมการ 
 นางสาวฉัตมณีศ์   อภิธนภัคสมัชญ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. ประชาสัมพันธ์การจัดงานและกิจกรรมของงานในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
  2. ขึ้นข๎อความประชาสัมพันธ์งานที่จอ LED 

 

 

 

 

26. คณะกรรมการฝ่ายให้ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 นางอังคณารัตน์   หวังดี   ประธานกรรมการ 
 นางดรุณี   ประกิจเพชร์  รองประธานกรรมการ 

นายอภิชา   นิลวัฒน ์  รองประธานกรรมการ 
 นางกัญญ์วรา   ฤทธิศศิธร  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวฐิติชญาณ์  วงศ์ท้ังน๎อย  กรรมการ 

/นางวันวิสา... 

 
เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ 

(BODIN Academic Expo 2018) 
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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 นางวันวิสา   พริพล   กรรมการ 
 นางสาวเมษา   แสงตรง   กรรมการ 
 นางสาวนันทิยา   อณสุวรรณ  กรรมการ 
 นางสาวปิยาภรณ์   ปานสีนุํน  กรรมการ 
 นางสาวนภาพร   หริมเจริญ  กรรมการ 
 นางสาววิไลรัตน์   จันทร์หอม  กรรมการ 
 นางสาวนาฎลัดดา  บุญสุทัศน์  กรรมการ 

นางสาวชุติภรณ์   พัดเอ่ียม   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให๎ข๎อมูลการเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให๎กับผู๎สนใจเข๎าศึกษาตํอที่มารํวมงาน 

27. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 27.1 ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
  นายรังสิต  มีแสง   ประธานกรรมการ 
  นายพิสุทธิ์  แซํอ้ึง   รองประธานกรรมการ 
  นายชาญยุทธ  นาวงษ ์   กรรมการ 
  นายธัชชา  เทศน์ธรรม  กรรมการ 

นายทัชชกร  พวงพันธ์  กรรมการ 
  นายดนัย  นาเมือง   กรรมการ 
  นางสาวจุฑาภรณ์  ทิมธนสาร  กรรมการ 
  นางสาวประภาพรรณ แก๎วเหมือน  กรรมการ 
  นายเข็ม   กลั่นใสสุก  กรรมการ 
  นายมณเฑียร  สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
  นายพีรพันธ์  นิ่มลบ   กรรมการ 
  นางสาวชลนิชา  โครตสีหา  กรรมการ 
  นางสาวสมจินตน์  อารีศิลป์   กรรมการ 
  นักพัฒนาทุกคน     กรรมการ 

นายฐิติพงศ ์  จันทสีร์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. จัดสถานที่สําหรับการทํากิจกรรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2  อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3  

    และหน๎าอาคาร 1  
 2. ประสานข๎อมูลเพื่อเชําเต็นทใ์นการจัดนิทรรศการ Hands on 

 
27.2 ฝ่ายตกแต่งสถานที่ 
 นายคมเดช        พรมนาค  ประธานกรรมการ 
 นายทัชชกร  พวงพันธ์  รองประธานกรรมการ 
 นายมงคล  คมไสย   กรรมการ 
 นายอาลี   สาและ   กรรมการ 
 นางสาวรุจิรา  จันทร์ธนสมบัติ  กรรมการ 
 นางสาวนวลลออ  ต๎นเคน   กรรมการ 
 นายชาคริต  แจํมศรี   กรรมการ 

 /นายธนกานต์ 
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 นายธนกานต์  ภูํพงศ์ชนางกูร  กรรมการ 
 นายธนชาติ  เอียสกุล   กรรมการ 
 นายพิทยา  ทองเงิน   กรรมการ 
 นายสาธิต  สมใจ   กรรมการ 
 นายชยุตม์  พรายน้ํา   กรรมการ 
 นางสาวพนารัตน์  แซํโล๎ว   กรรมการ 
 นางสาววิลาวัลย์  วงศ์ทิพย์  กรรมการ 
 นางสาวมะลิสา    ศรีนอก   กรรมการ 
 นายวิวัฒน์  สุภพิทักษ์กุล  กรรมการ 
 นายพิษณุ  เพ็ชรน๎อย  กรรมการ 
 นางสาวลลิตา  ทิพย์ประชาบาล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ตกแตํงเวที สถานที่ต๎อนรับให๎สวยงามเหมาะสม 

28. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายศรีธัญญา   ตันสกุล   ประธานกรรมการ 

นางสาวจุฑาภรณ์   ทิมธนสาร  รองประธานกรรมการ 
นายปราเวศ   บัวอุไร   กรรมการ 
นางสาวประภากร  อํ่าวิลัย   กรรมการ 
นายศรายุทธ   จ๎อยเล็ก   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ 1. บันทึกภาพและวีดิทัศน์ตามความเหมาะสมตลอดงาน 
 2. ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2  
    ห๎องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 และสนามฟุตบอล 

29. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
 นางสาวอุษา   เกตุหาร   ประธานกรรมการ 
 นางนภัสนันท์   สิงห์เพียง  รองประธานกรรมการ 

นางเพ็ญศรี   เกิดด๎วยทอง  กรรมการ 
 นางสาวจินดา   ไขตะขบ   กรรมการ 
 นางสาวสุพพัตรา   นวะศรี   กรรมการ 
 นางไพเราะ   รุํงเรืองบูรณะกุล  กรรมการ 
 นางสาวฐิตินันท์   จันทร์เพ็ญ  กรรมการ 
 นางสาวมยุรี   งามอํอน   กรรมการ 

นางสาวนภาพร   แดนสันเทียะ  กรรมการ 
นักพัฒนาที่ได๎รับมอบหมาย         

 นายรชต    คีตโชติบัณฑิต  กรรมการ 
นางสาวฐิติยา   บุญเขื่อง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดอาหารวํางรับรองประธานและแขกผู๎มีเกียรติที่มารํวมในพิธีเปิด 
 2. จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารวํางสําหรับครู 
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 ทั้งนี้ ให๎ทุกฝุายดําเนินการด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์                    
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
    สั่ง  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

        
                 (นายวิสิทธิ์     ใจเถิง) 
         ผู๎อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
 
การแตํงกาย เสื้อกีฬาสีประจําการศึกษา 2561 กางเกงสุภาพ 
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ก าหนดการ 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ (BODIN Academic Expo 2018)” 
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

*************************************** 
 
08.00 น.  - แขกผู๎มีเกียรติลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
08.15 น.  - ผู๎บริหาร ครู เจ๎าหน๎าที่ นักเรียน และแขกผู๎มีเกียรติ พร๎อมกัน ณ หอประชุม 

บดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 
08.30 น.  - ดร.วิสิทธิ์   ใจเถิง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประธานใน

พิธีฯ เดินทางมาถึงหอประชุม 
   - นายธงชัย  อินทรพาณิชย์ รองผู๎อํานวยการกลุํมบริหารวิชาการ กลําวรายงาน 
   - ประธานในพิธีกลําวเปิดงาน 
   - การแสดงพิธีเปิด ชื่อชุด “รากไทยพิพัฒน์ศิลป์ ภูมิแผํนดินจักรินราชา” 
   - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร 

1. รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา            
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้น ม.1 – 6 

2.  รางวัลชนะเลิศในการประกวดโปสเตอร์ โครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎นและตอนปลาย 
3.  รางวัลชนะเลิศในการแขํงขันระดับนานาชาติ 

- ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให๎กับ พลอากาศตรี ฐากูร นาครทรรพ ตําแหนํ ง 
หัวหน๎าฝุายเสนาธิการประจําผู๎ชํวยผู๎บัญชาการทหารอากาศ ให๎ความอนุเคราะห์จัด
นิทรรศการในหัวข๎อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอยํางยั่งยืน” 

   - การนําเสนอโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
จํานวน 2 คน ได๎แกํ 

1. นางสาวนพมาศ  ฤทธานนท์ นักเรียนทุน พสวท. ชั้น ม.6/14 
2. นายศิรวิทย์  เลิศวิริยะปิติ  นักเรียนทุน พสวท. ชั้น ม.6/14 

10.00 – 11.00 น. ประธานในพิธีและแขกผู๎มีเกียรติเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ 
   - การแสดงโครงงานของนักเรียน ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 
   - การแสดงผลงานยอดเยี่ยม (Best practice) ของกลุํมสาระการเรียนรู๎และ 
   กลุํมงานตํางๆ ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
   - การจัดนิทรรศการการรับนักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)       
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนเทพลีลา และโรงเรียนวัดบึงทองหลาง 
   - การจัดกิจกรรมของกลุํมสาระการเรียนรู๎และกลุํมงานตํางๆ เพ่ือให๎นักเรียนเข๎ารํวม 
   กิจกรรม ณ บริเวณตํางๆ ของโรงเรียน 
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10.00 – 12.00 น. การนําเสนอโครงงานด๎วยวาจา 
   - สาขาสะเต็มศึกษา ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 
   - สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
13.00 – 15.00 น. การนําเสนอโครงงานด๎วยวาจา 
   - สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 
   การแสดงความสามารถพิเศษและทักษะตํางๆ ของนักเรียน ณ เวทีหน๎าอาคาร 1 
13.00 – 15.30 น. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมของกลุํมสาระการเรียนรู๎และกลุํมงานตํางๆ สํงคูํมือ 
   การเข๎ารํวมกิจกรรม ณ ห๎องอาหารครู ชั้น 2 
 

**************************************************************** 
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ขั้นตอนการตรวจโครงงาน PBL 
สาขาสะเต็มศึกษา  สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นักเรียนส่งโครงงาน PBL 4-11 ม.ค.
62 

สนง.วิชาการ 

สนง.วิชาการ 
 

สนง.วิชาการ 
 

คัดแยกประเภทโครงงานออกเป็น 3 สาขา ตามระดับชั้น 
(เช่น ม.1 สาขาสะเต็มศึกษา/สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/เศรษฐกิจพอเพียง) 

คัดเลือกโครงงานที่มีความสอดคล้องกับสาขา 

ไม่ได้รับการคัดเลือก ได้รับการคัดเลือก 

คัดแยกโครงงานเป็นระดับชั้นเรียน 6 ระดับชั้น 
(ม.1/ม.2/ม.3/ม.4/ม.5/ม.6) 

คณะกรรมการแต่ละสาขาประเมนิโครงงานของนักเรียนแยกตามระดับชั้น 

- แต่ละสาขาน าผลการประเมินของนักเรียน 
ชั้น ม.1-3 มารวมกัน 
- แต่ละสาขาน าผลการประเมินของนักเรียน 
ชั้น ม.4-6 มารวมกัน 

 

ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1-3 ของแต่ละระดับ 
และแต่ละสาขา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

รองชนะเลิศอนัดับ 1  
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามล าดับ 

- สาขาสะเต็มศึกษา/เศรษฐกจิพอเพียงคัดเลือกโครงงานที่ได้
คะแนนล าดับที่ 1-35 ในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 
- สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนคัดเลือกโครงงานที่ได้
คะแนนล าดับที่ 1-30 ในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 

5 อันดับแรกของชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย รวม 10 
ทีม เข้าร่วมประกวดการน าเสนอด้วยวาจา ใน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

ทุกทีมน าเสนอโครงงานในรูปแบบโปสเตอร์ 
ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 ในวันที่ 

18 กุมภาพันธ์ 2562 

11 ม.ค.62 

11 ม.ค.62 

15 ม.ค.62 

17 ม.ค.62 

ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 

ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 
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ขั้นตอนการตรวจโครงงาน PBL แต่ละสาขา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
1. สถานที่  ห๎องโสตทัศนศึกษา 
2. วันและเวลา  วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562  เวลา  08.00 – 15.30 น. 
3. ข้ันตอนการตรวจโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กรรมการคนที่ 2 ลงชื่อที่ปกโครงงาน กรอกคะแนนเฉลี่ยของกรรมการ
ทั้ง 2 ท่านลงในแบบประเมิน แล้วส่งแบบประเมินโครงงานให้หัวหน้า

สาขาที่เกี่ยวข้อง และส่งเล่มโครงงานคืน 

กรรมการของแต่ละสาขาประชุมสรุปผลการประเมินโครงงาน  
และตัดสินให้รางวัลกับโครงงาน 

กรรมการคนที่ 1 มอบเล่มโครงงานให้กับ 
กรรมการคนที่ 2 ที่จับคู่กัน 

กรรมการคนที่ 2 ตรวจให้คะแนนตามแบบฟอร์ม 
การตรวจโครงงานแต่ละสาขา 

หัวหน้าสาขาส่งผลการประเมินและผลการตัดสินให้รางวัลที่กลุ่มบริหาร
วิชาการ ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 

กรรมการตรวจโครงงานจับคู่กรรมการ 
(โครงงาน 1 เล่มตรวจด้วยกรรมการ 2 ท่าน) 

กรรมการคนที่ 1 ตรวจให้คะแนน 
ตามแบบประเมินของแต่ละสาขา 

เมื่อตรวจเสร็จแต่ละเล่มให้กรรมการคนที่ 1  
ลงช่ือที่ปกโครงงานและแนบแบบประเมินโครงงานกับเล่มโครงงานที่

ตรวจ เพื่อส่งมอบให้กรรมการคนที่ 2 ตรวจต่อไป 

กรรมการคนที่ 1 รับเล่มโครงงาน  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
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การท าโปสเตอร์ PBL ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขนาดโปสเตอร์ 
  รอบแรก (สํงครูที่ปรึกษา)  ขนาด A4 ปริ้นท์สี เพื่อประกอบการตัดสินรางวัลโปสเตอร์ 

 รอบสอง (นําเสนอ) ขนาด 120 cm  x  80 cm **นักเรียนไมํต๎องปริ้นท์ โครงงานที่ผําน         
การคัดเลือกให๎แสดงผลงาน ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ กลุํมบริหารวิชาการจะแจ๎งให๎นักเรียนสํงไฟล์ข๎อมูล 
แล๎วนําสํงร๎านเพ่ือจัดพิมพ์ให๎นักเรียน จากนั้นกลุํมบริหารวิชาการจะแจ๎งให๎หัวหน๎ากลุํมมารับโปสเตอร์เพ่ือ
นําไปติดบนบอร์ด ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ตํอไป 

 
 องค์ประกอบของโปสเตอร์ 
  LOGO โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และพิมพ์สาขาโครงงาน (สะเต็มศึกษา/สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน/เศรษฐกิจพอเพียง) ใต๎ LOGO โรงเรียน 

 ชื่อโครงงาน ให๎พิมพ์ชื่อโครงงาน โดยไมํใสํคําวํา “เรื่อง” หน๎าชื่อโครงงาน โดยใช๎ขนาดตัวอักษรที่
ใหญํกวําสํวนประกอบอ่ืนๆ 

 สมาชิกในกลุํม ให๎พิมพ์ชื่อสมาชิกในกลุํมทุกคน โดยพิมพ์ชื่อหัวหน๎ากลุํมเป็นคนแรก และตามด๎วย
สมาชิกตามเลขที่ในห๎องเรียน ให๎พิมพ์เลขที่ไว๎ในวงเล็บหลังชื่อของสมาชิกแตํละคน และเติมชั้นและห๎องเรียน 
ด๎านหลังสมาชิกคนสุดท๎าย (ดังตัวอยําง) 

 ครูปรึกษา ให๎พิมพ์ชื่อครูที่ปรึกษาทุกคนเรียงตํอกันในบรรทัดเดียวกัน 
 เนื้อหาของโปสเตอร์ ประกอบด๎วยหัวข๎อดังตัวอยําง โดยจัดเรียงลําดับดังนี้ 
- บทคัดยํอ  เป็นบทคัดยํอโดยสรุปจากเลํมรายงาน 
- บทนํา เป็นการเขียนที่มาและความสําคัญของการทําโครงงาน 

 

สีเส้นเส้นสายจากสีธรรมชาต ิ
ด.ญ.เจนิสสา  จิรศานต์ชัย (16) ด.ช.ทินภัทร  ขรธิติพล (5) ด.ญ.นวพร  มานะนาวิกผล (24)  

ด.ญ.สภุาวติา  จริยะกุลดารา (35)  ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 2/4 
ครูที่ปรึกษา................................................................................................................. .............................. 

 

บทคัดย่อ 
 

บทน า 
 

วิธีการทดลอง/วิธีการด าเนินการ 
 

ผลการทดลอง 
 

อภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

120 cm 
 

80 cm 
 

1  LOGO โรงเรียน 
 2  ชื่อโครงงาน 
 3  สมาชิกในกลุ่ม 
 4  ครูที่ปรึกษา 
 

5  เนื้อหาในโปสเตอร์ 
 

สวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียน 
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- วิธีการทดลอง/วิธีการดําเนินการ เป็นการเขียนวิธีการทดลอง หรือขั้นตอนการทดลองเป็นข๎อๆ 
โดยสรุป โดยมีรูปภาพประกอบได๎ แตํเป็นรูปภาพที่มีความละเอียดสูงเพ่ือไมํภาพแตกเมื่อปริ้นท์
โปสเตอร์ขนาดใหญํ 

- ผลการทดลอง โดยการนําเสนอผลการทดลองในรูปแบบตํางๆ เชํน กราฟ แผนภูมิ ตาราง
แสดงผลการทดลอง เป็นต๎น และเขียนอธิบายผลการทดลองประกอบด๎วย 

- อภิปรายและสรุปผลการทดลอง นักเรียนอาจเพิ่มเติมข๎อเสนอแนะได๎ 
- กิตติกรรมประกาศ โดยสรุปจากเลํมรายงาน 

หมายเหตุ 
* ทําเป็นแนวตั้งเทํานั้น ตกแตํงตามความต๎องการของนักเรียนอยํางเต็มที่ โดยใช๎รูปประกอบที่
เหมาะสม 
* บันทึกเป็นไฟล์ PDF  

 
 ก าหนดส่ง 
 ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562  ที่ครูที่ปรึกษา (สํงเป็นกระดาษขนาด A4 ปริ้นท์สี) 
 
 คะแนนของโปสเตอร์ 
 1 คะแนน โดยพิจารณาจากความสวยงามทางศิลป์ และความถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
 
 รางวัลในการประกวดโปสเตอร์ 
 การประกวดแบํงเป็น 2 ระดับ ได๎แกํ ระดับชั้น ม.ต๎น และ ม.ปลาย มีรางวัลระดับชั้นละ 3 รางวัล 
ได๎แกํ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 
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แบบฟอร์มโครงงาน PBL 
สาขาสะเต็มศึกษา 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

โครงงานสะเตม็ศึกษา 
เรื่อง                             

 
 

 
คณะผู้จัดท า 

1...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… (หัวหน๎ากลุมํ) 
2...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
3...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
4...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
5...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
6...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 

 
 

 
ครูที่ปรึกษา 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
 
 

โครงงานน้ีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน 
(Project Based Learning) 

ปีการศึกษา 2561

(ปกนอก) 
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ใบอนุมัติโครงงาน 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 
 

โครงงานสะเตม็ศึกษา 
เรื่อง……………………………………………………………………………..………………… 

รายนามผู้จัดท า 1.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… (หัวหน๎ากลุํม) 
2.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 
3.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 
4.................................................................ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 
5.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 
6.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 

 
 
 

โครงงานน้ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน ปีการศึกษา 2561 

 
 

    ครูที่ปรึกษาคนที่ 1         ครูที่ปรึกษาคนที่ 2  

(ปกใน) 
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กิตติกรรมประกาศ  
 
 โครงงานนี้สําเร็จขึ้นได๎ด๎วย................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ท๎ายสุดนี้ผู๎จัดทําหวังเป็นอยํางยิ่งวํา โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการศึกษาเกี่ยวกับ........ 
...............ของผู๎สนใจตํอไป 
 
 
 
        คณะผู๎จัดทํา 
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ชื่อเรื่องโครงงาน    :            
หัวข้อโครงงาน :  สะเต็มศึกษา 
ประเภทของโครงงาน :   สํารวจ  ทดลอง   สิ่งประดิษฐ์    อ่ืนๆ   
ผู้จัดท าโครงงาน :  1. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 

     2. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 
     3. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 
     4. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 
     5. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 
     6. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน  :  ................................................................................................................. 
ปีการศึกษา   :  2561 
 

บทคัดย่อ 
 
 การจัดทําโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อ (1) .............................................................................
(2) .........................................................................(3)......................................................................................... 
 โดยดําเนินการ....................................................................................................... ................................ 
................................................................. ............................................................................................................  
 ผลการศึกษาและจัดทําโครงงานพบวํา .................................................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................. ............................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
.......................................................................................... .................................................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................. ................................................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 
  

114 114 

สารบัญ 
 

เร่ือง           หน้า 
กิตติกรรมประกาศ            ก 
บทคัดยํอ             ข 
บทท่ี 1  บทนํา 
 - ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน      
 - วัตถุประสงค์         
 - ขอบเขตการศึกษาค๎นคว๎า 

- ประโยชน์ท่ีคาดวําจะได๎รับ 
บทท่ี 2   แนวคิดที่เกี่ยวข๎อง  
บทท่ี 3   วิธดีําเนินงาน 
 - วัสดุอุปกรณ์ 
 - ขั้นตอนการดําเนินงานโดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
บทท่ี 4   ผลการดําเนินงาน 
บทท่ี 5   สรุปและข๎อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ข๎อมูลผู๎จัดทํา 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางเรื่อง          หน้า 
ตารางที่ 1 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 2 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 3 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 4 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 5 แสดง............................................................ 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพ          หน้า 
ภาพที่ 1................................................................................................................ 
ภาพที่ 2................................................................................................................ 
ภาพที่ 3................................................................................................................ 
ภาพที่ 4................................................................................................................ 
ภาพที่ 5................................................................................................................ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
            
            
            
            
            
            
            
             
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อ................................................................................................................................. 

2.......................................................................................................................................... 
3......................................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................................... 
5......................................................................................................................................... 
6......................................................................................................................................... 
7......................................................................................................................................... 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1............................................................................................................................................ 

2............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1............................................................................................................................................ 

