
 
ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา ประจ าปีการศึกษา 2561 
----------------------------- 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ด าเนินการจัดการประกวดการน าเสนอโครงงานด้วยวาจาใน
งานนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” ประจ าปีการศึกษา 2561 การด าเนินการประกวด
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการตัดสินการประกวดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
ประกาศ ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

    

 
(นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
*********************************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัล ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ มหัศจรรย์พันธุ์ย้อม ด.ช.พศวีร์         จันตร ี
ด.ช.ชิษณุพงศ์ คงแก้วขาว 
ด.ช.ธนดล ธรณีสุวรรณ 
ด.ช.วชิรภรณ์ เฉลิมพงษ์ 
ด.ช.ศุภชัย ตระกูลประดิษฐ์ 

2/7 

รองชนะเลิศอันดับ 1 สีสันเส้นสายตะกร้าผักตบชวา
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
ของต้นว่านหางจระเข้ 

ด.ญ.โสภิตนภา นิตยพันธ์ 
ด.ช.ชณาชา       รณชิตสมบญุ 
ด.ช.ปัณณทัต วงษ์วิภูษิตานนท์ 
ด.ช.คณธัช จ าเนียรกุล 
ด.ช.ธนพล มีเจริญ 

1/12 

ชมเชย Fleur (ลิปติกแบบกระดาษจาก
ดอกไม้) 

ด.ญ.ชนาภัทร     อัศวสันติ 
ด.ช.ปุณณวิช      ขุมทอง 
ด.ญ.ณัฐณิชา      คุณานนท์ 
ด.ญ.สุประวีณ์     สุทธิชว่ย 

3/6 



 

 
รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
*********************************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ บอร์ดเกมสวนพฤกษศาสตร์ นายกฤษฎ์ วงศ์ปิติรุ่งเรือง 
น.ส.ณัฐณิชา เลาหสุวัฒน์กุล 
น.ส.วีรินทร์พิมล รุจิกุลกานต์ 
น.ส.ปุณิกา ถิรกุลถาวร 
น.ส.อาภาวรรณ ธรรมวงษ์ 

5/15 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ช่วงเวลาที่ส่งผลต่อการเปิดของ
ปากใบของต้นประดู่บ้าน 

นายอรรถวัต      ดวงนิล 
น.ส.ณพรรษ สถิตธรรมนิตย์ 
น.ส.ณัชฐ์สุกานต ์วัฒนะบุญมา 
น.ส.เพชรรัตน ์ ปกจ้าย 
นายชัชชน ปรัชญาพิพัฒน์ 

5/14 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสกัดอินดิเคเตอร์จากกลีบ
ดอกหางนกยูงไทย 

นายศุภกิตติ์      ลิมวิภูวัฒน์ 
นายภัทระ ภูรีสถิตย์ 
นายภีรภาคย์ บุญญนสินีเกษม 
นายศุภกร ปู่บัว 
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 

 
 



 

 
รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
*********************************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ Hydroponic Sufficiency ด.ญ.ปภาดา      ตันติยานนท์ 
ด.ช.สุขกฤษณ์ แขมค า 
ด.ญ.ชวันรัตน์ ศรัณย์ธรรมกุล 
ด.ญ.นริศรา ขอด่านกลาง 
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 เครื่องช่วยแยกเหรียญจากลัง
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 

 



 

 
รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
*********************************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ อัศจรรย์สวนครัว น.ส.ขวัญข้าว สนธิกนก 
นายภูสิษฐ์ แต่งตั้ง 
นายอิมมานูเอล เลาหะวีร์ 
น.ส.พิชญาภา เกิดแก้ว 

5/6 

รองชนะเลิศอันดับ 1 สบู่สมุนไพรก าจัดกลิ่นตัว น.ส.พชร ชินโน 
น.ส.วรัทยา กิติมศักด์ิ 
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 กล่ าถวิล 