2............................................................................................................................................ 
3............................................................................................................................................ 
4............................................................................................................................................ 
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5............................................................................................................................................ 
6............................................................................................................................................ 
7............................................................................................................................................ 
8............................................................................................................................................ 
9............................................................................................................................................ 
10......................................................................................................................................... 
11......................................................................................................................................... 
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บทที่ 2 
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการจัดทําโครงงาน................................................................................... คณะผู๎จัดทําได ๎

นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (S: Science) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 2. ความรู้และแนวคิดทางเทคโนโลยี (T: Technology) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
 3. ความรู้และแนวคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ (E: Engineering) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 4. ความรู้และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (M: Mathematics) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 3 
วิธกีารด าเนินงาน 

 
ตอนที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ 
1.1              
1.2              
1.3              
1.4              
1.5              
1.6              
1.7              
1.8              
1.9              
1.10              
ตอนที่ 2 วิธีด าเนินงาน 
2.1              
2.2              
2.3              
2.4              
2.5              
2.6              
2.7              
2.8              
ตอนที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

  (Engineering Design Process)  
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหา 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนและดําเนินการแก๎ปัญหา 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก๎ไข (วิธีการแก๎ไขปัญหาหรือชิ้นงาน) 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนท่ี 6 นําเสนอ วิธีการแก๎ปัญหา ผลการแก๎ปัญหาหรือชิ้นงาน 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
จากการดําเนินงาน..........……………………………………………………………………………..…………  

......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
ภาพชิ้นงานท่ีสมบูรณ ์(กรณีโครงงานมีส่ิงประดิษฐ์) 
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บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการจัดทําโครงงานพบวํา................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการจัดทําโครงงานพบวํา................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 

จากการจัดทําโครงงานพบวํา................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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(ตัวอยําง) 
เอกสารอ้างอิง 

กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์. (2549). การออกแบบบนจอภาพคอมพิวเตอร์.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พัฒน
เทคนิคศึกษา. 

แมนสรวง  แซํซิ้ม. (2552).  ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash. (ออนไลน์). 
แหลํงที่มา : http://mansuang1978.spaces.live.com.  

_______. (2552).  การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Flash CS3. (ออนไลน์).  
แหลํงที่มา : http://mansuang1978.spaces.live.com.  
_______. (2552).  การสร้างแบบฝึกหัดแบบจับคู่. (ออนไลน์).  
แหลํงที่มา : http://mansuang1978.spaces.live.com.  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 …………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ……………………….. 

(ภาคผนวก อาจมีมากกวํา 5 หน๎า) 
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ข้อมูลผู้จดัท า 
 

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  ................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ............................... 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  .................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................ 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  .................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................ 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  .................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................ 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  .................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ .................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................. 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  ................................................... 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................. 
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แบบฟอร์มโครงงาน PBL 
สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
โครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เรื่อง                             
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
1...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… (หัวหน๎ากลุมํ) 
2...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
3...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
4...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
5...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
6...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 

 
 

 
ครูที่ปรึกษา 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
 
 

โครงงานน้ีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน 
(Project Based Learning) 

ปีการศึกษา 2561

(ปกนอก) 
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ใบอนุมัติโครงงาน 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 
 

โครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เรื่อง……………………………………………………………………………..………………… 

รายนามผู้จัดท า 1.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… (หัวหน๎ากลุํม) 
2.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 
3.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 
4.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 
5.................................................................ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 
6.................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 

 
 
 

โครงงานน้ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน ปีการศึกษา 2561 

 
 

    ครูที่ปรึกษาคนที่ 1         ครูที่ปรึกษาคนที่ 2  

(ปกใน) 
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กิตติกรรมประกาศ  
 
 โครงงานนี้สําเร็จขึ้นได๎ด๎วย................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ท๎ายสุดนี้ผู๎จัดทําหวังเป็นอยํางยิ่งวํา โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการศึกษาเกี่ยวกับ........ 
...............ของผู๎สนใจตํอไป 
 
 
 
        คณะผู๎จัดทํา 
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ชื่อเรื่องโครงงาน    :            
หัวข้อโครงงาน :  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเภทของโครงงาน :   สํารวจ  ทดลอง   สิ่งประดิษฐ์    อ่ืนๆ   
ผู้จัดท าโครงงาน :  1. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 

     2. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 
     3. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 
     4. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 
     5. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 
     6. ชื่อ-สกุล.................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……/…....เลขที่....... 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน  :  ................................................................................................................. 
ปีการศึกษา   :  2561 
 

บทคัดย่อ 
 
 การจัดทําโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อ (1) .............................................................................
(2) .........................................................................(3)......................................................................................... 
 โดยดําเนินการ....................................................................................................... ................................ 
................................................................. ............................................................................................................  
 ผลการศึกษาและจัดทําโครงงานพบวํา .................................................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................. ............................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
.......................................................................................... .................................................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................. ................................................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
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สารบัญ 
 

เรื่อง             หน้า 
 บทคัดย่อ         ก 
 กิตติกรรมประกาศ        ข 
 สารบัญ         ค 
 สารบัญตาราง        ง 
 สารบัญภาพ         จ 
 บทที่  1  บทน า 

1.1 ที่มาและความสําคัญ      1 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.4 สมมติฐาน 
1.5 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
1.7 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 

 บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 บทที่  3  อุปกรณ์และวิธีด าเนินการทดลอง 
 บทที่  4  ผลการด าเนินงาน 
              บทที่  5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
              เอกสารอ้างอิง 
              ภาคผนวก 

    ข้อมูลผู้จัดท า 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางเรื่อง          หน้า 
ตารางที่ 1 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 2 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 3 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 4 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 5 แสดง............................................................ 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพ          หน้า 
ภาพที่ 1................................................................................................................ 
ภาพที่ 2................................................................................................................ 
ภาพที่ 3................................................................................................................ 
ภาพที่ 4................................................................................................................ 
ภาพที่ 5................................................................................................................ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1. ทีม่าและความส าคัญ 

กลําวถึงความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาหรือสิ่งที่สนใจศึกษา หรือสิ่งที่ต๎องการปรับปรุง เชํน 
ชนิดของพืช สัตว์ สิ่งแวดล๎อม หรือลักษณะกายภาพ ดิน หิน น้ํา แสงในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยอธิบาย
ในภาพกว๎างกํอนจากนั้นจึงเชื่อมโยงเข๎าสูํหัวข๎อโครงงาน  

โดยให๎เลือก (ระบุ 1 สาระการเรียนรู๎) ดังนี้ 
1. สาระธรรมชาติแห่งชีวิต คือ การเรียนรู๎วงจรชีวิตของชีวภาพนั้นๆ ได๎ข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงและ

ความแตกตํางด๎านรูปลักษณ์ คุณสมบัติและพฤติกรรม แล๎วนํามาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพรอบกายเพ่ือ
ประยุกต์ใช๎ในการดําเนินชีวิต 

2. สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว คือ การวิเคราะห์องค์ความรู๎ธรรมชาติของพืช การเรียนรู๎ธรรมชาติ
ของปัจจัยที่เข๎ามาเก่ียวข๎อง เชํน คน สัตว์ จุลินทรีย์ ดิน น ้ำ อำกำศ แสงฯลฯ การเรียนรู๎ธรรมชาติของความพัน
เกี่ยวระหวํางปัจจัย ความสัมพันธภาพระหวํางปัจจัย  เพ่ือเข๎าใจดุลยภาพและความพันเกี่ยวของสรรพสิ่ง 

3. สารประโยชน์แท้แก่มหาชน คือ เรียนรู๎การวิเคราะห์ศักยภาพของพืช ที่กํอให๎เกิดคุณประโยชน์ 
แก๎ปัญหาการดํารงชีวิต สรรค์สร๎างวิธีการใหมํๆ เพ่ือประโยชน์แกํสังคม 

อธิบายชี้เฉพาะถึงความสําคัญให๎เหตุผลวําเพราะเหตุใดจึงต๎องการทําโครงงานนี้  และแสดงหลักการ
หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับโครงงานให๎ข๎อมูลวําเรื่องที่ทําเป็นเรื่องใหมํหรือมีผู๎อื่นเคยศึกษาไว๎บ๎างแล๎ว  

หากเป็นงานที่มีผู๎อ่ืนเคยศึกษาไว๎ ให๎กลําวถึงผลการทดลองนั้น และชี้ให๎เห็นวําการที่เลือกทําเรื่องนี้
เป็นการทําซ้ําเพ่ือตรวจสอบผล หรือทําเพ่ิมเติม หรือมีการปรับปรุงในเรื่องตัวแปร วิธีหรือขั้นตอนการทดลอง 
หรือเปลี่ยนตัวอยําง 
 .............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
ระบุถึงสิ่งที่ต๎องการทําในโครงงานให๎ชัดเจน กระชับ เชํน เพ่ือศึกษา... เพ่ือออกแบบ...เพ่ือสร๎าง... เพ่ือ

ปรับปรุง… เพ่ือทดสอบ… เพ่ือออกแบบ สร๎าง ประกอบ ทดสอบประสิทธิภาพ ของสิ่งประดิษฐ์... 
1.2.1 ..................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 
1.2.2 ..................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
กําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งได๎แกํ การกําหนดประชากรวําเป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไมํมีชีวิต ระบุชื่อ 

กลุํม ประเภท แหลํงที่อยูํ/ผลิต และชํวงเวลา ที่ทําการทดลอง เชํน เดือน ปี  
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
1.4 สมมติฐาน (ถ้ามี) 

สมมติฐานคือ การคาดคะเนคําตอบของปัญหาหรือสิ่งที่เราสนใจศึกษาอยํางมีเหตุผลตามหลักการ  
ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได๎ทํามาแล๎ว การเขียนสมมติฐานควรชี้แนะ การออกแบบการ
ทดลอง การสํารวจไว๎ด๎วย และการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
1.5 ตัวแปรทีศ่ึกษา (ถ้ามี) 

ตัวแปรต๎น  ........................................................................................................................................................... 
ตัวแปรตาม ...........................................................................................................................................................  
ตัวแปรควบคุม ........................................................................................................................................................... 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การให๎ความหมาย หรือคําจํากัดความของคําศัพท์ที่ผู๎ทําโครงงานใช๎ในการทําโครงงานซึ่งเป็นความหมาย

เฉพาะงานที่ทํา เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันทั้งผู๎ทําโครงงานและผู๎อําน เชํน การเจริญเติบโตของต๎นคะน๎า 
หมายถึง ต๎นคะน๎ามีความสูง ความยาวรอบลําต๎น และมีจํานวนใบเพ่ิมข้ึน 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 .................................................................................................................................................................................... 
1.7.2 .................................................................................................................................................................................... 
1.7.3 .................................................................................................................................................................................... 
1.7.4 .................................................................................................................................................................................... 
1.7.5 .................................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ประกอบด๎วยความหมายของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสาระการเรียนรู๎ที่นักเรียนเลือกศึกษา 

ลักษณะสําคัญของพืช สัตว์ สิ่งแวดล๎อม หรือลักษณะกายภาพ ดิน หิน น้ํา แสงในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และเนื้อหา หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับที่สอดคล๎องกับโครงงานที่นักเรียนศึกษา เชํน นิเวศวิทยาของพืช       
การดํารงชีวิตของสัตว์ (สรุปมาไมํเกิน 7 หน๎า) 

ในการจัดทําโครงงาน เรื่อง.................................................................................................................. 
คณะผู๎จัดทําได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ตามลําดับดังนี้  

2.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อธิบายความหมาย) 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

2.2 สาระการเรียนรู้.......................................(เลือกสาระธรรมชาติแห่งชีวิต / สาระสรรพสิ่งล้านพัน
เกี่ยว / สารประโยชน์แท้แก่มหาชน) 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

2.3 ลักษณะส าคัญของ................................(ระบุพืช หรือสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมหรือลักษณะทาง
กายภาพ ดิน หิน น้ า แสงในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
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2.4 เนื้อหาหรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับโครงงานที่นักเรียนศึกษา 
.....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพืช หรือสัตว์ หรือลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับโครงงานที่นักเรียน

ศึกษา โดยใส่ชื่อผู้ท า วงเล็บปี พ.ศ. ที่ท าโครงงาน ชื่อเรื่องโครงงาน และตามด้วยบทคัดย่อแบบสรุป 
(อย่างน้อย 2 งานวิจัย)  
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการทดลอง 

 
3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

1)...................................................................................  
2)...................................................................................  
3)...................................................................................  
4)...................................................................................  
5)...................................................................................  

 
3.2 วิธีด าเนินการทดลอง 

เขียนรายงานเรียงลําดับตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานให๎สอดคล๎องและครบถ๎วน ในการกลําวถึง
สิ่งเดียวกันต๎องใช๎คําหรือข๎อความเดียวกันเสมอและหากเป็นกระบวนการศึกษา  (procedure) เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต ควรเขียนขั้นตอนอยํางละเอียด เชํน วิธีการใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต เป็นต๎น นอกจากนี้ ควรกลําวถึงการออกแบบการสํารวจ ประดิษฐ์ ทดลองที่มีการควบคุมตัวแปร
อยํางถูกต๎องเหมาะสม อธิบายวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ประดิษฐ์ 
ทดลอง และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข๎อมูลไว๎อยํางชัดเจน กรณีที่ไมํใชํโครงงานประเภททดลอง อาจเปลี่ยน
หัวข๎อบทวํา วิธีดําเนินงาน 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.3 แผนผังการด าเนินงาน 
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บทท่ี 4 
ผลการทดลอง 

 
รายงานผลการศึกษา การสํารวจ ประดิษฐ์ ทดลอง ที่นักเรียนได๎ค๎นพบด๎วยตนเอง รวมทั้งรายงาน

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ในการรายงานผลการดําเนินงานนี้ต๎องเขียนรายงานตามลําดับหัวข๎อให๎สอดคล๎องกับ
จุดประสงค์และวิธีการดําเนินงาน ควรใช๎ข๎อความที่กะทัดรัดใช๎คําที่ตรงกับความต๎องการที่จะสื่อให๎ผู๎อํานเข๎าใจ 
อาจมีการจัดกระทําข๎อมูลและน าเสนอในรูปของตาราง กราฟ ภาพประกอบให้เหมาะสม โดยก่อนจะ
น าเสนอด๎วยตาราง ภาพ นักเรียนต๎องอธิบายผลการดําเนินงานที่ได๎ให๎ครบถ๎วน แล๎วอ๎างถึงตาราง หรือภาพ 
โดยเขียนเป็น “ดังตารางที่...” หรือ“ภาพที่...” อาจเรียงลําดับเป็นรายบท หรือเรียงลําดับให๎ตํอเนื่องตลอดทั้ง
สํวนเนื้อเรื่อง กรณีท่ีไมํใชํโครงงานประเภททดลอง อาจเปลี่ยนหัวข๎อบทวํา ผลการดําเนินงาน 

จากการทดลอง เรื่อง..........................……………………………………………………………………………..………… 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................................................................. ............................ 
..............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................... ................................... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการจัดทําโครงงานพบวํา....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ 

จากการจัดทําโครงงานพบวํา.............................................................. .................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
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แบบฟอร์มโครงงาน PBL 
สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

โครงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง          
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4...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
5...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 
6...................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..../…… 

 
 

 
ครูที่ปรึกษา 
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......................................................................................................................... 
 

โครงงานน้ีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน 
(Project Based Learning) 

ปีการศึกษา 2561

(ปกนอก) 
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ใบอนุมัติโครงงาน 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 
 

โครงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง……………………………….……………………………........................ 
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6..................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..../…… 

 
 

โครงงานน้ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน การศึกษา 2561 
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.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ท๎ายสุดนี้ผู๎จัดทําหวังเป็นอยํางยิ่งวํา โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการศึกษาเกี่ยวกับ........ 
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 โดยดําเนินการ....................................................................................................... ................................ 
................................................................ .............................................................................................................  
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..................................................................................................................... ......................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
 



 
 

 

รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
150 150 

สารบัญ 
 

เรื่อง             หน้า 
 บทคัดย่อ         ก 
 กิตติกรรมประกาศ        ข 
 สารบัญ         ค 
 สารบัญตาราง        ง 
 สารบัญภาพ         จ 
 บทที่  1  บทน า 
   1.1 ที่มาและความสําคัญ      1 
         1.2 วัตถุประสงค์ 
   1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
         1.4 สมมติฐาน 
         1.5 ตัวแปรที่ศึกษา 
        1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
   1.7 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 บทที่  3  อุปกรณ์และวิธีด าเนินการทดลอง 
 บทที่  4  ผลการด าเนินงาน 
              บทที่  5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
              เอกสารอ้างอิง 
              ภาคผนวก 

    ข้อมูลผู้จัดท า



 
 

 

รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
151 151 

สารบัญตาราง 
 

ตารางเรื่อง          หน้า 
ตารางที่ 1 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 2 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 3 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 4 แสดง............................................................ 
ตารางที่ 5 แสดง............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
152 152 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ          หน้า 
ภาพที่ 1................................................................................................................ 
ภาพที่ 2................................................................................................................ 
ภาพที่ 3................................................................................................................ 
ภาพที่ 4................................................................................................................ 
ภาพที่ 5................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  

153 153 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
 .............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

ระบุถึงสิ่งที่ต๎องการทําในโครงงานให๎ชัดเจน กระชับ เชํน เพ่ือศึกษา... เพ่ือออกแบบ...เพ่ือสร๎าง... เพ่ือ
ปรับปรุง… เพ่ือทดสอบ… เพ่ือออกแบบ สร๎าง ประกอบ ทดสอบประสิทธิภาพ ของสิ่งประดิษฐ์... 

1.2.1 ..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

1.2.2 ..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

กําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งได๎แกํ การกําหนดประชากรวําเป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไมํมีชีวิต ระบุชื่อ 
กลุํม ประเภท แหลํงที่อยูํ/ผลิต และชํวงเวลา ที่ทําการทดลอง เชํน เดือน ปี  
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
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1.4 สมมติฐาน (ถ้ามี) 
สมมติฐานคือ การคาดคะเนคําตอบของปัญหาหรือสิ่งที่เราสนใจศึกษาอยํางมีเหตุผลตามหลักการ 

ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได๎ทํามาแล๎ว การเขียนสมมติฐานควรชี้แนะ การออกแบบการ
ทดลอง การสํารวจไว๎ด๎วย และการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
1.5 ตัวแปรทีศ่ึกษา (ถ้ามี) 

ตัวแปรต๎น .................................................................................................................................................  
ตัวแปรตาม ...........................................................................................................................................  
ตัวแปรควบคุม.............................................................................................................................................................. 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การให๎ความหมาย หรือคําจํากัดความของคําศัพท์ที่ผู๎ทําโครงงานใช๎ในการทําโครงงานซึ่งเป็นความหมาย
เฉพาะงานที่ทํา เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันทั้งผู๎ทําโครงงานและผู๎อําน เชํน การเจริญเติบโตของต๎นคะน๎า 
หมายถึง ต๎นคะน๎ามีความสูง ความยาวรอบลําต๎น และมีจํานวนใบเพ่ิมข้ึน 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ............................................................................................................................................................................................ 
2)  ............................................................................................................................................................................................ 
3)  ............................................................................................................................................................................................ 
4)  ............................................................................................................................................................................................ 
5)  ............................................................................................................................................................................................ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ประกอบด๎วยเนื้อหา หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชํน ความหมาย ที่มา 

องค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น 
ในการจัดทําโครงงาน เรื่อง............................................................................................................ ......... 

คณะผู๎จัดทําได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ตามลําดับดังนี้  
2.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................  
2.2............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 
2.3............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ใสํชื่อผู๎ทํา วงเล็บปี พ.ศ. ที่ทําโครงงาน ชื่อเรื่องโครงงาน และตามด๎วยบทคัดยํอ 

แบบสรุปของโครงงานที่เกี่ยวข๎อง .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ใสํชื่อผู๎ทํา วงเล็บปี พ.ศ. ที่ทําโครงงาน ชื่อเรื่องโครงงาน และตามด๎วยบทคัดยํอ 
แบบสรุปของโครงงานที่เกี่ยวข๎อง .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการทดลอง 

 
3.1 วัสดุ อุปกรณ์  

3.1.1 ................................................................................... 
3.1.2 ................................................................................... 
3.1.3 ................................................................................... 
3.1.4 ................................................................................... 

 
3.2 วิธีด าเนินการทดลอง (เขียนให๎สอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

3.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บทท่ี 4 
ผลการทดลอง 

 
จากการทดลอง เรื่อง..........................……………………………………………………………………………..………… 

.................................................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ........................................................................  

.................................................................................................................................................. ............................ 

.................................................................................................................................................. ............................ 

......................................................................................... .....................................................................................  

.................................................................................................................................................. ............................ 

.................................................................................................................................................. ............................ 

..............................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. ............................ 

.................................................................................................................................................. ............................ 

..............................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ .............................. 

.................................................................................................................................................. ............................ 

..............................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................... ........................................... 

.................................................................................................................................................. ............................ 

.................................................................................................................................................................. ............ 

.................................................................................................................................................. ............................ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง 

จากการจัดทําโครงงานพบวํา....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
5.2 อภิปรายผลการทดลอง 

จากการจัดทําโครงงานพบวํา...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการจัดทําโครงงานพบวํา.............................................................. .................................................... 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 …………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ……………………….. 

(ภาคผนวก อาจมีมากกวํา 5 หน๎า) 
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ข้อมูลผู้จดัท า 
 

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  ................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ............................... 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  .................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................ 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  .................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................ 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  .................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................ 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  .................................................. 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ .................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................. 

   

รูปภาพ 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ชื่อ  ..............................................   นามสกุล  ................................................... 
อายุ  ........  ปี 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... 
Email : ...........................................................  Line ID : ................................. 
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

เรื่อง ผลการตัดสินโครงงาน PBL ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได๎ดําเนินการจัดการประกวดโครงงาน PBL (Project-Based 

Learning : PBL) ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 3 สาขา ได๎แกํ สาขาสะเต็มศึกษา สาขาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และสาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 การดําเนินการประกวดได๎
เสร็จสิ้นแล๎ว ผลการตัดสินการประกวดตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี ้

 
ประกาศ ณ วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2562 

    

                           
 (นายวิสิทธ์   ใจเถิง) 
  ผู๎อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ช.ชญานนท์      บุญภา 

ด.ช.ภาค            หลํอวิจิตร 
ด.ช.ภูร ี            พงศ์คหบดี 
ด.ช.อาทิฐคุณ เตียอํารุง 
ด.ญ.ปานิศรา วิโรจน์ชีวัน 

1/14 ราวตากผ๎าอัตโนมัต ิ ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ช.ธาวิน             เสรีวัฒนวงศ์ 
ด.ช.นันทิพัฒน์  เพน 
ด.ช.ปัณณวิชญ ์  หูรัตนภริมย ์
ด.ช.พรหมศักดิ์   ทิพย์มาลย์มาศ 
ด.ช.ศุภฤกษ์  เทียนศิวารัตน ์
ด.ช.สรวิชญ ์  สระมลู 

1/1 เครื่องดักยุง ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 ด.ช.วรเมธ           ไมตร ี
ด.ช.ธนิสร  จารุดลิกกุล 
ด.ช.นัธทวัฒน์ เหลืองสกลุพานิช 
ด.ช.พุฒิพงศ์ คําคงคุณ 
ด.ช.ภัทรพล วรเลิศธนานันท์ 
ด.ญ.นภสัร สุวรรณกิจ 

1/3 เครื่องกดน้ําอัตโนมัต ิ ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ญ.พรชนิตว์        อัครลิขิต 
ด.ช.พีรวิชญ์          องค์น้ําทิพย์ 
ด.ช.ศุภวิชญ ์         สันนิธิลาวณัย์ 
ด.ญ.นภสันันท์       บุญรอด 
ด.ญ.รรรรดา          เชวงชวลิต 
ด.ญ.อติกานต์        ผู๎มีโชคชัย  

1/1 เครื่องขัดรองเท๎าด๎วยพลังงานมือ ทอง 

5 ด.ช.ศิวกร             เชาว์สุขุม 
ด.ช.สรวิชญ ์  อ่ําขวัญยืน 
ด.ช.ชินกฤตณ ์  โลศิร ิ
ด.ช.ธนกฤต  จามีกรกุล 
ด.ช.ศิวัฒน์ชัย  โชติ 

1/16 ปัจจัยที่มีผลตํอแรงเสียดทาน ทอง 

6 ด.ญ.พิมพ์ชนก       จาตุกรณยกิจ 
ด.ญ.ปกิตตา  บรรณสาร 
ด.ญ.ปญุญาภา  ภัทรบูรณ์โชต ิ
ด.ญ.สาริศา  เทียนแสงอุทัย 
ด.ญ.อัญวณี ์  นพอุทัยพันธ์ 

1/6 ศิลปะใต๎แสงไฟ เงิน 

7 ด.ช.ปฐพี             สอดเสน 
ด.ช.คราม  พลับสกลุ 

1/12 เครื่องมือท่ีใช๎ในการปอกผลไมไ๎มํให๎เกิดผิวดําเร็ว 
หรือ NOOK 

เงิน 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
ด.ช.ณัฐชพล โอฬาร ิ
ด.ช.ศุภภณ กมลกรวรรณ 
ด.ช.อมรพงศ ์ บุญมา 

8 ด.ญ.ณปภา          อามินเซ็น 
ด.ช.จารุกิตติ ์ มัลลิกะนาวิน 
ด.ช.ชนวีร์  ศรีพรประเสริฐ 
ด.ช.เตชสิทธ์ิ ศรีนุติทรัพย ์
ด.ช.พศิน   ธัญญกสิกล 
ด.ญ.ณัฐชรินพร มั่นพรม 

1/3 เครื่องให๎อาหารปลาอัตโนมัต ิ ทองแดง 

9 ด.ช.ธนภณ          ทองจํานง 
ด.ช.ก๎องภพ สุริยะฉัตร 
ด.ช.ณัฐภัทร พรชัยนพกรณ ์
ด.ช.ปุณยวรี ์ ศรีแสน 
ด.ช.พันเดช พันธุ์เอี่ยม 
ด.ช.ศณพงศ ์ นพเกต ุ

1/5 โซลาร์เซลลส์ํารองแบตเตอรี ทองแดง 

10 ด.ญ.กานต์รวี        กันทรวิชัยวัฒน ์
ด.ช.คุณัชญ์          แซํปัง 
ด.ช.ชยุต             เชาว์ปรีชา 
ด.ช.ปภังกร          อํอนเรือง 
ด.ญ.ลดาทนล ศิริมาตย ์
ด.ญ.วิมพ์วิภา ชํุมโสตร ์

1/7 FRUITO BANANA 
(ครีมขัดรองเท๎าจากเปลือกกล๎วยและพืชพรรณจาก
ธรรมชาต)ิ 

ทองแดง 

11 ด.ญ.อิสริยา          เกตุเลขา 
ด.ญ.ณชา  ธีรธรรมมงคล 
ด.ญ.เนตรนภิฏฐ ์ พลเหมือน 
ด.ญ.เบญญาภา โพธิ์เดช 
ด.ญ.ศศินันท์ กีระติจรีะนันท์ 

1/10 HOVER! ฝุุนหาย หาไมํเจอ ทองแดง 

12 ด.ญ.ธัญกมล        พุทธธนศิริ 
ด.ญ.ชนินันท ์ เเทนจ๎อย 
ด.ญ.ฐิตินันท์ จันทสีร ์
ด.ญ.ปาณิสรา จรินทร์ทอง 
ด.ญ.พิชชา มีอินทร์ถา 

1/11 กาวไหนไฉไลกวํา ทองแดง 

13 ด.ช.ชิน               สังข์วิเศษ 
ด.ช.ณัฐพล ธรรมางกูร 
ด.ช.ธนัช   อัครอุปพันธ ์
ด.ช.ปุญญวัจน ์ งามเนตร 
ด.ช.พงศ์ปณต แสนสิงห์ชัย 
ด.ญ.สุชัญญา คําเพ็ญ 

1/2 ไม๎กวาดดูดฝุุนไมํใช๎ไฟฟูา ชมเชย 

14 ด.ญ.ฐิติพร สมบูรณ ์
ด.ญ.ณัฐชยา         จริงจิตร 
ด.ญ.นภสั  ตั้งรัตนผล 
ด.ญ.เมธาว ี กสานติกลุ 

1/3 เครื่องรดน้ําต๎นไม๎อัตโนมัต ิ ชมเชย 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
ด.ญ.รวิพร วชิราชีวิน 
ด.ญ.วิชญาพร นาคบวรวิจิตร 

15 ด.ช.ธีรโชติ           เกิดลาภอนันต์ 
ด.ช.กฤตธี เบญจศลิารักษ์ 
ด.ช.ธรรมธร จํารัสฉาย 
ด.ช.ภูฟูา   ล่ําพงศ์พันธุ ์
ด.ช.วินทกร ยอดกันส ี

1/8 การเตมิน้ําโดยไมํสญูเสยีเวลาโดยเปลําประโยชน์ ชมเชย 

16 ด.ช.พุทธรักษา       รุํงเรือง 
ด.ช.ณภัทร ์  พรมโสภา 
ด.ช.ทัชชกร  ธรรมนิมติ 
ด.ช.ธรณ์พล  สุจินต์ธรรมสาร 
ด.ช.บวรนันท ์  สิทธิสารวัฒนชัย 

1/6 เซลล์ไฟฟูาจากมันฝรั่ง แตงกวา และผักกาดขาว ชมเชย 

17 ด.ญ.ไม๎หอม         เจ๎า 
ด.ญ.ปณุณภา จึงเปี่ยมสุข 
ด.ญ.พิชญาภา ทองเสม 
ด.ญ.สุภสัสร เพ็งพุฒ 
ด.ญ.อวิกา เพชรรัตน ์

1/12 โลกสดใส...บ๎านไร๎แมลง ชมเชย 

18 ด.ช.อติวิชญ์         หนูดาษ 
ด.ช.ณพล  โพธิ์ศรีประเสริฐ 
ด.ช.นนทภพ สุพรรณวัฒนชัย 
ด.ช.ศิวกร  ศิริเวชการ 
ด.ช.ทินกฤต อ๎ายจันทึก 

1/13 อยําลืมสํง : send me ชมเชย 

19 ด.ช.สรวิศ            ฉั่ววิเชียร 
ด.ญ.ธัญลักษณ ์ สุขวัน 
ด.ญ.นรมน ศรีธูป 
ด.ญ.ธัญลักษณ ์ ศิริวัฒนานุกูล 
ด.ญ.พิมพ์พนิต มูลยพิทักษ์พล 

1/14 เปลี่ยนไขํสุกให๎เป็นไขํดิบ ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ช.ณธรรศ       สาสุนันท์ 

ด.ช.ธนภูมิ        โชติพันธ์ 
ด.ช.ธีรเทพ       กระตํายทอง 
ด.ช.ศิรชัช        ตังติสานนท์ 
ด.ช.สิชณภ์วิศ    สังคะหะ 
ด.ช.สิปปกร      จุลพันธ์ 

2/2 การสร๎างอุปกรณส์ํงสญัญาณแจ๎งเตือนด๎วย 
Microcontroller Board (micro:bit) 

ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ญ.ณัฎฐากร    ธํารงอนันสกุล 
ด.ญ.สุชัญญา     ชูเกลี้ยง 
ด.ญ.อันนปภา    คําฉัตร 

2/3 แบบจําลองเขื่อนทนตํอแรงดันน้ํา ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
3 ด.ช.วรรุจน์         ตลึงจิตร 

ด.ช.ดนุวัฒน์       ลี้พล 
ด.ช.ปัณณ์          เนตรชลายุทธ 
ด.ช.พสิษฐ์         พํุมพันธ์ 
ด.ช.สิรภัทร        แจํมมี 
ด.ช.สุพล           ตั้งศิริพัฒน์ 

2/1 เครื่องบีบขวดน้ําพลาสติกในครัวเรือน ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ช.ชญานันท์    เจริญสูงเนิน 
ด.ช.ธีรดณย์      ศักดิ์เพชร 
ด.ช.วิชานาถ     คงเกลี้ยง 

2/3 การศึกษาผลกระทบของรังสี UV จากดวงอาทิตย์
ตํอการกําจัดแบคทีเรียในน้ํา 

ทอง 

5 ด.ญ.วชิราภรณ์    ตองอํอน 
ด.ญ.แสนรัก       วัฒน์ศุภมงคล 
ด.ญ.ปญุชรัสมิ์     ปิยะทอง 

2/3 แบบจําลองโครงสร๎างฐานสะพานต๎านแรงกระแสน้ํา เงิน 

6 ด.ช.พีรวัส         เพชรสุทธ์ิ 
ด.ช.กิตินพ สุวินทวงศ์ 
ด.ช.ทิวาภูม ิ วรปรัชญา 
ด.ช.ปัณณธร กาศิเษฎาพันธ์ 
ด.ญ.ปญัญาพร ลิ่วเฉลมิวงศ์ 

2/8 การศึกษาการถํายทอดปลากดัจากรุํนสูํรุํน เงิน 

7 ด.ช.คนาวุฒ ิ รักมณ ี
ด.ช.จตุภัทร ขจรชัยกุล 
ด.ช.ธนัสนันท์ เอี่ยมพันธุ ์
ด.ช.พัชรพล พงษ์เพ็ชร 
ด.ช.ศุภณัฐ สกุลจีน 

2/14 องศาบําบัด เงิน 

8 ด.ช.ปณิธิ         โกวานิชย์ 
ด.ช.อนันดา      สายสีทอง 
ด.ช.ปัญญา       กมลพรพันธ ์
 

2/3 เครื่องเก็บและคัดแยกขยะผิวน้าํ ทองแดง 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
9 ด.ญ.โยษิตา        รอดวัฒนกูล 

ด.ญ.อิ่มอุํน        นุสรณไ์พรงาม 
ด.ญ.เอมิกา        ตั้งล๎าเลิศ 

2/3 ถุงให๎ความเย็นจากปฏิกริิยาดูดความร๎อน ทองแดง 

10 ด.ช.ชวกร         มีสมมนต ์
ด.ช.ชนะกุล บุญมงคลกลุ 
ด.ช.ชวิน            อินธิเสน 
ด.ช.ชัยภัทร อนันตรสุชาต ิ
ด.ช.พลาธิป การะเกต ุ

2/8 แบบจําลองการไหลเวียนโลหิตผํานหัวใจ ทองแดง 

11 ด.ญ.ปวรศิา      ปรีงาม 
ด.ช.ศุภณัฐ       พรหมวงษ์ 
ด.ญ.ปภาวดี      มีนธรรมคณุ 
ด.ญ.พลอยบุลภรณ์  ลีลติธรรม 
ด.ญ.ศศมิา        สังข์อรําม 

2/12 การสร๎างแบตเตอรี่จากปฏิกิริยาไฟฟูาเคม ี
(Make Battery by Electrochemistry) 

ทองแดง 

12 ด.ช.รพ ี           พยมพฤกษ์ 
ด.ช.รัชพล สาล ี
ด.ช.วิฐวรรธน ์ ฤทัยธนารัตน ์
ด.ช.อภิชา การุญวิชญ ์
ด.ช.อานนท์ บูระเพชร 

2/16 พลังงานทดแทนจากลม (Wind Power Clean 
Energy) 

ทองแดง 

13 ด.ช.ณัฐวัฒน์     เต็มเอี่ยมวณิช 
ด.ช.ปัณณธร     ยุคันตพรพงศ ์
ด.ช.เมธาพัฒน์   พนาวงค์วัชร์ 
ด.ญ.อันติกา      ศรีทิพย ์

2/1 ฟีโบนัชชี ชมเชย 

14 ด.ช.จิรกร         จุงรัตนกิจ 
ด.ช.ฐิปาณสัท์    หอมเกต ุ
ด.ญ.ณัฎฐณิชา   พงศ์ศุภะมงคล 

2/3 แบบจําลองรถไฟฟูาพลังงานแมํเหล็ก ชมเชย 

15 ด.ช.อรรนพ         เกตุพํอค๎า 
ด.ช.ดุลยพินิจ      ดํารงทวีศักดิ ์
ด.ช.ธัญธัช          ฟางสะอาด 
ด.ช.ยศวรรธน์      จรลีชาญชัย 
ด.ช.สิรภพ          จารุดิลกกลุ 

2/4 เครื่องเตือนภยัไฟไหม๎ตรวจจับจากควันไฟด๎วย
บอร์ด Arduino 

ชมเชย 

16 ด.ช.ศุภธเนศร์    ศิริกิจจาขจร 
ด.ญ.ณัฐชา ธาราพงษ ์
ด.ญ.ประวีณ์นุช พันธ์มุข 
ด.ญ.ศศิวมิล รํวมจิตร 
ด.ญ.อมราพร แซํเจียม 

2/8 พัดลมคลายเครียด ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ช.พรรษมล       เสริมทอง 

ด.ช.กฤตภาส       ศิริศุขสกุลชัย 
ด.ช.ก๎องภพ         ธรรมวาริน 
ด.ช.กิติกวิน         วงค์แก๎ว 
ด.ช.กิติพงษ์         สถิตบุญญารักษ ์
ด.ช.ปพนธนัย       อุํนโสภา 

3/6 UFO ชีวภาพ ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ช.ภูมิรพ ี รวมสําราญ 
ด.ช.ธีรภัทร สุโภภาค 
ด.ช.นวพล ไทยจีน 
ด.ช.เมธาสิทธ์ิ ประเสริฐวงศ ์
ด.ญ.ณัชณิชา โชติจิรัฐ 

3/5 หุํนยนต์เก็บกวาด ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 ด.ช.วุฒิภัทร ดิษย์ธนัช 
ด.ช.กฤติน ลุํนเซียะ 
ด.ช.ณพล  พรอนันต์รัตน ์
ด.ช.ณรรถกฤษ ธีระรัชชานนท์ 
ด.ช.ธรสันต ์ เจริญวยั 
ด.ช.ภูรินทร ์ จารุสมบัต ิ

3/1 บัตรศูนย์อาหารอัจฉรยิะ ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ช.กฤติธี รัชชนันท์ 
ด.ช.ณัฐพล จันทร์ไพสิฐ 
ด.ช.ภูริ     วิรการินทร ์
ด.ช.วงศพัทธ ์ โฆษกิจจาวุฒ ิ

3/1 โปรแกรมสร๎างและเปรียบเทียบกราฟจากสมการ
พาราโบลา 

ทอง 

5 ด.ช.ศิวกร           เศิกศิริ 
ด.ญ.นภสร          เสริมสุขประดษิฐ์ 
ด.ญ.วิชาดา          นรสิงห์ 
ด.ญ.ศภุิสรา         พรสุขเกษม 

3/2 การออกแบบพื้นที่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และ
ระบบดูแลผักด๎วยแอปพลเิคชันมือถือ 

ทอง 

6 ด.ช.กรพล สุทธิรักษ ์
ด.ช.ธนดล เทาศิร ิ  
ด.ช.ปิยพัชร์         ศรีพุธสมบูรณ ์
ด.ช.ภัทรดนยั ใจยา 
ด.ช.จารุวิทย ์ แสงแก๎วสิริกลุ 

3/5 เครื่องกําเนิดไฟฟูาจากลมของคอมเพสเซอร์แอร์
และแสงอาทิตย ์

ทอง 

7 ด.ญ.นภสร ศรีวิโรจน ์
ด.ช.พัชรพงศ์ หลาซุน 
ด.ช.สัณหณัฐ จันทร์ปัญญา 
ด.ญ.ชณัฐชา สรคุปต ์
 

3/12 DIY high pressure washer ทอง 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
8 ด.ญ.กิรณา เดียวสรุินทร ์

ด.ญ.ฎลีดา เนตรทิพย ์
ด.ญ.นันท์นภสั จิระศริิวณิช 
ด.ญ.ปพิชญา ศรีบุญล๎อม 
ด.ญ.ลภสัรดา สิทธิพาชัยกุล 

3/5 เครื่องให๎อาหารแมวอัตโนมตั ิ เงิน 

9 ด.ญ.เปมิกา บุรณศริ ิ
ด.ญ.ประภาพรรณ    ชยุพงค์ 
ด.ญ.เปรมปรีษ์ฎา     บุญสวสัดิ์ 
ด.ญ.ภณัฑริา ขําวังยาง 
ด.ญ.วรรณพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล 

3/5 เครื่องดักยุงโดยใช๎แสง Black light เงิน 

10 ด.ญ.นภสักร เตียรประเสริฐ 
ด.ญ.อาทิตตา เตียอํารุง 
ด.ญ.สาธิดา สมบูรณ ์

3/5 เครื่องย๎อมผา๎โดยใช๎สีย๎อมผา๎จากยางกล๎วย เงิน 

11 ด.ช.คณิน ชัยเดชสุริยะ 
ด.ช.กิตติพัฒน์ มหาศิริพันธุ ์
ด.ช.นภนต ์ โรจนนลิ 
ด.ช.วัชรพล ธนศรีภักดีกลุ 
ด.ช.เหนือฟูา วันถนอม 
ด.ช.อาชวิน เนียมสุวรรณ 

3/9 สบูํจากกากกาแฟ (Soap from coffee grownds) เงิน 

12 ด.ช.ชยพล ดํานปาน 
ด.ช.ชิษณุพงศ์ ประจําคําย 
ด.ช.ณัฐดนัย กุลโชต ิ
ด.ช.เถกิงเดช ฉัตรเนตร 
ด.ช.พุฒิพงศ์ สกุลยั่งยืนเจรญิ 

3/16 แชมพูสมุนไพรแก๎ปัญหาผมรํวง เงิน 

13 ด.ญ.สุพิชญา       คงไทย 
ด.ช.กิตติพัฒน์     จูงสิงห์ 
ด.ญ.จดิาภา        ขําเจริญ 
ด.ญ.ปญุชรัศม์     ลิ้มศาสนกิจ 
ด.ญ.สุพิชญา       คงไทย 
ด.ญ.อิศรยิา        สอดแสน 

3/2 โฮโลแกรมจากพีระมิดยอดตัด ทองแดง 

14 ด.ช.ญัตติพงศ ์ ธรรมวิชัย 
ด.ช.ดาเนียล กิตติธรรมรตัน ์
ด.ช.ปัณณรุจน ์ จิรวิทย์จรสั 
ด.ช.พงศ์พิเชฐ ราคชิต 
ด.ช.ภูมิธนสิทธ์ิ สกุลวิเศษโสภณ 

3/4 การนําไฟฟูาของไส๎ดินสอ ทองแดง 

15 ด.ญ.อาคิรา        ศรีชํวย 
ด.ช.ธนัท           วสุโสภณ 
ด.ญ.กัญญาวีร์     โชคชัยเกษมสุข 
ด.ญ.ปิยสุดา       ปิ่นวาส ี
ด.ญ.พิมพ์ชนก    ศรีสุวรรณ 
ด.ญ.เพียงพิรดา   ศฤงคารชัยพงศ์ 

3/6 เลมํอนแบตเตอร ี ทองแดง 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
16 ด.ช.จิรายุ  จิตราช 

ด.ช.พสิษฐ์ พันธุสิทธิ์เสร ี
ด.ช.ภัทร   รัศมีเหลืองอํอน 
ด.ช.วีรภัทร ดุษฎีวจีวงศ ์
ด.ญ.อัญชิชา ชะคําวงค ์

3/15 แอร์จิ๋ว ทองแดง 

17 ด.ญ.ภญิญดา ไสยสมบตั ิ
ด.ญ.ปาณัสม ์ ธรณสุนทร 
ด.ญ.ไปรยา เพชรชํวย 
ด.ญ.พิชชานันท์ มีสมอรรถ 
ด.ญ.สุพิชญา ไกรสิงหเ์ดชา 
ด.ญ.อาทิตยา บํารุงจิต 

3/1 คานและการรับน้ําหนัก ชมเชย 

18 ด.ญ.อิศวรา คงศรีเจรญิ 
ด.ช.ทวีรัตน ์ งามนทีอรุณ 
ด.ช.ปิยพัทธ์ งามด ี
ด.ญ.จริภิญญา พันธ์เดชาวัฒน ์
ด.ญ.ธัญวรัตน ์ คุ๎มทรัพย ์

3/8 การจัดการขยะวิศวกรรมของโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 นายโชติวิทย ์ สิทธารถศักดิ ์

นายสราวุฒิ สิงห์บูรณา 
นายกันต์ดนย ์ เจียมสมัย 
นายวิธวินท์ เผําภรู ี
นายชิษณุพงศ์ ณ นคร 

4/8 การทําน้ําหอมแห๎งกลิ่นตะไคร๎หอม ทอง 
ชนะเลิศ 

2 นายคมชาญ ไอยะรา 
น.ส.กชกร ชูเกียรติเถกิง 
น.ส.ปาลดิา ขวดใส 
น.ส.พัสวี   ศิริมัย 
น.ส.ศุภสิรา ทวีชนม์ 

4/15 กันสาด........ศาสตร ์ ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 น.ส.ลภัสพิมล       อรุณยิ่งมงคล 
นายธนาดล          ชาญพัฒนกิจ 
น.ส.ปริชญา         บุตรราช 
น.ส.ปุณยนุช        บุญเดช 
น.ส.สริิมาศ          คันศร 
น.ส.สุนิชา           ภาคชัย 