5/3 

ชมเชย สบู่ 4.0 นายสุทธกานต์  โกมลวิริยะกุล 
นายพีรวิชญ์     ประมุเกียรติยศ 
นายภูหฤษฎ์     จันทรุสอน 
นายคณวัฒน์    สมจิตต์ 
นายภวัต         นุรักษ์ 

4/2 

 
 
 



 

ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 
ชมเชย เทียนหอมจากดอกไม้ น.ส.สิตา     อิฐรัตน์ 

นายการต์อนรรฆ   ตันเจริญ 
น.ส.ณัฏฐมน    คมข า 
น.ส.วราภรณ์    ชัยมูล 
น.ส.ปุญญาพัฒน์    นักร้อง 

4/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาสะเต็มศึกษา 
*********************************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ เครื่องบีบขวดน้ าพลาสติกใน
ครัวเรือน 

ด.ช.วรรุจน์         ตลึงจิตร 
ด.ช.ดนุวัฒน์       ลี้พล 
ด.ช.ปัณณ์          เนตรชลายทุธ 
ด.ช.พสิษฐ์         พุ่มพันธ์ 
ด.ช.สิรภัทร        แจ่มมี 
ด.ช.สุพล           ตั้งศิริพัฒน์ 

2/1 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้ง
เตือนด้วย Microcontroller 
Board (micro:bit) 

ด.ช.ณธรรศ       สาสุนันท์ 
ด.ช.ธนภูมิ        โชติพันธ์ 
ด.ช.ธีรเทพ       กระต่ายทอง 
ด.ช.ศิรชัช        ตังติสานนท์ 
ด.ช.สชิณ์ภวิศ    สังคะหะ 
ด.ช.สิปปกร      จุลพันธ์ 

2/2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 แบบจ าลองเขื่อนทนต่อแรงดันน้ า ด.ญ.ณัฎฐากร    ธ ารงอนันสกุล 
ด.ญ.สุชัญญา     ชูเกลี้ยง 
ด.ญ.อันนปภา    ค าฉัตร 

2/3 

ชมเชย ราวตากผ้าอัตโนมัติ ด.ช.ชญานนท์    บุญภา 
ด.ช.ภาค           หล่อวิจิตร 
ด.ช.ภูร ี           พงศ์คหบดี 
ด.ช.อาทิฐคุณ เตียอ ารุง 
ด.ญ.ปานิศรา วิโรจน์ชวีัน 

1/14 

 
 
 



 

ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายช่ือโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศกึษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาสะเต็มศึกษา 
*********************************************************** 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ ชื่อโครงงาน รายช่ือนักเรียน ชั้น 

ชนะเลิศ การศึกษาช่วงปริมาณของ  
K-oleate ที่เหมาะสมต่อการท า
แผ่นรองส้นเท้าจากยางพารา 

นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน 
นายธัชพล ก๊กเครือ 
นายปฏิภาณ รตันวิฬาร์ 
นายปุณยวุฒิ โตมีบุญ 
นายภพธรรม เจริญแนว 
นายสหฤทธิ์ สันนิธิลาวัณย ์

6/14 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จุดประกายไฟด้วยความรู้ น.ส.ลภัสสมล    อรุณยิ่งมงคล 
นายธนาดล      ชาญพัฒนกิจ 
น.ส.ปริชญา      บุตรราช 
น.ส.ปุณยนุช     บุญเดช 

4/15 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การท าน้ าหอมแห้งกลิ่นตะไคร้
หอม 

นายโชติวิทย์ สิทธารถศักดิ์ 
นายสราวุฒิ สิงห์บูรณา 
นายกันต์ดนย์ เจียมสมัย 
นายวิธวินท ์ เผ่าภูรี 
นายชิษณุพงศ์ ณ นคร 

4/8 

ชมเชย กันสาด........ศาสตร์ นายคมชาญ ไอยะรา 
น.ส.กชกร ชูเกียรติเถกิง 
น.ส.ณัฏฐนชิ ศักดิ์ชัยนานนท์ 
น.ส.ปาลิดา ขวดใส 
น.ส.พัสว ี ศิริมัย 
น.ส.ศุภิสรา ทวีชนม์ 

4/15 

 
 