4/15 จุดประกายไฟด๎วยความรู ๎ ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 น.ส.ณัฐนร ี ปานพรม 
น.ส.พชรบงกช แต๎มประเสริฐ 
น.ส.ธมลวรรณ พูนกํอเกียรต ิ
น.ส.นันทวิภา จันทชูศักดิ์ 
น.ส.พิชชากร จินดานิรดุล 
น.ส.ภัทรพรรณ จรรยาศิร ิ

4/5 น้ํายาขจัดคราบมหัศจรรย ์ ทอง 

5 นายณภัทร การะเกต ุ
นายธีรดนย ์ คลังบุญครอง 
นายวรเมธ สุวรรณพฤกษ์ 
นายกิตติธัช หลอ 
นายสิรภพ เลิศลักษณ์พันธุ ์

4/8 จรวดขนสํงอาหารนําวิถ ี
(Self Navigating Food Rocket) 

ทอง 

6 นายปฐวี   สุขะวัชรานนท์ 
น.ส.สริตา  อํอนงาม 
น.ส.อิสราภรณ ์ ใจกลาง 

4/14 ประสิทธิภาพของน้ํายาเช็ดกระจกจากสาร
ธรรมชาต ิ

ทอง 

7 นายปวริศร ์ สิงห์ด ี
นายณภัทร ศิลป ี
น.ส.ฐิตารีย ์ วีรปฏิญญา 
น.ส.วิชญาพร ทรัพย์โชคพูล 

4/15 การศึกษาปัจจัยและพัฒนากระบวนการพยากรณ์
อุณหภูมโิดยใช๎แบบจําลองทางคณติศาสตร์อยําง
งําย 

ทอง 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
น.ส.ชญากาญจน์    พนิชการ 

8 นายณฐนน           ศรีงาม 
นายพรรษา          เกิดผล 
นายวัชรภูมิ          ธรรมสโรช 
นายอันดามัน        ซิเนะโกะ 
นายรัชชภูมิ          แก๎วศรีทา 

4/15 Automatic Pressurized Hydro Pump ทอง 

9 น.ส.ชลธิชา มาลาเล็ก 
นายพรพิพัฒน์ ประคองศักดิ ์
น.ส.ปณาล ี โพธินันท์ 
น.ส.ปัณณ ์ ธีระคําศร ี
น.ส.ศรดุา  ขันธกสิกรณ ์

4/4 VR ตั้ลลันลา เงิน 

10 น.ส.รักษณาล ี ชนะวิวัฒน ์
นายศุภกร ชฎาธรสุธาสิน 
นายอิทธิกร แชํมสะอาด 
น.ส.ปวัณพร นิคุณรมัย ์

4/6 การผลิตแก๏สชีวภาพท่ีสามารถใช๎แทนก๏าซหุงต๎ม เงิน 

11 นายกฤชนนท์ เศวตาสยั 
นายภัทรพล คชานันท์ 
นายภูริช             เอี่ยมกําแพง 
นายพงศ์พล พรหมมา 

4/9 เสื้อชูชีพจากขวดน้ํา เงิน 

12 นายนวิน             รักศีล 
 

4/9 แวํนผสานเทคโนโลยีความจริงเสมอืนสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

เงิน 

13 น.ส.ณัฐนันท ์ จงจิตร ์
น.ส.ปรียนันท์ ชาน ุ
น.ส.สุพิชญา กํอเกียรติอยูเํย็น 
น.ส.นิโลบล ตรีสคุนธรัตน ์
น.ส.พชรไพลิน อุํนเมือง 

4/11 DIY air conditioner เงิน 

14 นายชวัลวิทย ์ บุญชํวย 
นายคณาธิป เศรษฐพร 
นายณัฐกรณ ์ ธรรมาธิวัฒน ์
นายพริษฐ ์ ชมพบูุตร 
น.ส.รจเลจ ศรีวราวิช 
น.ส.ศุภสิรา รักษ์วรรณา 

4/9 แบตเตอรีน้าํเกลือ ทองแดง 

15 นายอธิษฐ์ ชัยรัตน ์
นายณดณ ไวยรัชพานิช 
นายภูวิศ   สุนทรพิทักษ์กูล 
นายปริญญา ตุ๎มฉาย 
นายภีมวัจน ์ เกียรติการณัย ์

4/11 การสร๎างเครื่องฉายภาพโฮโลแกรมจากแผํนอะครี
ลิก 

ทองแดง 

16 นายพชรวิษย ์ สงค์พิทักษ์ 
นายณัชพล ชํานาญการค๎า 
นายปณิธาน รัตนสมบัตไิพบูลย ์
นายเนติธร ใจแผ๎ว 
นายปุณยะวัจน ์ เกาสายะพันธ์ุ 

4/11 แปลงปลูกผักอัตโนมตัิในระบบปดิ ทองแดง 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
17 น.ส.ธนัชพร งามเหลือ 

นายพศวัต แสงสุวรรณ 
น.ส.ปาณิศา ศรีสุวรรณนภา 
น.ส.อิสริยา ฐิตะสริินันท ์

4/6 การจําลองระบบโครงสรา๎งของอาคารต๎าน
แผํนดินไหว 

ชมเชย 

18 นายศุภฤกษ ์ เลิศสหกุล 
นายปวเรศ สุวรรณรัฐภูม ิ
นายณวพล แสงอุดม 
นายณัฏฐณรงค ์ เที่ยงจิตต ์

4/11 งานวิจัยการจับโกหก ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
                 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 นายพีระวิทย ์ โรจนส์ุวรรณ 

นายสหรัถ เกตุรัตน ์
นายอรรถนนท์ ชํุมธิ 
นายเดชาธร หลํอกาญจนกลุ 
นายภัทรวุฒ ิ กมลประเสริฐสุข 

5/7 เปรียบเทยีบการมดัย๎อมด๎วยสจีากเปลือกมังคุดสด 
สีจากเหง๎าขมิ้นชันและสจีากดอกอัญชัน กับสาร
ชํวยย๎อมสี (Mordant) 

เงิน 
ชนะเลิศ 

2 นายศุภณัฏฐ ์ จามีกรกลุ 
นายธนวินท์ วงศ์ราษฎร ์
นายกานน ชีวทรรศน ์
นายติณณภพ ปริตรโตทกพร 

5/15 เตาพลังงานชีวมวลแบบพกพา เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 นายณฐกฤต อภัยบัณฑติกุล 
นายจิรเมธ ไชยสุโพธิ ์
นายณชนนท์ สุดประเสริฐ 
นายลภสั   ทัฬหสุนทร 
นายศุภสณัฑ ์ อํวมมี 
นายชยานันต ์ สีวลีพันธ์ 

5/15 การหาสตูรหอคอยฮานอย 4 เสา และ 5 เสา เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 นายศุภกร ภัทรเลาหะ 
นายณธัช  กมลวัทนกุล 
นายปรานต ์ ยั่งยืน 
นายกิตติธัช ไหว๎พรหม 
นายณัฐภัทร ตรีบรรเจดิสกลุ 
นายพงศนันท์       หวังยงกุลวัฒนา 

5/9 แก๎วทําความร๎อน เงิน 

5 น.ส.กัลยรัตน ์ แสนอุบล 
น.ส.วิภาน ี วิบุละเคาว์พันธ์ 
น.ส.กัญญาพัชร ์ เสียงหลาย 
น.ส.สุพิชญา ศิริอนันต์ไพบูลย ์
น.ส.ขวัญชนก เชื้ออินต๏ะ 
น.ส.ธีรกานต ์ พหนการ 

5/14 การตรวจวดัหาปริมาณสาร carbaryl ที่ปนเปื้อน
ในน้ําโดยภาพถํายดิจิตอลด๎วยโปรแกรม Image J 

เงิน 

6 นายพีรนัฐ ปัญญาสถาพร 
น.ส.เบญจวรรณ ทัศนะบรรจง 
น.ส.กัลย์สุภา เทาศิร ิ
น.ส.จณิสตา สุนทรทวีแสง 
น.ส.ณัฐณิชา สัมปณุณะโชต ิ
 
 

5/15 คํานวณหาดอกเบี้ยเงินฝากด๎วย VBA เงิน 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
7 นายณเอก ชินพัฒนาการ 

นายภัทร์ธนพงศ จีระพันธ์ุ 
นายภานุรจุ         บุญมาเลิศ 
น.ส.พิณพาทย์      พูนภักด ี

5/8 จักรยานเครื่องลดปญัหาทุนทรัพย ์ ทองแดง 

8 นายอธิวุฒิ เมฆพงษ์สาโรจน ์
นายนราวิชญ ์ มุกด์สุวรรณ ์
นายนเรนทร์ฤทธ์ิ แซํลิ้ม 
นายโพธิกร ตุลยธรรม 
นายภัทรพล เนตรสวําง 
นายกฤตกร วํองปรีชา 

5/8 หุํนยนต์เก็บขยะ ทองแดง 

9 น.ส.กานต์พิชชา มนัสว ี
น.ส.ฐิติพร แซํอั้ง 
น.ส.ฑิตยา พิภพพรชัย 
น.ส.ณปภัช จูตระกลู 
น.ส.แพรไท ระวิวงษ์สุรการ 
น.ส.ศรตุยา เพ็ญสวสัดิ ์

5/16 การชะลอการดําคล้ําของกล๎วยน้ําว๎า ทองแดง 

10 นายปรีย์วัฌน ์ ยังให๎ผล 
นายจตุรพล วงษ์เพ็ง 
นายธิติวุฒิ จง 

5/5 สัญญาณกันขโมยด๎วยคลื่นอัลตรา๎โซนิค ชมเชย 

11 นายอัฐาศาสตร ์ เผือกบางนา 
นายสิรเอก เพชรทองภูนพ 
น.ส.กฤติกา ธาระวานิช 
น.ส.มัชฌมิา มณสีุธรรม 
น.ส.รวิพร  เรืองมาก 
น.ส.วรันธร ถีระแก๎ว 

5/6 ซักเสื้อนักเรียนให๎ขาวปิ๊ง ชมเชย 

12 น.ส.ธีรนันท์         แก๎วสูงเนิน 
น.ส.พรชนก         ทองแก๎ว 
น.ส.ณาจารยี์        ดวงบุปผา 
น.ส.สาริศา          ประเสริฐล้ํา 

5/8 เครื่องดักยุงแสนประหยัด ชมเชย 

13 นายอภิสณัห ์ จันทร์วังพรหม 
นายจีราวัฒน ์ พันธารีย ์
นายอชิตพล ศรศิร ิ
นายนนทพันธ ์ กิ่งรุ๎งเพชร์ 
นายธนดล จารุมณ ี
นายชริน   อินทรพานิช 

5/8 น้ําพุพลังงานแสงอาทิตย ์ ชมเชย 

14 นายสุภชีพ           สาสนทาญาต ิ
นายธนากร          ศิริกรีกุล 
นายจตุภมูิ           แสงซื่อ 
นายกันตวัฒน์       สุนทรารักษ์ 
นายคุนัชญ์          นิธิวัฒโนปกรณ ์
นายวรินทร         สีหะอุรกุล 

5/9 เครื่องแยกและนับเหรียญ ชมเชย 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
15 นายนภวิชญ์         ไทยเจริญ 

นายภูมภิัทร         อุดมธนินทร์ 
นายณธรรศ         อุดมวิศวกุล 
นายคมชาญ         สาสนทาญาต ิ
นายปุณณ           อัจฉริยปัญญา 

5/11 เครื่องวัดความชื้นในดิน 
(Soil Mouisture Meter) 

ชมเชย 

16 นายไชยธร โชติอรุณรุํงโรจน ์
นายธีรภัทร ตํอภควัฒน ์
นายธนดล แสงประเสริฐ 
นายนพรุจ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 

5/14 เครื่องปอกเปลือกแอปเปิล้ ชมเชย 

17 น.ส.ดีนียา สุพันธ์ชัยกุล 
น.ส.จรญูจิต อัครธนเลิศ 

5/15 การสร๎างลวดลายโดยใช๎หลักการคณิตศาสตร์ ชมเชย 

18 นายภคพล เต็งชาตะพันธ ์
น.ส.ชญาน์นันท์ หวังศิริวัฒนา 
น.ส.ชนิสรา โพธิ์ก่ิง 
น.ส.พุทธิตา ช๎างโต 
น.ส.รมิดา  พิชัยพลากร 

5/15 กระปุกออมสินแยกเหรยีญ ชมเชย 

19 นายพริษฐ ์ ทวีกิจการ 
นายนภนต ์ ตันศิร ิ
นายนภันต ์ ตันศิร ิ
นายสรรเพชญ ศิริวุฒินนท ์

5/15 การพัฒนาโปรแกรมการแก๎สมการเชิงเส๎นรูปแบบ 
row operation 

ชมเชย 

20 น.ส.บุณยวีร ์ เจริญเศรษฐมห 
นายปวรุตม ์ ลีลาวนาชัย 
น.ส.พิชญาว ี คงเพชร์ 
น.ส.สานรัก รัตนพันโทวงษ ์
น.ส.มนสัว ี ถาวรนันท ์

5/15 การศึกษาลักษณะปีกของเครื่องรอํนที่ทําให๎เครื่อง
รํอนอยูํในอากาศได๎นานทีสุ่ด 

ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
                 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 นายนราวิชญ ์ กิตติวิเศษ 

นายสวิตต ์ ภูํริยะพันธ ์
นายธนเสฏฐ ์ วรรัตน์ปญัญา 
น.ส.ภรูิชญา เจริญสุข 
น.ส.ภัคจริา เกษมธนโชต ิ
น.ส.กฤตพร สังข์กะนิษฐ 

6/5 เครื่องดูดฝุุนพกพา ทอง 
ชนะเลิศ 

2 นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน 
นายธัชพล ก๏กเครือ 
นายปฏิภาณ รัตนวิฬาร ์
นายปุณยวุฒ ิ โตมีบญุ 
นายภพธรรม เจริญแนว 
นายสหฤทธิ ์ สันนิธิลาวณัย ์

6/14 การศึกษาชํวงปริมาณของ K-oleate ที่เหมาะสม
ตํอการทําแผํนรองส๎นเท๎าจากยางพารา 

ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 นายณัฐเสฐ ธนบดี 
นายศุภชัย เดชะราช 
นายพีรภัทร อํอนนิ่ม 
นายสุกฤษฎิ ์ กอสุพรรณ 
น.ส.ดวงใจ สกุณะพัฒน์ 
น.ส.อามิษตา ขําเพ็ง 

6/8 เครื่องให๎อาหารสัตว์อัตโนมัต ิ ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 นายเมธาสิทธ์ิ ชูวัฒนวิทย์ 
นายธนโชต ิ ถาวรมงคล 
นายธนภูม ิ ทองรับแก๎ว 
นายชนาธิป นิ่มวนาดอน 
น.ส.ชนิสรา ศิริวัฒน ์

6/15 เครื่องเปลีย่นความตํางศักย์ไฟฟูาจาก 1.5 โวลต์
เป็น 12 โวลต ์

ทอง 

5 นายชนสิทธิ ์ อารีประเสริฐสุข 
นายธนวัฒน์ พนมโสภณ 
นายพุฒิพงศ์ โชคคณาพิทักษ ์
นายศุภดิศ พรหมดวง 

6/8 รดน้ําต๎นไม๎งํายนดิเดยีว เงิน 

6 นายธนัช             คเชนทร์ 
นายกนิน             ตรังตราชู 
นายชยาพัชร        ตระกูลพัฒนกร 
นางสาวสิพลอย     ปัทมดลิก 
น.ส.ภคพร           รังสรรค์เสร ี
น.ส.อติภา           ภูํสวัสดิ ์
น.ส.มยรุา           บุญเพ็ง 

6/9 เครื่องระบายความร๎อนสําหรับคอมพิวเตอร์ด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

เงิน 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
7 น.ส.ธันย์ชนก เนาวะวาทอง 

นายชัชพล วุฒิประเสริฐวงศ ์
นายธนกฤษ วํองไวพานิช 
นายสรวิชญ ์ พันธกิจไพบูลย ์

6/13 เครื่องแยกเหรียญอตัโนมตั ิ เงิน 

8 นายธนกฤต          เพชรจตุรงค ์
นายภูติ               ภูติวรนาถ 
นายวิชนันท์          สุวัฒนโชติ 
น.ส.ชัยวณิช          หมัดละ 
น.ส.ณิชมนวศินี      สุวรรณนภาศรี 

6/13 เครื่องบําบัดน้ํา All in One เงิน 

9 นายจิรายุ             จุลกทัพพะ 
นายธนกฤต          ประภาศรีวรกุล 
นายรวินท์วัฒน์ วสุประสาท 
นายปัณณธร ทับทิมทอง 

6/16 กังหันน้ําพลังงานหมุนเวียน เงิน 

10 นายเมธาพันธ ์ บุญวรุตม์อารยา 
นายกิตติธัช เลิศพิรยิะวงศ ์
นายกฤติน เมธาภูวสกุล 
นายคุณานนต ์ สุพรรณพงศ ์
นายกิตตภิพ มัชฌิมา 

6/8 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องขยายเสียงท่ีมี
รูปทรงตํางกัน 

ทองแดง 

11 นายวิศวชิต          พงศนันท์ 
นายวงศพัทย์        วิไลพันธ ์
นายสรวิศ            ยินดีอนันต ์
นายภูมภิัทร          ลอยเสถียรกลุ 
นายศุภกิตติ์          โกํงเกสร 

6/12 Panorama Portable Panner (3P) ทองแดง 

12 นายพีรทัต แก๎วนา 
นายศุภสณัห ์ พงษ์สาระนันทกุล 
นายพชรเดช วจระนันท์ 

6/14 การศึกษาการเรํงประสิทธิภาพการเจรญิเติบโต
ของต๎นกะเพราด๎วยคลื่นแมเํหล็กไฟฟูา 

ทองแดง 

13 น.ส.มนญัชยา สังข์ทอง 
น.ส.กุลธดิา กลมเกลี้ยง 
น.ส.เนตรชนก คชเสนา 
น.ส.ปณิชา เพ็ญศร ี
น.ส.ภัทรนันท ์ ทรงทันตรักษ์ 
น.ส.อัญญา มุคตาร ี

6/16 หลอดดักจบัน้ํามันเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล๎อม ทองแดง 

14 น.ส.สุพิชชา วิทยะโสภณ 
น.ส.ภณัฑิรา ไตรรัตนาพร 
น.ส.ฐิติวรดา ตรีธนูชัย 
น.ส.พิมพ์มาดา จันทร์ภู ํ
น.ส.สถติคุณ ตฤณเกศโกศล 

6/12 การเปรยีบเทียบคณุภาพในการทําขนมระหวําง
แปูงสาลีกับแปูงจากเมลด็ขนุน 

ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
                 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ญ.โสภตินภา นิตยพันธ์ 

ด.ช.ชณาชา          รณชิตสมบุญ 
ด.ช.ปัณณทัต วงษ์วิภูษิตานนท ์
ด.ช.คณธัช จําเนียรกลุ 
ด.ช.ธนพล มีเจรญิ 

1/12 ความสามารถในการดูดควันธูปของต๎นวํานหาง
จระเข ๎

ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ญ.ชญานิศ        วิทิศวรการ 
ด.ญ.จิตา   ตามประวัต ิ
ด.ญ.ทักษิณา น๎อยสุวรรณ 
ด.ญ.พิมพ์ภัทรา เลํห์มงคลไชย 
ด.ญ.พิมพาสุข อัศวราชันย์ 
ด.ช.นพดล           อมรทรัพย์เจรญิ 

1/1 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมะขามและ
มะเฟืองในการทําความสะอาดคราบน้ํามันเพื่อทํา
น้ํายาล๎างจาน 

เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 ด.ช.ภาณุพงศ์       โฉมฉิน 
ด.ช.พลภัทร ธรรมทัตโต 
ด.ช.ศุภมโน ชัยวัฒนเมธิน 
ด.ญ.พิมพ์รว ี จันตร ี
ด.ญ.รตัน์ฐาภัทร เผือกบางนา 
ด.ญ.ศรัณพร ตรีเกสรมาศ 

1/6 ลิปบาลม์อัญชัน ทองแดง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ช.กิตติภคั  ขวัญคํา 
ด.ช.ปกปูอง          เทพูปถัมภ์ 
ด.ช.ชัช             วุกถ๎อง 
ด.ช.ณฐกร วํองวีรวุฒ ิ
ด.ช.เดชาธร ปอเจริญชัย 
ด.ช.ภูธนิศร ์ วิมนต์ทรง 

1/5 สบูํสมุนไพรธรรมชาติเกสรบัวหลวงน้ําผึ้ง ทองแดง 

5 ด.ญ.พทันยา         กันณรงค์ 
ด.ช.ปัญณวัฒน ์ อรํามพจมาน 
ด.ช.พรชัยวัฒน์      มานิตยกุลนาคแก๎ว 
ด.ญ.เขมณฏัฐ ์ ตันสถาวีรัฐ 
ด.ญ.ธรินธร นรเดชานนท ์
ด.ญ.ใบบุญ           อํวมสุข 

1/7 Leafy ที่คั่นหนังสือจากใบไม ๎ ทองแดง 

6 ด.ญ.กัลยกร         หลินถาวรด ี
ด.ญ.ชนัญชิดา จันทนฤกษ์ 
ด.ญ.ฐิตริัตน ์ จันทิพนา 
ด.ญ.นงนภสั เรืองรุํงรัตนกลุ 
ด.ญ.นภสัวรรณ พรวนพิทักษ ์
ด.ญ.สาริศา มุกดาสนิท 

1/8 เส๎นใบมหัศ “จอ รอ หัน กา รัน ยอ” ทองแดง 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
7 ด.ญ.ลฎาภา           ศิรเตชานนท ์

ด.ญ.ธีรกานต ์   เพียจันทร์ 
ด.ญ.มุกตาภา   เมฆอนันตโกศล 
ด.ญ.ระพินทรนาถ    เหลืองสมัฤทธ์ิ 
ด.ญ.วรศิรา   ชูสุข 

1/5 สบูํสมุนไพรจากสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ชมเชย 

8 ด.ญ.เรณุกา          แตงจีน 
ด.ช.ปภังกร ปริญญาสุนทร 
ด.ช.ภูดิศ   โสมาบตุร 
ด.ช.สรวิชญ ์ จําปาวัลย ์
ด.ญ.ธนชพร วิชัยดิษฐ์ 
ด.ญ.อธิฌา พันธ์โกศล 

1/5 การสกัดน้าํมันหอมระเหยจากดอกมะล ิ ชมเชย 

9 ด.ญ.ดรุณญีา        ไลนิกขะพงศ์ 
ด.ช.ชาญวิทย ์ ลอยลาวลัย ์
ด.ช.สรทรรศน ์ จินาพงษ์ศิริ 
ด.ญ.นิปณุ บุณฑริก 
ด.ญ.สุมนหทัย ชูรัตน ์

1/5 สบูํเหลวอัญชันมะกรูด ชมเชย 

10 ด.ญ.ศิริรัตนา        ไตรบุญ 
ด.ญ.กิตติ์ชญาห ์ เหลืองพวงแก๎ว 
ด.ญ.จณิห์วรา จิวะตระกูลธรรม 
ด.ญ.ดารากาล ลิมกุล 
ด.ญ.พชรมน รื่นรักษ์ 
ด.ญ.พิมพ์ณัฐชพา   ปัญโญใหญํ 

1/8 อโลเวราํมหัศจรรย ์ ชมเชย 

11 ด.ช.พันธดนย์        มงคล 
ด.ช.นทีพัฒน ์ ธนวิรุฬห์ 
ด.ช.ปภินวิทย ์ สุวรรณชาต ิ
ด.ช.ปุญญพัฒน ์ ศรีสรุินทร ์
ด.ช.พงษ์นิธ ิ ไพศาลวัฒนา 
ด.ช.พีรวิชญ ์ ดําสนิท 

1/9 สารสกัดสะเดาไลํยุง ชมเชย 

12 ด.ญ.เจ๎าเจิน          เจิน 
ด.ช.เตชวิศ พรหมสวาสดิ ์
ด.ช.ปัฐพัณธ ์ เตวียนันท์ 
ด.ช.วีรชิต  พิทักษ์พรเกษม 
ด.ช.หรรษกร นิยมชาต ิ
ด.ญ.ภรณ์ระว ี ไพศาลโรจน ์

1/9 วุ๎นจากดอกไม ๎ ชมเชย 

13 ด.ญ.ปรารถนา       เกสร 
ด.ญ.ชญาเกศ เขียวแก๎ว 
ด.ญ.นันท์นภสั กังสมัครศลิป ์
ด.ญ.สุพิชฌาย ์ กุลละวณิชย ์
ด.ญ.อภสิรา กิตติเกียรติโสภณ 

1/10 น้ําหอมจากกระดังงาสงขลา ชมเชย 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
14 ด.ญ.จิริชญา         กิตติโสภาพร 

ด.ญ.รุธริา  ไอํพุง 
ด.ญ.อาภิชา ตรีสุขเกษม 
ด.ญ.รวภิา พิมพ์ใจพงศ ์
ด.ญ.อณัญญา เฉลยพจน ์

1/13 สํารวจพืชพรรณ ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ญ.เจนิสสา       จิรศานต์ชัย 

ด.ช.ทินภัทร        ขรธิติพล 
ด.ญ.นวพร          มานะนาวิกผล 
ด.ญ.สุภาวิตา       จริยะกุลดารา 

2/4 สีสันเส๎นสายตะกร๎าผักตบชวาจากสีธรรมชาต ิ ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ช.พศวีร์           จันตรี 
ด.ช.ชิษณุพงศ์ คงแก๎วขาว 
ด.ช.ธนดล ธรณสีุวรรณ 
ด.ช.วชิรภรณ ์ เฉลิมพงษ ์
ด.ช.ศุภชัย ตระกลูประดิษฐ์ 

2/7 มหัศจรรย์พันธุ์ย๎อม ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 ด.ญ.ญาดา           มีเจริญ 
ด.ญ.กานต์พิชชา สราญจิตต ์
ด.ญ.ชนิดาภา สิงหเสน ี
ด.ญ.ฐิตารีย ์ จันทร์จรูญพงษ ์
ด.ญ.พรชนก จอมเทพมาลา 

2/8 Natural Highlight เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ช.สพล   วรรณพงษ ์
ด.ช.อชิรวิชญ ์ รอดช ู
ด.ญ.เขมขนิษฐ์ บุญเมฆนิธิพัฒน์ 
ด.ญ.มุนินทร ์ คชานันท์ 
ด.ญ.รติชา รัตนพาน ี

2/16 การคงความสดของดอกกุหลาบ เงิน 

5 ด.ญ.รวิกานต์        ฉายากุล 
ด.ญ.สุชาญา         จิตตินันทน ์
ด.ญ.ภาวิดา ชินะโยธิน 
ด.ญ.อิงกมล พุทธสุวรรณ 
ด.ญ.พบพรธนัท วิฑูรชาต ิ

2/9 สุนทรีย์แหํงกลิ่นเทียนกับศาสตร์แหํงการบําบัด
โรค 

ทองแดง 

6 ด.ช.ปัณณวิชญ์      ปัญญาอาวุธ 
ด.ญ.ทอฝัน อูํสุวรรณ 
ด.ญ.ภณัฑริา ศิริบรรณากลุ 
ด.ญ.วรกานต ์ ลดาวลัย ์
ด.ญ.วรณัน สิริธเนศเดชาธร 

2/8 อโรมําลิปมัน ชมเชย 

7 ด.ช.ชินาธิป          พัฒนพิฑูรย์ 
ด.ช.ชนสรณ ์ กิจพิทักษ ์
ด.ช.ภัทรนันท์ โชติประภา 
ด.ช.ภาสวุฒิ นาคพงษ ์
ด.ช.ปุญญ์  นิยมไทย 

2/9 สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ ชมเชย 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
8 ด.ช.ณัฐนนท์        ทิพยชาติ 

ด.ญ.ชนิดาภา จิตปรีดาสกลุ 
ด.ญ.ศตพร ทองดี 
ด.ญ.ธัญ             เทพา 
ด.ญ.ธันยารัชต ์ วัฒนโภคิน 

2/9 เครื่องหอมโบราณ บุหงารําไป ชมเชย 

9 ด.ช.จักริน            ศิริบูรณ ์
ด.ช.จุลดนย ์ เตชะไพบูลย ์
ด.ช.ธนพล ธารณะ 
ด.ช.พิทักษ์พงศ์ ชาสวัสดิ ์
ด.ช.ภูภัทร เวทยะวิศิษฏ ์

2/10 สบูํสมุนไพรผสมกลเีซอรีนไว๎ใช๎ในครัวเรือน 
(Herbal Soap) 

ชมเชย 

10 ด.ช.ศิระ              ศศิสกุลพร 
ด.ช.ปรัตถกร ติยสถาพร 
ด.ญ.ธนัชชา กลีบแก๎ว 
ด.ญ.เปมิกา วิเศษสมบตั ิ
ด.ญ.อรนภิา ฉินตระกาล  

2/10 เทียนหอม ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ญ.ชนาภัทร       อัศวสันติ 

ด.ช.ปุณณวิช        ขุมทอง 
ด.ญ.ณัฐณิชา        คุณานนท์ 
ด.ญ.สุประวณี์       สุทธิชํวย 

3/6 Fleur (ลิปติกแบบกระดาษจากดอกไม)๎ ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ช.จักรดลุ สุวรรณรุํงเรือง 
ด.ช.ฐิติภูม ิ โกมุทานุสรณ ์
ด.ช.ธงไชย อาชาบุณยเสก 
ด.ช.นราวิชญ ์ มีคุณ 
ด.ช.ยศภูม ิ โกศลวิทยาธรรม 
ด.ช.วรโชต ิ คงสกุล 

3/1 ผลิตภณัฑ์จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ทองแดง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 ด.ญ.วิชญาดา กาญจนวิโชต ิ
ด.ช.กิตติธัช ชาติปัญญาวุฒ ิ
ด.ช.สิปปกร แสงสุวรรณ 
ด.ญ.ณัฏฐ์วาร ี ไตละนันทน์ 
ด.ญ.ธนาภา เภาตะค ุ
ด.ญ.สุรสัสา จันทภูม ิ

3/12 สีน้ําจากดอกไม๎ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทองแดง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ช.ธนพนธ ์ รองกลัด 
ด.ช.ธีธัช            กลมประสิทธ์ิ 
ด.ช.ธีรพัชร ์ เลิศพรมาตลุ ี
ด.ช.วชิรวิทย ์ ทองยาน 

3/8 การทําน้ํายาล๎างจานกลิ่นตะไคร ๎ ทองแดง 

5 ด.ญ.ณัฐกมล เนียรสวัสดิ ์
ด.ญ.ณัฐธิดา ภูํทอง 
ด.ญ.พรรษชล สุขเกื้อ 
ด.ญ.พรรษมน ภักดีปัญญา 

3/9 Paper From Leaves ทองแดง 

6 ด.ช.กษิดิส อารีเจรญิ 
ด.ช.ธนกร             ลากุล 
ด.ช.พฤฒินันท์ ชายสวัสดิ ์
ด.ช.ภูริช   สุวรรณโต 
ด.ช.ศิรวิทย ์ วงษ์พระจันทร ์
ด.ช.ศีล     ไชยชํวย 

3/11 การสํารวจพันธ์ุพืชในโรงเรียน บดนิทรเดชา (สิงห์ 
สิงหเสน)ี 

ทองแดง 

7 ด.ช.ภวิศณฏัฐ ์ บูรณีวิราพันธ ์ 3/5 สบูํสครับใยบวบกลิ่นมะล ิ ชมเชย 
8 ด.ช.รวีโรจน ์ ลีลาบรูณพงศ ์

ด.ญ.กัญญ์สริ ิ วิเศษสุข 
ด.ญ.ณัฐชา หอมเดช 
ด.ญ.ธวัลกร ทัศนเศรษฐ 
ด.ญ.พุทธิชา เงินด ี

3/8 บัวลอยจากดอกอัญชัน ชมเชย 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 นายรัชชานนท์ สาครรัตน ์

น.ส.ปรมา พุทธพฤกษ์ 
น.ส.กีรต ิ             ศุภนาคมน์ 
น.ส.เจนสิน ี กลั่นขจร 
น.ส.นาตาชา เสาร์ทอง 

4/11 สีโปสเตอรจ์ากธรรมชาติ ทอง 
ชนะเลิศ 

2 นายธนิก             ตั้งสกุลเรืองไล 
นายณัฐวุฒิ พงศ์ธีรการ 
นายชาคริต แสงสุขวาว 
นายกายทอง คงทอง 
นายธนกฤต พฤกษ์ประทานกุล 

4/11 ซอสปรุงรสจากใบเล็บครฑุ เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 น.ส.วัลยล์ดา วรโชติธนากุล 
น.ส.ณชิชา พรโกศลสิรเิลิศ 
น.ส.ปวริศา พงศ์มานะวุฒ ิ
น.ส.ศศิประภา มณีวงษ ์
น.ส.อิ้ลฮาน สนับแนํน 
น.ส.ภัคธมีา แก๎วมณ ี

4/4 ต๎นไมส๎ีน้ําเงิน ทองแดง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 น.ส.ธีรยา  เส็งสําเภา 
น.ส.ชาลสิา วิทิศวรการ 
น.ส.ณัฐณิชา ศรีรักษ์ 
น.ส.นภสัสร ติละพรพัฒน์ 
น.ส.บัณฑิตา จินรัตน ์
น.ส.แพรวา อัครอนุสรณ ์

4/9 Jelly layer ทองแดง 

5 นายชัยภัทร วัฒนานนท ์
น.ส.กรองทอง สุรินทร ์
น.ส.ญาณิกา แสงอินทร์ 
น.ส.ธันยนิษฐ ์ ภูํทอง 
น.ส.พุธิตา พานชัยเจริญ 
น.ส.ณฏัฐนิช ศักดิ์ชัยนานนท์ 

4/15 สมุนไพรไลํมด ทองแดง 

6 นายศรณัย ์ วงษ์คํา 
นายพลวัต จีระเศรษฐ ี
นายพงศพัศ ปถะคามินทร ์
นายภูวดล ทองสอน 

4/10 แผนผังการสํารวจพันธุ์ไม๎ในโรงเรยีนบดินทรเดชา 
(สิงห์   สิงหเสนี) 

ชมเชย 

7 นายธัญพัฒน ์ สุทธิทรงธรรม 
นายชิษณุพงศ์ ริมพนัส 
นายธนชัย เรืองเจรญิธรรม 

4/14 สบูํจากดอกมะล ิ ชมเชย 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 นายกฤษฎ ์ วงศ์ปิติรุํงเรือง 

น.ส.ณัฐณิชา เลาหสุวัฒน์กุล 
น.ส.วีรินทร์พมิล รุจิกุลกานต ์
น.ส.ปุณิกา ถิรกุลถาวร 
น.ส.อาภาวรรณ ธรรมวงษ ์

5/15 บอร์ดเกมสวนพฤกษศาสตร ์ ทอง 
ชนะเลิศ 

2 นายศุภกิตติ์          ลิมวิภูวัฒน ์
นายภัทระ ภูรีสถติ 
นายภีรภาคย ์ บุญญนสินเีกษม 
นายศุภกร ปุูบัว 
นายอรุษ   กุลกัตตมิาส 

5/14 การสกัดอินดิเคเตอร์จากกลีบดอกหางนกยูงไทย ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 นายอรรถวัต        ดวงนิล 
น.ส.ณพรรษ สถิตธรรมนิตย ์
น.ส.ณัชฐส์ุกานต ์ วัฒนะบุญมา 
น.ส.เพชรรตัน ์ ปกจ๎าย 
นายชัชชน ปรัชญาพิพัฒน์ 

5/14 ชํวงเวลาที่สํงผลตํอการเปดิของปากใบของต๎นประดูํ
บ๎าน 

ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

4 น.ส.ปัณฑา เลิศภยิโยวงศ ์
น.ส.นภกร อิศรภักด ี
น.ส.สริิกร  กิตกําธร 
น.ส.สริิกานต ์ กิตกําธร 
น.ส.สมุณฑา ขันติพันธ์ุ 
น.ส.ญาณิดา แฝงคช 

5/13 การเปรยีบเทียบสํวนของพืชและปริมาณ
กระแสไฟฟูา 

เงิน 

5 นายเจตนิพัทธ์ ชมชื่น 
นายกฤติน ภูวกรพิพัฒน์ 
นายศิวกัณฐ ์ โลหิตหาญ 
น.ส.กฤติยา ศรีทองสุข 
น.ส.ชนิกานต ์ นรสาร 
น.ส.คณากานต ์ ศรีสมบูรณ์สุข 

5/9 การศึกษาสณัฐานวิทยาและกายวภิาคศาสตร์ของ
ดอกหางนกยูงไทย 

เงิน 

6 นายปัณณวิชญ์     ไชโยแสง 
น.ส.นริศา           สุนทรศารทูล 
น.ส.นวินดา         เชิงสะอาด 
น.ส.ณัฐกมล        วอนยอดพันธุ ์
น.ส.มณสิชา        วงษ์กราน 
น.ส.พิชญาภา       โพธินันท์ 
 

5/9 การศึกษาสณัฐานวิทยาและกายวภิาคศาสตร์ของใบ
หางนกยูงไทย 

ทองแดง 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
7 น.ส.จัยวาสน ์ เจริญวัฒนาสุข 

น.ส.อิงธนัท วงษ์ขุนพล 
น.ส.ภญิญาพร รุจิโรจน์อําไพ 

5/14 การศึกษาสารที่ชํวยชะลอการเหี่ยวของดอกไม๎ ทองแดง 

8 น.ส.ณัฐณิชา ศรีเมือง 
น.ส.กัญญาพัชร ธีรวาณิชย์ผล 
น.ส.ณัฐวรา กองชัย 
น.ส.พิชามญธุ ์ ภูริรตันพร 
น.ส.จิรัฐิพร นาคสุทธิ ์
น.ส.ศศิชา อันนันหนับ 

5/7 การยํอยอสลายของซากใบตะแบกนาโดยการดิน
ของไส๎เดือนดิน 

ทองแดง 

9 น.ส.ธนัตถ์ธิดา เหลําศริิรตัน ์
นายประวุฒิ สารตันติพงศ ์
นายพชร   ตันติวงศ์อําไพ 
นายฐิติกร  ตั้งพิรุฬห ์
น.ส.ชนกานต ์ ใสสะอาด 
น.ส.รตันวล ี จิตสําราญ 

5/16 การเรํงความสุกของผลไมด๎๎วยใบสะเดาและใบ
จามจุร ี

ทองแดง 

10 น.ส.พิมพ์ชนก อูเอกิ 
นายพงษ์ทอง พงษ์สมบัต ิ
นายภูมริพี เวทีวิสัย 
น.ส.กฤติยาวด ี กุลเพชรโชต ิ
น.ส.จันทร์จริา สู๎สงคราม 

5/4 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของน้ํายาล๎างจาน
กลิ่นกุหลาบท่ีทําข้ึนเองกับนํ้ายาลา๎งจานตาม
ท๎องตลาดทั่วไป 

ชมเชย 

11 นายณชา   ชํางหลํอ 
นายอนันต ์ อินทรสุวรรณ ์
น.ส.รินรดา กาญจนเลขา 
น.ส.ชนัญชิดา       เกตุวงศ ์

5/4 การสํารวจประโยชน์ของพันธุ์ไม๎ดอกในสวน
พฤกษศาสตร ์

ชมเชย 

12 น.ส.พิณรัตน ์ เหลําเมตตาจิตต ์
น.ส.ธัญธิดา อาสมาน 
น.ส.ปุญชรสัมิ ์ รัตนมณ ี
น.ส.วิชิดา  แสงสวําง 
น.ส.ปณติา แสงศร ี
น.ส.ศศิพิมพ์ คงคาสวรรค ์

5/7 การเปรยีบเทียบการปูองกันการเหม็นหืนของน้ํามัน
มะพร๎าวโดยใช๎คูณ หางนกยูง นนทรี 

ชมเชย 

13 นายณัฐศักดิ ์ อุตตะระนาค 
นายภีสิษฐ์ แตํงตั้ง 
นายอินท ์  โสภาพิศ 
นายนนทณัฏฐิ ์ หลิวกุลวัฒนา 
นายยุทธภูม ิ ทองฉิม 

5/7 ศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วลันเตาโดยใช๎สารสกัด
จากข๎าวโพดเป็นตัวกระตุ๎น 

ชมเชย 

14 น.ส.กัญญาณัฐ ตํอสกุล 
นายภูริกิจ เลือดทหาร 
น.ส.อลสิา สุวรรณฉาย 
น.ส.พัชรินทร ์ พรมวิเศษ 
น.ส.อรกว ี วิจักรชน 
 

5/10 การศึกษาวิธีการทําสบูํจากดอกไมท๎ี่หาได๎ใน
โรงเรียน 

ชมเชย 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
15 นายณัฐพล ธัญญาวิทย ์

น.ส.ศิรดา  นนทเกษ 
น.ส.พัณณิตา เพํงฉ่ํา 
น.ส.ภณัฑลิา พูนพัฒนปรีชา 
น.ส.ชนิสิกานต ์ เลิศสิรสิกุลสุข 

5/12 สํารวจต๎นไม๎ในโรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) 

ชมเชย 

16 นางสาวณภัทร      สักกายะกรมงคล 
นายธนภูม ิ แสงภักดีจติ 
น.ส.เกเบรียล แอลจลิี่ ทัตตากินโตะ 
น.ส.นพกร นันท์ธนะวานิช 

5/16 การศึกษาเปรยีบเทียบความหอมของเทียนหอม
ดอกไม ๎

ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 น.ส.กัญญาพร       เรืองไชย 

นายกันตพัฒน ์ พูลสําราญ 
นายภัทร์   อัศรานุรักษ ์
น.ส.ชนาภัทร คัมภีรย์าน 
น.ส.พัชรดา จันทร์อํารุง 
น.ส.กัญชรส ยังพ่ึง 

6/8 การศึกษาประสิทธิภาพในการย๎อมสีผา๎ของสารสกัด
จากดอกไม๎และตัวทําละลายบางชนิด 

ทอง 
ชนะเลิศ 

2 นายอภิมุข อารีเจรญิ 
นายธนกร ธนภูมิสรุกุล 
นายปัณณวิชญ ์ โชคครรชิตไชย 
นายอัครพล สนธิชัย 
นายรวัท   ศิริประสาทสุข 

6/2 การสํารวจพันธ์ุพืชในโรงเรียน บดนิทรเดชา (สิงห์ 
สิงหเสนี) 

ทองแดง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ช.เมธัส             นากกระแสร ์

ด.ช.ชวกร  หินไชยศร ี
ด.ช.ธนัทภัทร พันธุฟัก 
ด.ช.นันธิพัฒน์ ปวีร์ยกุล 
ด.ช.พนิต   นิโลดม 

1/10 แชมพสูระผมจากมะกรดูผสมชบา ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ญ.ฑิตญา          คงทวี 
ด.ช.ธนกร             เปูาทอง 
ด.ช.ภวัต             แสงวณิช 
ด.ช.อานนท์         อัครราช 
ด.ญ.เพียงพอ เรืองปิยะเสร ี

1/5 เกมส์เศรษฐีเศรษฐกิจพอเพียง  ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 ด.ช.สิรภพ           กําแหงคุมพล 
ด.ช.จิณณวิชญ์      จันทเบญจม์ภทัร 
ด.ช.ชัยณัฏฐ ์        ลิ้มชุณหนุกูล 
ด.ช.ณัฏฐชัย         สุขสวัสดภิัทร 
ด.ช.ธนวิชญ์         วงษ์สุนทร 
ด.ช.วรนัยน ์         นางาซาวา 

1/1 การเพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ญ.พิชญาว ี แก๎วมุงคุณ 
ด.ญ.ชาญชัย         ลอยลาวัลด ์
ด.ช.ปัณณทัต จ๎องสกุลวงษ์ 
ด.ช.วชิรวิทย ์ เทาศิร ิ
ด.ช.ภูรณิัฐ อามีน 

1/12 พืชผักพอเพียง ทอง 

5 ด.ช.กฤติน            บัวสังข์ 
ด.ช.บุลากร           บุญบุรณวรรณ 
ด.ช.นภันต์นพ        หวังดี 
ด.ช.วีรภัทร  การพร๎อม 
ด.ญ.นันท์นภสั  แซํลิ่ม 
ด.ญ.ศริกัญญา ศุภฤกษ์รัตน ์

1/2 โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ย เงิน 

6 ด.ญ.จิรฐา            สีชมพ ู
ด.ญ.ณชนก เรียมรักษ ์
ด.ญ.พิมพ์นภสั ฤกษ์ด ี
ด.ญ.ภรูิชา แสงดํารงเกียรต ิ
ด.ญ.สุภัคพร อมรสินสวัสดิ ์
ด.ญ.อณัฐศรา โกมุข 
 

1/9 กระเป๋าสตางค์จากกระสอบ เงิน 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
7 ด.ญ.ปริชาติ         เต็มสินสิร ิ

ด.ญ.ชมพูนุท นามโคตร 
ด.ญ.รตันา ยศชัย 
ด.ญ.วรดา มูลสาคร 
ด.ญ.วิรลัพัชร ลํอกา 

1/13 สิ่งประดิษฐจ์ากสิ่งของเหลือใช๎ เงิน 

8 ด.ญ.ลักขณา         ปูอมยุคล 
ด.ญ.ชนาพร กาวาท 
ด.ญ.นภสันันท์ เพ็งดิษฐ ์
ด.ญ.พรทิพา สุพรรณท๎าว 
ด.ญ.สุธดา ละเอียดด ี

1/14 Remove Stink by Vinegar and Orange Peal เงิน 

9 ด.ช.ธนวินย ์ ประพันธ์เจริญสิน 
ด.ญ.วันคริตส์        กุลนาถโกสิย ์
ด.ช.จิตรบณุย ์ ทรัพย์สินทวีลาภ 
ด.ช.รัฐฐาน ์ วรนิชอัครนันท์ 
ด.ญ.ชนัญชิดา สุระเสียง 
ด.ญ.ชลทิพย ์ ลีหล๎าน๎อย 

1/5 น้ํายาล๎างจานจากมะนาวและมะกรูด ทองแดง 

10 ด.ญ.จิณห์นิภา      สรณสุนทร 
ด.ญ.เขมฤทัย บุญสิทธ์ิ 
ด.ญ.ณิชกานต ์ ริมพนัสสัก 
ด.ญ.ธญัพร จันทิวา 
ด.ญ.อิสรีย ์ สมบูรณ์ศักดิ ์

1/11  Wonderful Rainbow Lamp ทองแดง 

11 ด.ญ.ธัญชน์รตี       ชูชาติ 
ด.ญ.เกศราริน ตั้งนิรันดร 
ด.ญ.ณัฏฐ์นรินทร์   สมมาตร 
ด.ญ.ธัญญลักษณ์    ฉัตรวัฒนานนท ์
ด.ญ.สานรัก วัฒน์ศุภมงคล 

1/6 การสํารวจชีวิตประจําวันของเกษตรกรฉบับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ญ.ปภาดา         ตันติสานนท์ 

ด.ช.สุขกฤษณ ์ แขมคํา 
ด.ญ.ชวันรัตน ์ ศรัณย์ธรรมกุล 
ด.ญ.นรศิรา ขอดํานกลาง 
ด.ญ.พุทธ์พิชญา พุทธสอน 

2/7 Hydroponic Sufficiency ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ช.ไท               ศรีภิญโญ 
ด.ช.พชร             ธนะวิบูลย ์
ด.ช.จามีกร          ธีรภาพวิวัฒน ์
ด.ช.ชลวรรษ        ยงประเดิม 
ด.ช.ปภณภัทร ์     เวชพฤกษ์พิทักษ์ 

2/9 เก๎าอี้สตลูจากขวดน้ําพลาสติก เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 ด.ช.พันธวัธน์       เหลืองศิริวัฒนา 
ด.ช.ตํอตระกูล      หาญกุล 
ด.ช.ภาคย์           สืบวงศ์ 
ด.ช.ภีมพัศ          จันทนุสอน 
ด.ช.วรรธนะ        บุญญรัตน ์

2/11 การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ช.กฤตติกร        มาเมือง 
ด.ช.กฤติน เรืองฉิม 
ด.ช.เจตนิพิฐ บัวเพ็ชร์ 

2/8 เทียนกลิ่นตะไคร๎หอมไลํยุง ทองแดง 

5 ด.ช.กวินภพ         ทองเจริญ 
ด.ช.จิรวัฒน ์ ลาภประสพ 
ด.ช.บรรณวิชญ ์ ศรีอรุโณทัย 
ด.ช.ธนเทพ สุจรติจันทร ์
ด.ช.วรวุฒิ หลิว 

2/9 ขวดพลาสติกดักจับแมลง ทองแดง 

6 ด.ญ.ปณุยวีร ์ สุทธิ 
ด.ญ.กานต์พิชชา    คมคคุณากร 
ด.ญ.ธนภรณ ์ ธรรมวงศา 
ด.ญ.ธดา   นิติกรรัชฎ์กลุ 

2/11 ปลูกพืชผักสวนครัวกลับหัว ทองแดง 

7 ด.ช.กษิดิศ บุญนํา 
ด.ช.กิตติพิชญ ์ ธีรเดชธํารงกุล 
ด.ช.ฉันทวัฒน์ ไตรตระกูลภักด ี
ด.ช.ณัฐดิษฐ ์ พวงทองทิพย์ 
ด.ช.พิริยภาม เรืองแก๎ว 
ด.ช.ศุภวิชญ ์ กุลสาทร 

2/16 เกษตรทฤษฎีใหม ํ ชมเชย 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 ด.ญ.นันทนัช โรจน์คณุารักษ์ 

ด.ญ.พัชรกัญญ ์ จิรวัชรกรวีย ์
ด.ญ.อนัญพร อมรมุนีพงศ ์

3/8 Energy ball ทอง 
ชนะเลิศ 

2 ด.ช.จิณณะ สุทธศิลป ์
ด.ช.เจตนิพัทธ์ กรีพานิช 
นายปวัน   บริบาลบรุีภณัฑ ์
นายพงศ์พล คงหอม 
ด.ช.พชรเกียรติ ์ กาญจนุปกฤต 

3/10 เสื้อชูชีพจากขวดพลาสติก ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 ด.ญ.ณัชชา ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
ด.ญ.สิรินดา กระดี ่
ด.ญ.อลสิา จิตรพระยา 
ด.ญ.อังคณา วิเชียรพิทยา 

3/13 เครื่องชํวยแยกเหรยีญจากลังกระดาษ ทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 ด.ญ.ธชษร           ประชุมวรรณ 
ด.ญ.ปาลิตา         แสงครุฑ 
ด.ญ.อิสรีย์           คหกิจไพศาล 

3/2 Suffeicient economy +8 ทอง 

5 ด.ช.ภวินท์ สุธรรมพร 
ด.ญ.เบญญาภา อติชาติภัสสร 
ด.ญ.ปวณี์นุช รํวมทอง 
ด.ญ.มัชฌมิา ฤทธิ์เดช 
ด.ญ.วรณิรัชต ์ นุํมลออ 
ด.ญ.อารยา โรจน์พลาเสถียร 

3/8 สเปรส์ปรับอากาศจากยูคาลิปตสั ทอง 

6 ด.ช.ติณณ ์ มาตังคพงศ์ 
ด.ช.นนทชา หวลจิตต ์
ด.ญ.ชนิกานต ์ ชํวยชุมชาติ 
ด.ญ.ชิชญา ยศกัง 
ด.ญ.ณฐมน ปัญญาเลิศธาดา 

3/10 ถังขยะจากแผงบรรจุไข ํ ทอง 

7 ด.ญ.บญุญาพร ลี้สุนทรไพศาล 
ด.ญ.กลุิสรา เบญจพลาพร 
ด.ญ.ญาณมิล อมรวิสุทธ์ิ 
ด.ญ.ญาตาว ี วงษ์บุตร 
ด.ญ.บญุสิตา วงษา 

3/13 แฟช่ันจากสิ่งของเหลือใช๎ ทอง 

8 ด.ญ.นวพร ยะราช 
ด.ช.กุลพัชร ชนานํา 
ด.ช.บรรณรต อนุศาสนนันท ์
ด.ช.สุรพัฒน ์ คุปต์ถาวรฤกษ์ 

3/1 การสกัดกลิ่นน้ํามันหอมระเหยจากดอกไม ๎ เงิน 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
9 ด.ช.ณัฐสิทธิ ์ ชมชื่น 

ด.ช.กนกพล สุคนธ์ปัญญา 
ด.ช.ณัฐพัชร ์ สงศรีอินทร ์
ด.ช.ถิรพุทธิ ์ คงหมวก 
ด.ช.ธนันท์รัฐ นวศุภรัตน ์
ด.ช.พิจักษณ ์ มณีรตัน ์

3/9 The power of self economy เงิน 

10 น.ส.กรภัสสรณ ์ กัลป์ยาณสันต ์
ด.ช.คัมภรี ์ ขันอาษา 
ด.ช.ปัณณวัฒน ์ พงศาธีราพงศ์ 
ด.ญ.ปภัชญา ภัทรบูรณ์โชต ิ
ด.ญ.ลภสัรดา บุญญกนก 

3/10 สบูํจากมะกรูด เงิน 

11 ด.ญ.วรกานต ์ รัตนนนท ์
ด.ช.ชยธร  ทรงศรีเจรญิ 
ด.ช.ณัฏฐชัย ชินธนภูมิไพศาล 
ด.ช.ธนกฤต ช่ืนแก๎ว 
ด.ญ.ณัฐธยาน ์ ศรทอง 

3/11 ขนมปุยฝูายด๎วยกล๎วยหอม เงิน 

12 ด.ญ.รญัชิดา โรจนหสัดินทร ์
ด.ญ.ฐิตภิา ทองมนต์ 
ด.ญ.ทอปัด พลธนะวัฒน 
ด.ญ.ธัญพิชชา ดํารงพิริยกลุ 
ด.ญ.วันวิสา หอมยิ่ง 

3/13 ที่ใสํเครื่องเขียนจากของเหลือใช๎ เงิน 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 น.ส.พชร   ชินโน 

น.ส.วรัทยา กิตติมศักดิ ์
น.ส.วริศรา ลีวรรณเจริญ 
น.ส.เขมิกา อธิบูรณ ์
น.ส.กันต์ฤทัย ประสงคส์ุขสันต ์

4/12 สบูํสมุนไพรกําจัดกลิ่นตัว ทอง 
ชนะเลิศ 

2 น.ส.สติา              อิฐรัตน์ 
นายการต์อนรรฆ    ตันเจริญ 
น.ส.ณฏัฐมน  คมขํา 
น.ส.วราภรณ ์  ชัยมูล 
น.ส.ปุญญาพัฒน์  นักร๎อง 

4/2 เทียนหอมจากดอกไม ๎ เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 นายสุทธกานต์        โกมลวิริยะกลุ 
นายพีรวิชญ์           ประมุเกียรตยิศ 
นายภูหฤษฎ์          จันทรุสอน 
นายคณวัฒน์         สมจิตต ์
นายภวัต              นุรักษ ์

4/2 สบูํ 4.0 เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

4 น.ส.ปวิชญาดา เดชบํารุง 
น.ส.กุลชา วรบุตร 
น.ส.ธัญวรัฒม์       ไอนํากลีบแก๎ว 
น.ส.ชนกนาถ วิเศษชลธาร 
น.ส.ภรูิชญา ผสมจันทร ์
น.ส.วรดา  แจ๎งทอง 

4/9 เก๎าอี้ขวดน้ําพลาสติก เงิน 

5 น.ส.ปาณณิพัศ โทนทอง 
นายพิชญุตม ์ เมทะน ี
น.ส.ศรดุา  ปริญญาปริวัฒน ์
น.ส.ณัฐกมล เหลืองศุภบลูย ์
น.ส.ภณัฑิรา งามเจตนรมย ์
น.ส.ศิรภัสสร ศรีสรานุกรม 

4/12 เจลสมุนไพร เงิน 

6 น.ส.พิมพ์เพทาย ศิริศักดิ ์
นายสรรค์ธรณ ์ อรัญญาวัฒน ์
นายภาสวุฒิ ชูชัยสุวรรณศร ี
นายเทพฤทธ์ิ        เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

4/12 ชาอัญชันใบเตย เงิน 

7 นายจุฑาธุช สัทธะวิริยะพันธ์ 
น.ส.ดาริณ ี ผลลาภ 
น.ส.ลักษมน คงสวัสดิ ์
น.ส.ศตพร แสวาน ี
น.ส.อรสิา  วงศ์เสาร ์

4/13 การมีภมูิคุ๎มกันตามระบบเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือ
แก๎ปัญหาเศรษฐกิจ 

ทองแดง 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
 

ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 น.ส.ขวัญข๎าว สนธิกนก 

นายภูสิษฐ์ แตํงตั้ง 
นายอิมมานูเอล เลาหะวีร ์
น.ส.พิชญาภา เกิดแก๎ว 

5/6 อัศจรรยส์วนครัว ทอง 
ชนะเลิศ 

2 นายเศรษฐ์ อรรถบท 
นายณัฐพล ชะมด 
น.ส.พัชรพร วงศ์รวิ 
น.ส.ไพลิน อาจอุดม 
น.ส.ศุภากร จิรธรรมประดับ 
น.ส.นาฏอนงค ์ กล่ําถวิล 

5/3 บดินทรถิ่นเงินออม เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 น.ส.ประภาวลัย ์ ศุภกิตติส์ิงหกุล 
น.ส.ณิชาภัทร เพํงพินิจ 
น.ส.จรยิาพร เข็มแก๎ว 
น.ส.วรินทร อนันตวุฒ ิ
น.ส.สุนีพร โภคารตัน์กุล 
น.ส.อรุชิดา ดํารงสุขนิวัฒน ์

5/10 การสํารวจความคดิเห็นของนักเรยีนโรงเรยีน  
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ท่ีมตีอํคําวํา 
“เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน” 

เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 น.ส.อภิปภา ฉันทนาสกุล 
นายเพชร  ฉายอรุณ 
นายพีรศิลป ์ บุญนาค 
นายภคพงศ ์ จิตตรตัน์เสนีย ์
นายภูมิพสิุทธ์ิ จิตติพัทธพงศ์ 
น.ส.จิตตานุช สินประเสริฐ 

5/3 หลักเศรษฐกิจพอเพียง เงิน 

5 น.ส.นาตาชา จําปาทอง 
น.ส.เพ็ญพิชญา ใจสินธ ์
น.ส.ณัฐธยาน ์ พีรยานันท์ 
น.ส.ศิโรชา คําปลิว 
น.ส.ปุณณษยา เลิศตวงสิทธิศิร ิ

5/4 กระถางต๎นไม๎แขวนลอย  
(ประดิษฐ์จากขวดเหลือใช๎) 

เงิน 

6 น.ส.สุทธิดา          นาคทองอินทร์ 
น.ส.ประภาดา       คงหอม 
น.ส.รินรดา          บุญวัฒน์ 
น.ส.วรรณวรทย์     สุนทรชาต ิ
น.ส.กัญญาภัค       กฤษณาวารณุ 
น.ส.พิชาภา          นพรัตน์ 
 

5/9 ถังขยะจาดขวดพลาสติกเหลือใช๎ เงิน 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
7 นายนพวิชญ์ นิจวัฒนา 

นายกรภัทร จรุงศร ี
นายรัตนชัย โคตรสาขา 
นายอภิชยุทธ นิลรัตน ์
น.ส.มาลิน ี จันจําปา 

5/9 กระปุกออมสินแยกเหรยีญ เงิน 

8 น.ส.เกศ              ตันหยงมาศ 
น.ส.จรสสรวง       ภูชฎาภิรมย ์
น.ส.มธุริน            วิเชียรผลา 
น.ส.นัฐชยา          พงษ์ภาพ 

5/11 พันเดียวเที่ยวกรุงเทพ เงิน 

9 น.ส.อภิชญา ลาภหริัญรักษ ์
น.ส.มทินา มั่นจิตจันทรา 
น.ส.โยษติา จันทร 
น.ส.ศิรดา  กิมาวหา 
น.ส.จาฏุพัจน์ เข็มราช 
นายปาณัทม์         สิงห์ดี 

5/12 การศึกษาการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด๎วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เงิน 

10 น.ส.พรลภสั          เลิศทรัพย์อนันต์ 
น.ส.เจลกา            เจียมอาตม ์
น.ส.ธนัญชนก        เชาวนิตย์ 
น.ส.นภสัสร          อามินเซ็น 
น.ส.นพณัฐา          เศรษฐพรนรา 
น.ส.ธมนวรรณ       เมํงบุตร 

5/11 ความรู๎เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ชมเชย 

11 นายธัณยบรูณ์        สุวรรณรักษา 5/15 การสร๎างบอร์ดเกมเกี่ยวกับโครงการหลวง  
ร.9 

ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ผลการตัดสินโครงงาน PBL สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
1 น.ส.วรันลักษณ ์ พรหมลิกลุ 

น.ส.พิญชญินทร ์ อมรพันธ์ุปิต ิ
น.ส.เจมิกา จิตตรตัน์เสนีย ์
น.ส.ตรีรัตน ์ ตันตยาภิรักษ์ 
น.ส.ณัชชา ธนานันท์ 
น.ส.วรรณพร วงศ์ชัย 

6/10 ที่ให๎อาหารสัตวจ์ากลังกระดาษ เงิน 
ชนะเลิศ 

2 นายนนทวัฒน ์ สีงาม 
น.ส.ณฏัฐรตัน ์ เหลําวราพันธุ์ 
น.ส.ปารณีย ์ เฉลิมไชยโภคิน 
น.ส.ภณัทิรา โรจน์วัฒนวงศ ์
น.ส.เทียนทะเล ช๎อยสุจริต 

6/2 LONG TOO SOAP เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

3 น.ส.อธิชา  อัชชพันธ์ 
น.ส.ทักษอร ยั่งยืน 
น.ส.กัญญณัช ชัยประสิทธิกลุ 
น.ส.กานต์ธรีา พรหมวงศ ์
น.ส.ชนากานต ์ ชูเกลี้ยง 

6/7 เครื่องกรองน้ําแบบพกพา เงิน 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

4 น.ส.กัณฐิกา พันธ์สุวรรณ 
นายปรีดี   ศรีตระกูล 
นายชัยกร ประสิทธ์ิชัยฤทธิ ์
น.ส.รตา              งามวงศ ์
น.ส.อนัตตา คํานันต ์
น.ส.กมลชนก ลาภใหม ํ

6/1 การออมเงิน ทองแดง 

5 น.ส.อริญชวีย ์       วรนิชอัครนันท์ 
นายภูริวัจน์          พัฒนศศินิธิกุล 
นายกฤตภาส        นิลสุวรรณ 
น.ส.ณิชากร          ศรีไพรสนธิ ์
น.ส.ภวิกา            ชาญพัฒนกิจ 

6/9 เกษตรทฤษฎีใหม ํ ทองแดง 

6 น.ส.ชุติกาญจน ์ ยันต์มงคล 
น.ส.นภสร จันทร์อํารุง 
น.ส.ภัค    องค์ธนทรัพย์ 

6/11 Child’s chair เก๎าอี้จากวัสดเุหลอืใช๎ ทองแดง 

7 นายชัชวาล กมลพรพันธ ์
น.ส.พิมพ์ทรายทอง ตรสีัตยกุล 
น.ส.พัชนีวรรณ เนตรภักด ี
น.ส.จิดาภา วสุโสภณ 
น.ส.พัทธมน ยนตร์ศักดิ์สกลุ 

6/11 น้ําหอมทําเอง ทองแดง 
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ที ่  รายชื่อนักเรียน ชั้น ชื่อโครงงาน ผลการตัดสิน 
8 น.ส.ภาวิน ี แสวาน ี

น.ส.กันตรัตน ์ เอียดเจริญ 
น.ส.ปุณิกา ณ หนองคาย 
น.ส.จิรัชฌา คูหเพ็ญแสง 
น.ส.พัทธมล วรศักดิ์วุฒิพงษ ์
น.ส.มนสุชา กังวลกิจ 

6/11 Save world in bottle ชมเชย 

 
หมายเหตุ     ให๎นักเรียนสํงตัวแทนกลุํมเข๎าประชุมฟังคําช้ีแจงการนาํเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.10 น. 
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

เรื่อง ผลการตัดสินโปสเตอร์โครงงาน PBL ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได๎ดําเนินการจัดการประกวดโปสเตอร์โครงงาน PBL 
(Project-Based Learning : PBL) ประจําปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.1 – ม.3) 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) การดําเนินการประกวดได๎เสร็จสิ้นแล๎ว ผลการตัดสินเป็นดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ   ชื่อโครงงาน  การเพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน 

หัวหน๎ากลุํม  เด็กชายสิรภพ   กําแหงคุมพล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงงาน  สบูํเหลวอัญชันมะกรูด 
หัวหน๎ากลุํม  เด็กหญิงดรุณีญา  โลนิจขะพงศ ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อโครงงาน  เกลือขัดผิวสมุนไพร 
หัวหน๎ากลุํม  เด็กชายอัศจรรย์  พงศาชลากร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 

รางวัลชมเชย   ชื่อโครงงาน  เครื่องกดน้ําอัตโนมัติ 
หัวหน๎ากลุํม  เด็กชายวรเมธ  ไมตรี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

รางวัลชมเชย   ชื่อโครงงาน  ลิปบาล์มอัญชัน 
หัวหน๎ากลุํม  เด็กชายภาณุพงศ์  โฉมฉิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 

รางวัลชมเชย   ชื่อโครงงาน  ยาหมํองสมุนไพรจากเสลดพังพอน 
หัวหน๎ากลุํม  เด็กชายวรลภย์  เก็จวลีวรรณ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 

รางวัลชมเชย   ชื่อโครงงาน  เจลวํานหางจระเข๎ 
หัวหน๎ากลุํม  นางสาวกฤตพร  เทาสิริ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

รางวัลชมเชย   ชื่อโครงงาน  สบูํเยลลี่ (Jelly soap) 
หัวหน๎ากลุํม  เด็กหญิงฮัดฟีนา  เถื่อนพิทักษ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ   ชื่อโครงงาน  แบบจําลองบํอบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน 

หัวหน๎ากลุํม  นายวิชนันท์  สุขวัฒนโชติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงงาน  การศึกษาและสํารวจพรรณไม๎ดองภายใน 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

หัวหน๎ากลุํม  นางสาวตติยา  เนตรจํานง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อโครงงาน  สบูํวํานหางจระเข๎ 
หัวหน๎ากลุํม  นางสาวบุณยวีร์  ดํารงศักดิ์กุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 

 
                    ประกาศ ณ วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. 2562 

    
 (นายวิสิทธ์   ใจเถิง) 
  ผู๎อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได๎ดําเนินการจัดการประกวดการนําเสนอโครงงานด๎วยวาจา
ในงานนิทรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” ประจําปีการศึกษา 2561 การดําเนินการ
ประกวดได๎เสร็จสิ้นแล๎ว ผลการตัดสินการประกวดตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

    

 
(นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 

ผู๎อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
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รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
************************************* 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัล ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ มหัศจรรย์พันธุ์ย๎อม ด.ช.พศวีร์         จันตร ี
ด.ช.ชิษณุพงศ์ คงแก๎วขาว 
ด.ช.ธนดล ธรณีสุวรรณ 
ด.ช.วชิรภรณ์ เฉลิมพงษ์ 
ด.ช.ศุภชัย ตระกูลประดิษฐ์ 

2/7 

รองชนะเลิศอันดับ 1 สีสันเส๎นสายตะกร๎าผักตบชวา
จากสีธรรมชาติ 

ด.ญ.เจนิสสา      จิรศานต์ชัย 
ด.ช.ทินภัทร       ขรธิติพล 
ด.ญ.นวพร        มานะนาวิกผล 
ด.ญ.สุภาวิตา     จริยะกุลดารา 

2/4 

รองชนะเลิศอันดับ 2 Natural Highlight ด.ญ.ญาดา        มีเจริญ 
ด.ญ.กานต์พิชชา สราญจิตต์ 
ด.ญ.ชนิดาภา สิงหเสนี 
ด.ญ.ฐิตารีย ์ จันทร์จรูญพงษ์ 
ด.ญ.พรชนก จอมเทพมาลา 

2/8 

ชมเชย ความสามารถในการดูดควันธูป
ของต๎นวํานหางจระเข๎ 

ด.ญ.โสภิตนภา นิตยพันธ์ 
ด.ช.ชณาชา       รณชิตสมบญุ 
ด.ช.ปัณณทัต วงษ์วิภูษิตานนท์ 
ด.ช.คณธัช จําเนียรกุล 
ด.ช.ธนพล มีเจริญ 

1/12 

ชมเชย Fleur (ลิปติกแบบกระดาษจาก
ดอกไม๎) 

ด.ญ.ชนาภัทร     อัศวสันติ 
ด.ช.ปุณณวิช      ขุมทอง 
ด.ญ.ณัฐณิชา      คุณานนท์ 
ด.ญ.สุประวีณ์     สุทธิชวํย 

3/6 
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รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
************************************* 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ บอร์ดเกมสวนพฤกษศาสตร์ นายกฤษฎ์ วงศ์ปิติรุํงเรือง 
น.ส.ณัฐณิชา เลาหสุวัฒน์กุล 
น.ส.วีรินทร์พิมล รุจิกุลกานต์ 
น.ส.ปุณิกา ถิรกุลถาวร 
น.ส.อาภาวรรณ ธรรมวงษ์ 

5/15 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ชํวงเวลาที่สํงผลตํอการเปิดของ
ปากใบของต๎นประดูํบ๎าน 

นายอรรถวัต      ดวงนิล 
น.ส.ณพรรษ สถิตธรรมนิตย์ 
น.ส.ณัชฐ์สุกานต ์วัฒนะบุญมา 
น.ส.เพชรรัตน ์ ปกจ๎าย 
นายชัชชน ปรัชญาพิพัฒน์ 

5/14 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสกัดอินดิเคเตอร์จากกลีบ
ดอกหางนกยูงไทย 

นายศุภกิตติ์      ลิมวิภูวัฒน์ 
นายภัทระ ภูรีสถิต 
นายภีรภาคย์ บุญญนสินีเกษม 
นายศุภกร ปูุบัว 
นายอรุษ กุลกัตติมาส 

5/14 

ชมเชย สีโปสเตอร์จากธรรมชาติ นายรัชชานนท์ สาครรัตน์ 
น.ส.ปรมา พุทธพฤกษ์ 
น.ส.กีรติ            ศุภนาคมน ์
น.ส.เจนสิน ี กลั่นขจร 
น.ส.นาตาชา เสาร์ทอง 

4/11 
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รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
**************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ Hydroponic Sufficiency ด.ญ.ปภาดา      ตันติยานนท์ 
ด.ช.สุขกฤษณ์ แขมคํา 
ด.ญ.ชวันรัตน์ ศรัณย์ธรรมกุล 
ด.ญ.นริศรา ขอดํานกลาง 
ด.ญ.พุทธ์พิชญา พุทธสอน 

2/7 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เสื้อชูชีพจากขวดพลาสติก ด.ช.จิณณะ สุทธศิลป์ 
ด.ช.เจตนิพัทธ์ กรีพานิช 
นายปวัน บริบาลบุรีภัณฑ์ 
นายพงศ์พล คงหอม 
ด.ช.พชรเกียรติ์ กาญจนุปกฤต 

3/10 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องชํวยแยกเหรียญจากลัง
กระดาษ 

ด.ญ.ณัชชา ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
ด.ญ.สิรินดา กระดี่ 
ด.ญ.อลิสา จิตรพระยา 
ด.ญ.อังคณา วิเชียรพิทยา 

3/13 

ชมเชย แชมพูสระผมจากมะกรูดผสม
ชบา 

ด.ช.เมธัส          นากกระแสร์ 
ด.ช.ชวกร หินไชยศร ี
ด.ช.ธนัทภัทร พันธุฟัก 
ด.ช.นันธิพัฒน์ ปวีร์ยกุล 
ด.ช.พนิต  นิโลดม 

1/10 

ชมเชย Energy ball ด.ญ.นันทนัช โรจน์คุณารักษ์ 
ด.ญ.พัชรกัญญ์ จิรวัชรกรวีย ์
ด.ญ.อนัญพร อมรมุนีพงศ์ 

3/8 
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รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ อัศจรรย์สวนครัว น.ส.ขวัญข๎าว สนธิกนก 
นายภูสิษฐ์ แตํงตั้ง 
นายอิมมานูเอล เลาหะวีร์ 
น.ส.พิชญาภา เกิดแก๎ว 

5/6 

รองชนะเลิศอันดับ 1 สบูํสมุนไพรกําจัดกลิ่นตัว น.ส.พชร ชินโน 
น.ส.วรัทยา กิตติมศักดิ์ 
น.ส.วริศรา ลีวรรณเจริญ 
น.ส.เขมิกา อธิบูรณ์ 
น.ส.กันต์ฤทัย ประสงค์สุขสันต์ 

4/12 

รองชนะเลิศอันดับ 2 บดินทรถิ่นเงินออม นายเศรษฐ์ อรรถบท 
นายณัฐพล ชะมด 
น.ส.พัชรพร วงศ์รวิ 
น.ส.ไพลิน อาจอุดม 
น.ส.ศุภากร จิรธรรมประดับ 
น.ส.นาฏอนงค์ กล่ําถวิล 

5/3 

ชมเชย สบูํ 4.0 นายสุทธกานต์  โกมลวิริยะกุล 
นายพีรวิชญ์     ประมุเกียรติยศ 
นายภูหฤษฎ์     จันทรุสอน 
นายคณวัฒน์    สมจิตต์ 
นายภวัต         นุรักษ์ 

4/2 

ชมเชย เทียนหอมจากดอกไม๎ น.ส.สิตา     อิฐรัตน์ 
นายการต์อนรรฆ   ตันเจริญ 
น.ส.ณัฏฐมน    คมขํา 
น.ส.วราภรณ์    ชัยมูล 
น.ส.ปุญญาพัฒน์    นักร๎อง 

4/2 

 
  



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  

208 208 

 
รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาสะเต็มศึกษา 
********************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ เครื่องบีบขวดน้ําพลาสติกใน
ครัวเรือน 

ด.ช.วรรุจน์         ตลึงจิตร 
ด.ช.ดนุวัฒน์       ลี้พล 
ด.ช.ปัณณ์          เนตรชลายทุธ 
ด.ช.พสิษฐ์         พํุมพันธ์ 
ด.ช.สิรภัทร        แจํมมี 
ด.ช.สุพล           ตั้งศิริพัฒน์ 

2/1 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสร๎างอุปกรณ์สํงสัญญาณแจ๎ง
เตือนด๎วย Microcontroller 
Board (micro:bit) 

ด.ช.ณธรรศ       สาสุนันท์ 
ด.ช.ธนภูมิ        โชติพันธ์ 
ด.ช.ธีรเทพ       กระตํายทอง 
ด.ช.ศิรชัช        ตังติสานนท ์
ด.ช.สชิณ์ภวิศ    สังคะหะ 
ด.ช.สิปปกร      จุลพันธ์ 

2/2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 แบบจําลองเขื่อนทนตํอแรงดันน้ํา ด.ญ.ณัฎฐากร    ธํารงอนันสกุล 
ด.ญ.สุชัญญา     ชูเกลี้ยง 
ด.ญ.อันนปภา    คําฉัตร 

2/3 

ชมเชย ราวตากผ๎าอัตโนมัติ ด.ช.ชญานนท์    บุญภา 
ด.ช.ภาค           หลํอวิจิตร 
ด.ช.ภูร ี           พงศ์คหบดี 
ด.ช.อาทิฐคุณ เตียอํารุง 
ด.ญ.ปานิศรา วิโรจน์ชวีัน 

1/14 

ชมเชย เครื่องดักยุง ด.ช.ธาวิน          เสรีวัฒนวงศ์ 
ด.ช.นันทิพัฒน์  เพน 
ด.ช.ปัณณวิชญ ์  หูรัตนภิรมย์ 
ด.ช.พรหมศักดิ์   ทิพย์มาลย์มาศ 
ด.ช.ศุภฤกษ์  เทียนศิวารัตน์ 
ด.ช.สรวิชญ์  สระมูล 

1/1 
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รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาสะเต็มศึกษา 
************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ การศึกษาชํวงปริมาณของ  
K-oleate ที่เหมาะสมตํอการทํา
แผํนรองส๎นเท๎าจากยางพารา 

นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน 
นายธัชพล ก๏กเครือ 
นายปฏิภาณ รัตนวิฬาร์ 
นายปุณยวุฒิ โตมีบุญ 
นายภพธรรม เจริญแนว 
นายสหฤทธิ์ สันนิธิลาวัณย ์

6/14 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จุดประกายไฟด๎วยความรู๎ น.ส.ลภัสสมล    อรุณยิ่งมงคล 
นายธนาดล      ชาญพัฒนกิจ 
น.ส.ปริชญา      บุตรราช 
น.ส.ปุณยนุช     บุญเดช 

4/15 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การทําน้ําหอมแห๎งกลิ่นตะไคร๎
หอม 

นายโชติวิทย์ สิทธารถศักดิ์ 
นายสราวุฒิ สิงห์บูรณา 
นายกันต์ดนย์ เจียมสมัย 
นายวิธวินท ์ เผําภูรี 
นายชิษณุพงศ์ ณ นคร 
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แบบปกในและปกนอกสูจบิัตรส าหรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ 
 

 
ปกหน้าและปกหลงั 

 
ปกใน 
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คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมในงานเปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ  
(BODIN Academic Expo 2018) 

 

 
ด้านหน้า 

 
ด้านหลัง 
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รูปแบบสติ๊กเกอร์การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน 
 

ฐาน แบบสติ๊กเกอร์การเข้าร่วมกิจกรรม 
1. ภาษาไทย 

 
2. คณิตศาสตร์ 

 
3. วิทยาศาสตร์ 

 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
6. ศิลปะ 

 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
8. ภาษาตํางประเทศ 

 
9. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 
10. แนะแนว 

 
11. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
12. สะเต็มศึกษา 

 
13. การนําเสนอโครงงานด๎วยโปสเตอร์ 
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ตัวอย่างไวนิลประจ าฐาน 
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แผนผังการจัดงาน ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ 
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รหัสโครงงาน PBL ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
โครงงานประเภทสะเต็มศึกษา โครงงานสวนพฤกษศาสตร์ โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัส ชื่อโครงงาน รหัส ชื่อโครงงาน รหัส ชื่อโครงงาน 

S01 ราวตากผ๎าอัตโนมัต ิ B01 
ความสามารถในการดูดควันธูปของ
ต๎นวํานหางจระเข ๎

E01 แชมพูสระผมจากมะกรดูผสมชบา 

S02 เครื่องดักยุง B02 ตะกร๎าผักตบชวาจากสีธรรมชาต ิ E02 เกมส์เศรษฐีเศรษฐกิจพอเพียง 
S03 เครื่องกดน้ําอัตโนมัต ิ B03 มหัศจรรย์พันธุ์ย๎อม E03 การเพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน 
S04 เครื่องขัดรองเท๎าด๎วยพลังงานมือ B04 Natural Highlight E04 โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ย 

S05 ปัจจัยที่มีผลตํอแรงเสียดทาน B05 
Fleur (ลิปติกแบบกระดาษจาก
ดอกไม๎) 

E05 
น้ํายาล๎างจานจากมะนาวและ
มะกรูด 

S06 ศิลปะใต๎แสงไฟ B06 สีโปสเตอรจ์ากธรรมชาต ิ E06 กระเป๋าสตางค์จากกระสอบ 

S07 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการปอกผลไม๎
ไมํให๎เกิดผิวดําเร็ว หรือ NOOK 

B07 
การสกัดอินดิเคเตอร์จากกลีบดอก
หางนกยูงไทย 

E07 พืชผักพอเพียง 

S08 เครื่องให๎อาหารปลาอัตโนมัต ิ B08 
ชํวงเวลาที่สํงผลตํอการเปดิของปาก
ใบของต๎นประดูํบ๎าน 

E08 สิ่งประดิษฐจ์ากสิ่งของเหลือใช๎ 

S09 โซลาร์เซลลส์ํารองแบตเตอรี B09 บอร์ดเกมสวนพฤกษศาสตร ์ E09 
Remove Stink by Vinegar 
and Orange Peal 

S10 
FRUITO BANANA (ครีมขัด
รองเท๎าจากเปลือกกล๎วยและพืช
พรรณจากธรรมชาติ) 

B10 
การศึกษาประสิทธิภาพในการย๎อม
สีผ๎าของสารสกดัจากดอกไม๎และตวั
ทําละลายบางชนิด 

E10 Wonderful Rainbow Lamp 

S11 HOVER! ฝุุนหาย หาไมํเจอ B11 

ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของมะขามและมะเฟืองในการทํา
ความสะอาดคราบน้ํามันเพื่อทํา
น้ํายาล๎างจาน  

E11 
การสํารวจชีวิตประจําวันของ
เกษตรกรฉบบัเศรษฐกิจพอเพยีง 

S12 กาวไหนไฉไลกวํา B12 ลิปบาลม์อัญชัน E12 Hydroponic Sufficiency 

S13 
การสร๎างอุปกรณส์ํงสญัญาณ
แจ๎งเตือนด๎วย icrocontroller 
Board (micro:bit)  

B13 
สบูํสมุนไพรธรรมชาติเกสรบัวหลวง
น้ําผึ้ง 

E13 เก๎าอี้สตลูจากขวดน้ําพลาสติก  

S14 
แบบจําลองเขื่อนทนตํอแรงดัน
น้ํา 

B14 Leafy ที่คั่นหนังสือจากใบไม ๎ E14 
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

S15 
เครื่องบีบขวดน้ําพลาสติกใน
ครัวเรือน 

B15 
เส๎นใบมหัศ “จอ รอ หัน กา รัน 
ยอ” 

E15 เทียนกลิ่นตะไคร๎หอมไลํยุง 

S16 
การศึกษาผลกระทบของรังสี 
UV จากดวงอาทิตย์ตํอการ
กําจัดแบคทีเรยีในนํ้า 

B16 
สบูํสมุนไพรจากสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

E16 ขวดพลาสติกดักจับแมลง 

S17 
แบบจําลองโครงสร๎างฐาน
สะพานต๎านแรงกระแสน้ํา 

B17 
การสกัดน้าํมันหอมระเหยจากดอก
มะล ิ

E17 ปลูกพืชผักสวนครัวกลับหัว 
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โครงงานประเภทสะเต็มศึกษา โครงงานสวนพฤกษศาสตร์ โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัส ชื่อโครงงาน รหัส ชื่อโครงงาน รหัส ชื่อโครงงาน 

S18 
การศึกษาการถํายทอดปลากดั
จากรุํนสูรํุํน 

B18 สบูํเหลวอัญชันมะกรูด E18 เกษตรทฤษฎีใหม ํ 

S19 องศาบําบัด B19 อโลเวราํมหัศจรรย ์ E19 Energy ball 
S20 เครื่องเก็บและคัดแยกขยะผิวน้าํ B20 สารสกัดสะเดาไลํยุง  E20 เสื้อชูชีพจากขวดพลาสติก 

S21 
ถุงให๎ความเย็นจากปฏิกริิยาดูด
ความร๎อน 

B21 วุ๎นจากดอกไม ๎ E21 
เครื่องชํวยแยกเหรยีญจากลัง
กระดาษ 

S22 
แบบจําลองการไหลเวียนโลหิต
ผํานหัวใจ  

B22 น้ําหอมจากกระดังงาสงขลา E22 Suffeicient economy +8 

S23 
การสร๎างแบตเตอรี่จากปฏิกิริยา
ไฟฟูาเคมี (Make Battery by 
Electrochemistry)  

B23 สํารวจพืชพรรณ E23 สเปรส์ปรับอากาศจากยูคาลิปตสั 

S24 
พลังงานทดแทนจากลม (Wind 
Power Clean Energy)  

B24 การคงความสดของดอกกุหลาบ  E24 ถังขยะจากแผงบรรจุไข ํ

S25 UFO ชีวภาพ B25 
สุนทรีย์แหํงกลิ่นเทียนกับศาสตร์
แหํงการบําบัดโรค 

E25 แฟช่ันจากสิ่งของเหลือใช๎ 

S26 หุํนยนต์เก็บกวาด B26 อโรมําลิปมัน E26 
การสกัดกลิ่นน้ํามันหอมระเหย
จากดอกไม ๎

S27 บัตรศูนย์อาหารอัจฉรยิะ B27 สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ E27 The power of self economy 

S28 
โปรแกรมสร๎างและเปรียบเทียบ
กราฟจากสมการพาราโบลา 

B28 เครื่องหอมโบราณ บุหงารําไป E28 สบูํจากมะกรูด 

S29 
การออกแบบพื้นที่การปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์และระบบดูแลผัก
ด๎วยแอปพลิเคชันมือถือ 

B29 
สบูํสมุนไพรผสมกลเีซอรีนไว๎ใช๎ใน
ครัวเรือน (Herbal Soap) 

E29 ขนมปุยฝูายด๎วยกล๎วยหอม 

S30 
เครื่องกําเนิดไฟฟูาจากลมของ
คอมเพสเซอร์แอร์และ
แสงอาทิตย ์ 

B30 เทียนหอม E30 ที่ใสํเครื่องเขียนจากของเหลือใช๎ 

S31 DIY high pressure washer B31 ผลิตภัณฑ์จากสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) E31 สบูํสมุนไพรกําจัดกลิ่นตัว 

S32 เครื่องให๎อาหารแมวอัตโนมตั ิ B32 
สีน้ําจากดอกไม๎ในสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

E32 เทียนหอมจากดอกไม ๎

S33 เครื่องให๎อาหารแมวอัตโนมตั ิ B33  การทําน้ํายาล๎างจานกลิ่นตะไคร ๎ E33 สบูํ 4.0 

S34 
เครื่องย๎อมผา๎โดยใช๎สีย๎อมผา๎
จากยางกล๎วย 

B34 Paper From Leaves E34 เก๎าอี้ขวดน้ําพลาสติก  

S35 
สบูํจากกากกาแฟ (Soap from 
coffee grownds)  

B35 
การสํารวจพันธ์ุพืชในโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

E35 เจลสมุนไพร 

S36 แชมพูสมุนไพรแก๎ปัญหาผมรํวง B36 สบูํสครับใยบวบกลิ่นมะล ิ E36 ชาอัญชันใบเตย  

S37 โฮโลแกรมจากพีระมิดยอดตัด  B37 บัวลอยจากดอกอัญชัน E37 
การมีภมูิคุ๎มกันตามระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก๎ปัญหา
เศรษฐกิจ 

S38 การนําไฟฟูาของไส๎ดินสอ B38 ซอสปรุงรสจากใบเล็บครฑุ E38 อัศจรรยส์วนครัว 
S39 เลมํอนแบตเตอร ี B39 ต๎นไมส๎ีน้ําเงิน E39 บดินทรถิ่นเงินออม 
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โครงงานประเภทสะเต็มศึกษา โครงงานสวนพฤกษศาสตร์ โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัส ชื่อโครงงาน รหัส ชื่อโครงงาน รหัส ชื่อโครงงาน 

S40 แอร์จิ๋ว B40 Jelly layer E40 

การสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ท่ีมีตํอคําวํา “เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน”  

S41 
การทําน้ําหอมแห๎งกลิ่นตะไคร๎
หอม 

B41 สมุนไพรไลํมด E41 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

S42 กันสาด........ศาสตร ์ B42 แผนผังการสํารวจพันธุ์ไม๎ในโรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์   สิงหเสนี) E42 

กระถางต๎นไม๎แขวนลอย 
(ประดิษฐ์จากขวดเหลือใช๎) 

S43 จุดประกายไฟด๎วยความรู ๎ B43 สบูํจากดอกมะล ิ E43 ถังขยะจาดขวดพลาสติกเหลือใช๎ 

S44 น้ํายาขจัดคราบมหัศจรรย ์ B44 
การเปรยีบเทียบสํวนของพืชและ
ปริมาณกระแสไฟฟูา 

E44 กระปุกออมสินแยกเหรยีญ  

S45 
จรวดขนสํงอาหารนําวิถี (Self 
Navigating Food Rocket) 

B45 
การศึกษาสณัฐานวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ของดอกหางนกยูงไทย 
เงิน 

E45 พันเดียวเที่ยวกรุงเทพ 

S46 
ประสิทธิภาพของน้ํายาเช็ด
กระจกจากสารธรรมชาต ิ

B46 
การศึกษาสณัฐานวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ของใบหางนกยูงไทย 

E46 
การศึกษาการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ด๎วยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

S47 

การศึกษาปัจจัยและพัฒนา
กระบวนการพยากรณ์อุณหภูมิ
โดยใช๎แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์อยํางงําย 

B47 
การศึกษาสารที่ชํวยชะลอการเหี่ยว
ของดอกไม๎ 

E47 
ความรู๎เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/11 ปีการศึกษา 2561 

S48 
Automatic Pressurized 
Hydro Pump 

B48 
การยํอยอสลายของซากใบตะแบก
นาโดยการดินของไส๎เดือนดิน 

E48 
การสร๎างบอร์ดเกมเกี่ยวกับ
โครงการหลวง ร.9 

S49 VR ตั้ลลันลา B49 
การเรํงความสุกของผลไมด๎๎วยใบ
สะเดาและใบจามจรุ ี

E49 ที่ให๎อาหารสัตวจ์ากลังกระดาษ 

S50 
การผลิตแก๏สชีวภาพท่ีสามารถ
ใช๎แทนก๏าซหุงต๎ม 

B50 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
นํ้ายาล๎างจานกลิ่นกุหลาบท่ีทําขึ้นเอง
กับน้ํายาล๎างจานตามท๎องตลาดท่ัวไป 

E50 LONG TOO SOAP 

S51 เสื้อชูชีพจากขวดน้ํา B51 
การสํารวจประโยชน์ของพันธุ์ไม๎
ดอกในสวนพฤกษศาสตร ์

E51 เครื่องกรองน้ําแบบพกพา 

S52 
แวํนผสานเทคโนโลยีความจริง
เสมือนสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

B52 
การเปรยีบเทียบการปูองกันการ
เหม็นหืนของน้ํามันมะพร๎าวโดยใช๎
คูณ หางนกยูง นนทรี 

E52 การออมเงิน 

S53 DIY air conditioner B53 
ศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วลันเตา
โดยใช๎สารสกัดจากข๎าวโพดเป็น
ตัวกระตุ๎น 

E53 เกษตรทฤษฎีใหม ํ 

S54 แบตเตอรีน้าํเกลือ B54 
การศึกษาวิธีการทําสบูํจากดอกไมท๎ี่
หาได๎ในโรงเรียน 

E54 
Child’s chair เก๎าอี้จากวัสดเุหลอื
ใช๎ 

S55 
การสร๎างเครื่องฉายภาพโฮโล- 
แกรมจากแผํนอะครลีิก 

B55 
สํารวจต๎นไม๎ในโรงเรยีนบดินทร-  
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

E55 น้ําหอมทําเอง  
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โครงงานประเภทสะเต็มศึกษา โครงงานสวนพฤกษศาสตร์ โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัส ชื่อโครงงาน รหัส ชื่อโครงงาน รหัส ชื่อโครงงาน 

S56 
แปลงปลูกผักอัตโนมตัิในระบบ
ปิด 

B56 
การศึกษาเปรยีบเทียบความหอม
ของเทียนหอมดอกไม ๎

E56 Save world in bottle 

S57 

เปรียบเทยีบการมดัย๎อมด๎วยสี
จากเปลือกมังคดุสด สีจากเหง๎า
ขมิ้นชันและสจีากดอกอัญชัน 
กับสารชํวยย๎อมสี (Mordant) 

B57 
การสํารวจพันธ์ุพืชในโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

    
S58 เตาพลังงานชีวมวลแบบพกพา          

S59 
การหาสตูรหอคอยฮานอย 4 
เสา และ 5 เสา 

    
    

S60 แก๎วทําความร๎อน         

S61 
การตรวจวัดหาปริมาณสาร carbaryl 
ที่ปนเปื้อนในน้ําโดยภาพถํายดิจิตอล
ด๎วยโปรแกรม Image J 

    
    

S62 
คํานวณหาดอกเบี้ยเงินฝากด๎วย 
VBA 

    
    

S63 
จักรยานเครื่องลดปญัหาทุน
ทรัพย ์

    
    

S64 หุํนยนต์เก็บขยะ         
S65 การชะลอการดําคล้ําของกลว๎ยน้าํวา๎         
S66 เครื่องดูดฝุุนพกพา         

S67 
การศึกษาชํวงปริมาณของ K-
oleate ที่เหมาะสมตํอการทํา
แผํนรองส๎นเท๎าจากยางพารา  

    
    

S68 เครื่องให๎อาหารสัตว์อัตโนมัต ิ         

S69 เครื่องเปล่ียนความตํางศักย์ไฟฟูา
จาก 1.5 โวลต์เป็น 12 โวลต์         

S70 รดน้ําต๎นไม๎งํายนดิเดยีว         

S71 เครื่องระบายความร๎อนสําหรับ
คอมพิวเตอร์ด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์         

S72 เครื่องแยกเหรียญอตัโนมตั ิ         
S73 เครื่องบําบัดน้ํา All in One         
S74 กังหันน้ําพลังงานหมุนเวียน         

S75 
การศึกษาประสิทธิภาพเครื่อง
ขยายเสยีงท่ีมีรูปทรงตํางกัน 

    
    

S76 Panorama Portable Panner (3P)          

S77 
การศึกษาการเรํงประสิทธิภาพ
การเจรญิเติบโตของต๎นกะเพรา
ด๎วยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 

    
    

S78 
หลอดดักจบัน้ํามันเพื่อลดมลพิษ
ทางสิ่งแวดล๎อม 
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แผนผังการจัดกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
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รายการโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
สถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ จ านวน 

อาคารบดินทรพิพัฒน์ ช้ัน 3 1. ชุดรับแขกสําหรับประธานและฝุายบรหิารโรงเรยีน 
2. เก๎าอ้ี (เหล็ก) สวมผ๎าขาว สําหรบัคร ูแขกผู๎มเีกียรต ิ
3. เก๎าอ้ีพลาสติกสีขาว 
4. โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎า) วางด๎านข๎างหอประชุมทั้งสองข๎างระหวํางประต ู
5. โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎า) และเก๎าอ้ี วางด๎านหน๎าเก๎าอี้ จัดเวลา 10.00 น. 
แทนท่ีชุดรับแขก 

1 ชุด 
200 ตัว 
250 – 300 ตัว 
จํานวนตามความยาว 
โต๏ะ 3 ตัว เก๎าอี้ 9 ตัว 

อาคารบดินทรพิพัฒนาช้ัน 1 
ด๎านหน๎าโรงอาหาร หันหน๎า
เข๎าเสาธง 

1. โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎า) 
2. เก๎าอ้ีพลาสติกสีขาว 

10 ตัว 
20 ตัว 

อาคารบดินทรพิพัฒนาช้ัน 1 
ภายในโรงอาหาร 

1. โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎า) 
2. เก๎าอี้พลาสติกสีขาว 

15 ตัว 
14 ตัว 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2  1. โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎าจับจีบ) จัดเป็นชุด (จัดด๎านข๎างหอประชุม) หนึ่งชุด
ประกอบด๎วย โต๏ะ 4 ตัว เก๎าอี้ 3 ตัว จํานวน 10 ชุด 
2. โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎าจับจีบ) จัดเป็นชุด (จัดตรงกลางหอประชุม) หนึ่งชุด
ประกอบด๎วย โต๏ะ 8 ตัว เก๎าอี้ 5 ตัว จํานวน 2 ชุด 
3. โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎า) โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎า) และเก๎าอี้ วางด๎านหน๎าเกา๎อี ้
4. เก๎าอ้ีพลาสติกสีขาว 
5. โต๏ะหน๎าขาว (ไมปํูผ๎า) และต๎องจัดตามผัง 

โต๏ะ 40 ตัว เก๎าอี้ 30 ตัว 
 
โต๏ะ 16 ตัว เก๎าอี้ 10 ตัว 
 
โต๏ะ 3 ตัว เก๎าอี้ 9 ตัว 
250 - 300 ตัว 
20 ตัว 

จุดที่ 1 ภาษาไทย 
ลานหน๎าอาคาร 5 (ฝั่งร๎าน
เจ๏หมวย) 

1. โต๏ะหน๎าขาวปผู๎า 
2. เก๎าอ้ี 
4. ไวท์บอร์ดขนาดใหญํ สําหรับเขยีน  

7 ตัว 
20 ตัว 
1 บอร์ด 

จุดที่ 2 คณิตศาสตร ์
ใต๎อาคาร 3 (ฝั่งกลุํมสาระฯ 
คณิตศาสตร์) 

1. โต๏ะยาว  
2. เก๎าอ้ีพลาสติก  

8 ตัว 
30 ตัว 

จุดที่ 3 วิทยาศาสตร ์
ใต๎อาคาร 3 (ถัดจากจุดที่ 2) 

สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคม ี
โต๏ะหน๎าขาวปผู๎า 
เก๎าอี ้

 
10 ตัว 
30 ตัว 

จุดที่ 4 สังคมศึกษาฯ+
เศรษฐกิจพอเพียง  
ใต๎อาคาร 2 

1. โต๏ะหน๎าขาว (ปูผ๎า)  13 ตัว 

จุดที่ 5 สุขศึกษาและพล
ศึกษา  
สนามบาสเกตบอล 

1. โต๏ะหน๎าขาวพร๎อมผ๎าปู  
2. เก๎าอ้ีพลาสติกสีขาว  
3. ปลั๊ก 3 ตา  
4. เก๎าอ้ียาว (เก๎าอี้โรงอาหาร)  
5. พรม (เหมือนที่ปูหน๎าโต๏ะหมูํบชูา) 

10 ตัว 
16 ตัว 
2 อัน 
5 ตัว 
1 ผืน 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  

221 221 

สถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ จ านวน 
จุดที่ 6 ศิลปะ 
สนามบาสเกตบอล 

1. โต๏ะ (ปูผ๎า)  + โต๏ะ (ไมํปผู๎า) 
2. เก๎าอ้ี 

อยํางละ 3 ตัว 
20 ตัว 

จุดที่ 7 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
ลานหน๎าอาคาร 5  
หลังห๎องวิชาการ 

1. โต๏ะ 
2. เก๎าอ้ี 
3. ปลั๊กไฟ 

10 ตัว 
60 ตัว 
1 อัน 

จุดที่ 8 ภาษาตํางประเทศ 
ทางเชื่อมอาคาร 3 กับ 
อาคาร 5 

1. เก๎าอ้ี   
2. โต๏ะ   
3. โต๏ะพับ   
4. ปลั๊ก 3 ตา    

60  ตัว 
6 ตัว 
4 ตัว 
1 อัน 

จุดที่ 9 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน 
ลานหน๎าอาคาร 5 หลังห๎อง
วิชาการ 

1. โต๏ะ  
2. เก๎าอ้ีพลาสติกสีขาว 
3. ไวท์บอร์ดแบบล๎อเข็น 
4. โต๏ะนักเรยีน 

13 ตัว 
72 ตัว 
2 บอร์ด 
7 ตัว 

จุดที่ 10 แนะแนว 
ลานระหวํางห๎องวิชาการกับ
อาคารบดินทรพิพัฒน์  
(โรงอาหารชั้น 1) 

1. โต๏ะ (ไมํปผู๎า) 
2. เก๎าอ้ี 

5 ตัว 
11 ตัว 

จุดที่ 11 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
ทางเชื่อมอาคาร 2 กับ 
อาคาร 5 

1. โต๏ะ (ปูผ๎า) 
2. เก๎าอ้ี 
3. ปลั๊ก 

5 ตัว 
12 ตัว 
3 อัน 

จุดที่ 12 สะเต็มศึกษา 
ลานหน๎าอาคาร 5  
หลังห๎องวิชาการ 

1. โต๏ะ 
2. เก๎าอ้ี 

4 ตัว 
10 ตัว 
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ตัวอย่างเกียรติบัตร 
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ที่ ศธ 04232.18/149          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
            40 รามค าแหง 43/1 วังทองหลาง 
            กรุงเทพมหานคร 10310 
         6  กุมภาพันธ์  2562 

เร่ือง แจ้งการจัดนิทรรศการ “เปิดบา้นการศึกษา บดนิทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรมและก าหนดการ จ านวน  1  ฉบับ 

 ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก าหนดจัดนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษา 
บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและประเมินผลโครงงาน 
(PBL)ของนักเรียน และแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานสะเต็มศึกษา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30-16.00 น. 
  ในการนี้โรงเรียนจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในแต่
ละระดับชั้น ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอโครงงานด้วยโปสเตอร์ จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมตัว
ในการน าเสนอโครงงานหน้าโปสเตอร์ของตนเอง ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 เวลา 07.30 น. 
 2. นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมให้จัดเตรียมงาน ณ บริเวณที่ตนเอง
รับผิดชอบ เวลา 07.30 น.  
 3. นักเรียนนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 ให้เข้าแถวเพื่อท ากิจกรรมหน้าเสาธง ณ สนามฟุตบอล 
และรับเล่ม Passport.จากครูที่ปรึกษา เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมในเวลา 08.15-15.00 น. 
 4. นักเรียนในข้อ 3 ที่ท ากิจกรรมและได้รับสติ๊กเกอร์ติดเล่ม Passport เสร็จสิ้นแล้ว ให้รวบรวมที่
หัวหน้าห้องเพื่อน าส่งคณะกรรมการฝ่ายตรวจรับสมุดคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เวลา 13.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องอาหารครู อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 2 
 อนึ่งโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนได้หลังเวลา 15.00 น. และนักเรียนทุกคนต้อง
เข้าร่วมกิจกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากมีผลต่อคะแนนของทุกรายวิชา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ  

       
                     (นายวสิิทธิ์   ใจเถิง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) 
 
 
 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
โทร. 02 538 2573 ต่อ 116 
โทรสาร. 02 539 8997 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
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ที่ ศธ 04232.18/68                 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
        40 รามค าแหง 43/1 วังทองหลาง 
        กรุงเทพมหานคร 10310 

          14  มกราคม  2562 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
 (BODIN Academic Expo) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรมและก าหนดการ จ านวน 1  ฉบับ 

 ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก าหนดจัดนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน
การศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแสดงและประเมินผล
โครงงานของนักเรียน และแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน
แนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ 
หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 และลานสโรชนิลุบล 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ และให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
         ขอแสดงความนับถือ  

       
                     (นายวสิิทธิ์   ใจเถิง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
โทร. 02 538 2573 ต่อ 116 
โทรสาร. 02 539 8997 
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ที่ ศธ 04232.18/ว84                  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
        40 รามค าแหง 43/1 วังทองหลาง 
        กรุงเทพมหานคร 10310 

      17  มกราคม  2562 

เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”  
 (BODIN Academic Expo) 

เรียน ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรมและก าหนดการ จ านวน 1  ฉบับ 

 ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก าหนดจัดนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน
การศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแสดงและประเมินผล
โครงงานของนักเรียน และแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน
แนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ 
หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 และลานสโรชนิลุบล 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกชมรมครูโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) เข้าร่วมชมนิทรรศการในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
         ขอแสดงความนับถือ  

       
                     (นายวสิิทธิ์   ใจเถิง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
โทร. 02 538 2573 ต่อ 116 
โทรสาร. 02 539 8997 
 
 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
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ที่ ศธ 04232.18/ว157                โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
        40 รามค าแหง 43/1 วังทองหลาง 
        กรุงเทพมหานคร 10310 

          6  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”  

 (BODIN Academic Expo 2018) 

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี  ไอ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรมและก าหนดการ จ านวน 1  ฉบับ 

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ 04232.18/ว94 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมจัดบูธกิจกรรม ในนิทรรศการวิชาการ  

 “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo) ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 04232.18/ว94 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้เชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN 
Academic Expo) ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นั้น แต่เนื่อง
ด้วยปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท าให้โรงเรียนต้องสั่งหยุดเรียนในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งต้องเลื่อน   
การจัดนิทรรศการในวันดังกล่าวออกไป เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ในการนี้โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการไปเป็นวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และขอเรียน
เชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม ในวันดังกล่าวด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออภัย มา ณ โอกาสนี้ 

 
         ขอแสดงความนับถือ  

       
                     (นายวสิิทธิ์   ใจเถิง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
โทร. 02 538 2573 ต่อ 116 
โทรสาร. 02 539 8997 
ผู้ประสานงาน นายลัทธพล  ด่านสกุล  โทร. 09 6563 6455 
 
 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
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ที่ ศธ 04232.18/ว69                  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
        40 รามค าแหง 43/1 วังทองหลาง 
        กรุงเทพมหานคร 10310 

         14  มกราคม   2562 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมนิทรรศการวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดกิจกรรมและก าหนดการ จ านวน  1  ฉบับ 
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมนิทรรศการ  จ านวน  1  ฉบับ 

 ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก าหนดจัดนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน
การศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแสดงและประเมินผล
โครงงานของนักเรียน และแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันศุกร์
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 หอประชุม
อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 และลานสโรชนิลุบล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในการนี้ จึงขอเรียน
เชิญครูและนักเรียนจากโรงเรียนของท่านเข้าร่วมนิทรรศการในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 

 
                   (นายวิสิทธิ์  ใจเถงิ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
โทร. 02 538 2573 ต่อ 116 
โทรสาร. 02 539 8997 
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ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
(BODIN Academic Expo 2018) 

 

  
นายธงชัย  อินทรพาณิชย์ รองผู๎อํานวยการกลุํม

บริหารวิชาการ กลําวรายงาน 
ดร.วิสิทธิ์   ใจเถิง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) ประธานในพิธีฯ กลําวเปิดงาน 

 

 
คณะผู๎บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รํวมเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 

 
 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
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การแสดงพิธีเปิด ชื่อชุด “รากไทยพิพัฒน์ศิลป์ ภูมิแผํนดินจักรินราชา” 

 

 
ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงาน PBL และการประกวดโปสเตอร์ โครงงาน PBL 

 
 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
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ประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศในการแขํงขันระดับนานาชาติ 

 
นางสาวนพมาศ  ฤทธานนท์ นักเรียนทุน พสวท. ชั้น ม.6/14 การนําเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
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นายศิรวิทย์  เลิศวิริยะปิติ  นักเรียนทุน พสวท. ชั้น ม.6/14 การนําเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ 

 

  

  
ประธานในพิธีและแขกผู๎มีเกียรติเยี่ยมชมการแสดงโครงงานของนักเรียน ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ 

 
 



 

 
รายงานผลการดําเนนิการกจิกรรมการเรียนรู๎สูํโครงงานและนทิรรศการ “เปิดบ๎านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018)  
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ประธานในพิธีและแขกผู๎มีเกียรติเยี่ยมชมการแสดงผลงานยอดเยี่ยม (Best practice)  

ของกลุํมสาระการเรียนรู๎และกลุํมงานตํางๆ ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
 

  

  
ประธานในพิธีและแขกผู๎มีเกียรติเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

และกลุํมงานตํางๆ เพ่ือให๎นักเรียนเข๎ารํวม 
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การนําเสนอโครงงานด๎วยวาจา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
การนําเสนอโครงงานด๎วยวาจา สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) 
และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
************************************************************ 

 
1. ดร.วิสิทธิ ์  ใจเถิง   ผู๎อํานวยการโรงเรียน 
2. นาวาอากาศตรี หญิง พิมพร เทียนอุดม รองผู๎อํานวยการ กลุํมบริหารงบประมาณ 
3. นางสาวพรพชร สุนทรนนท์    รองผู๎อํานวยการ กลุํมบริหารงานบุคคล 
4. นายสุพัฒน์  อัตจริต   รองผู๎อํานวยการ กลุํมบริหารทั่วไป 
5. นายธงชัย  อินทรพาณิชย์   รองผู๎อํานวยการ กลุํมบริหารวิชาการ 
6. นางวณิตา  ประภัศร  รองผู๎อํานวยการ กลุํมนโยบายและแผน 
7. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ กลุํมบริหารวิชาการ 
      หัวหน๎าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
8. นายอภิชา  นิลวัฒน ์  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ กลุํมบริหารวิชาการ 
      หัวหน๎างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. นางจริญญา  แก๎ววงษา  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
10. นายบพิตร  อิสระ   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
11. นายพิทยา  ทองเงิน   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
12. นางสมร  จันทนาคม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

หัวหน๎างานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
13. นายนิพน  แจํมแจ๎ง   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
14. นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
15. นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
16. นางวันวิสา  พริพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
17. นางเพ็ญแข  เมืองนก   ดูแลภาษาตํางประเทศที่ 2 
18. นางดรุณี  ประกิจเพชร์  หัวหน๎างานแนะแนว 
19. นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพกุล หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
20. นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ  หัวหน๎าระดับวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 
21. นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล  หัวหน๎าระดับวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 2 
22. นางมลิวรรณ์  มูลพรม   หัวหน๎าระดับวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
23. นางสาวนิสา  วิริยาสิตาภรณ์  หัวหน๎าระดับวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 4 
24. นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ ์   หัวหน๎าระดับวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 5 
25. นางสาวปัณณิดา ประสานสอน  หัวหน๎าระดับวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
26. นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผํา  หัวหน๎าโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
27. นางจริยา  หวังเชิดชูเกียรติ  หัวหน๎างานห๎องสมุดและหัวหน๎าโครงการแหลํงเรียนรู๎ 
28. นางอังคณารัตน์ หวังดี   หัวหน๎างานรับนักเรียน 
29. นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ท้ังน๎อย  หัวหน๎างานทะเบียน 
30. นางสาวหฤทย์ อันไธสง   หัวหน๎างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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31. นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม   หัวหน๎าศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคกรุงเทพมหานคร 
32. นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคํา   รองหัวหน๎างานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
33. นายลัทธพล   ดํานสกุล  หัวหน๎างานผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
34. นายพรสิทธิ์  เลิศเสรีพัฒนกุล  หัวหน๎าสํานักงานกลุํมบริหารวิชาการ 
35. นางโรสณีย์  วงศ์หมัดทอง  เลขานุการรองผู๎อํานวยการ กลุํมบริหารวิชาการ 
36. นางสาวศรัญญา รองศักดิ์   เจ๎าหน๎าที่ศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคกรุงเทพมหานคร 
37. นางสาววิสาข์ วงศ์ใจเย็น  เจ๎าหน๎าที่โครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
38. นางสาวทัศนีย์ ไชยหาร   เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกลุํมบริหารวิชาการ 
39. นางสาววรัทยา ชัยวิเชียร  เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกลุํมบริหารวิชาการ 
40. นายธนพล  ตันติ์ทวีสุทธิ์  เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกลุํมบริหารวิชาการ 
41. นางสาวชีวนันท์ ราชบุรี   เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกลุํมบริหารวิชาการ 
42. นายณัฐพงศ์  มนต์อํอน  หัวหน๎างาน IS และ PBL 
 

*********************************************** 
 
 
 
 
 
 


