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ผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรยีน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขอมูลระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562 

 
 

 โรงเรียนไดดาํเนินงานดานภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายในการพัฒนานกัเรียน สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ  สรุปได

ดังนี้ 

 

1. การดําเนนิงานตามภารกจิหลักของโรงเรยีน 

1.1 การสรรหาและคัดเลอืกนักเรยีนท่ีมคีวามสามารถพเิศษดานคณติศาสตรและวทิยาศาสตร 

 โรงเรียนไดดาํเนนิการรับสมัครและสอบรอบแรก เพือ่คัดเลอืกนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  

ปการศกึษา 2562 ทัง้ในสวนของโรงเรียนและดําเนนิการใหแกโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั (โรงเรียน

วทิยาศาสตรภมูภิาค) ทัง้ 12 แหง และโครงการสนับสนุนการจัดตัง้หองเรียนวทิยาศาสตรในโรงเรียน 

โดยการกํากับดูแลของมหาวทิยาลยั ของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(โครงการ วมว.) จาํนวน 18 แหง 

ผลการดําเนนิงาน สรุปไดดังนี้ 
 

ชวงเวลา การดําเนนิงาน 

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักเรยีนที่กําลังศกึษาอยูชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 เพื่อเขาเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4  

ปการศกึษา 2562 มีนักเรยีนสมัครสอบทัง้ 3 โครงการ จํานวน 22,232 คน  ซึง่เม่ือได

ตรวจคุณสมบัติแลว มีนักเรยีนทีมี่สิทธสิอบจํานวน 20,749 คน  จําแนกเปน 

- โรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ จํานวน 13,122 คน 

- โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลัย จํานวน 8,768 คน 

- โรงเรยีนในโครงการ วมว. จํานวน 8,763 คน 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 

นักเรยีนทีเ่ลือกสอบเขาโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ ผานการคัดเลือกรอบแรก 

จํานวน 516 คน 

วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 

- นักเรยีนเขาสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกรายวชิา จํานวน 504 คน 

- นักเรยีนเขาสอบคัดเลือกรอบสองเฉพาะวชิาคณติศาสตร จํานวน 2 คน 

- นักเรยีนขาดสอบ 10 คน 
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ชวงเวลา การดําเนนิงาน 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง 

นักเรยีนผานการคัดเลือกเปนตัวจรงิ 240 คน และตัวสํารอง 264 คน 

รายการ 
ตัวจรงิ ตัวสํารอง 

รวม 
ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

นร.จากโรงเรยีนในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 98 34 88 45 265 

นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 78 30 81 50 239 

รวม 
176 64 169 95 

504 
240 264 

 

หมายเหตุ  มีนักเรยีนไมผานการคัดเลอืกรอบสอง จํานวน 2 คน (เขาสอบเฉพาะวิชาคณติศาสตร) 

มีนาคม-พฤษภาคม 2562  ดําเนินการรับมอบตัวนักเรยีนที่ผานการคัดเลือกตัวจรงิ ระหวางวนัที่ 15-17 มีนาคม 

2562 และรับมอบตัวนักเรยีนที่ผานการคัดเลือกตัวสํารองถงึลําดับที่ 165 รายละเอยีด 

ดังตาราง 

รายการ 
ตัวจรงิ ตัวสํารอง 

รวม 
ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

นร.จากโรงเรยีนในเขตกรุงเทพมหานคร 47 17 64 26 17 43 107 

นร.จากโรงเรียนในสวนภูมิภาค 45 23 68 43 22 65 133 

รวมทัง้สิ้น 92 40 132 69 39 108 240 
 

7-15 พฤษภาคม 2562 กจิกรรมคายปรบัพื้นฐานนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 2562 

- วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 : กจิกรรมละลายพฤติกรรม ณ กองพันทหารราบ 

โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

- วันที่ 11-5 พฤษภาคม 2562 : กจิกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับการเปนนักเรยีน

โรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ 

 

 โรงเรียนไดเร่ิมดาํเนนิการประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที่ 4  

ปการศกึษา 2563 ชวงเดอืนกรกฎาคม 2562 รับสมัครออนไลน ระหวางที ่1-31 สงิหาคม 2562 และมกีรอบ 

การดําเนนิงาน ดงันี้ 
 

ชวงเวลา การดําเนนิการ 

1-31 สงิหาคม 2562 รับสมัครนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

วันอาทิตยท่ี 17 พฤศจกิายน 2562 ดําเนนิการสอบคัดเลอืกรอบแรก 

17 ธันวาคม 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลอืกรอบแรก จํานวน 500 คน 

วันเสาร-อาทิตย ท่ี 18-19 มกราคม 2563 ดําเนนิการสอบคัดเลอืกรอบสอง 

2 มนีาคม 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลอืกรอบสอง จาํนวน 240 คน 

14 มนีาคม 2563 มอบตัวเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2563 
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1.2 กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน   

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบดวย 

1.2.1 กจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จาํนวน 7 คร้ัง  ดงันี้ 

วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

28 พฤศจกิายน 2561 Leading self คุณณิชา พทิยาพงศกร (นักเรียนเกา รุนที่ 13) 

26 ธันวาคม 2561 คุณกลาที่กาวหรือยัง คุณกววีุฒ ิ เต็มภูวภัทร 

เจาของเพจ เจาของหนังสอืแปดบรรทัดคร่ึง และเปนหนึ่ง 

ในทมี Innovation Lab ของ ปตท. 

13 กุมภาพันธ 2562 ธรรมะกับความรัก พระอาจารยสุชนิ ทํามาหากนิ 

วัดอุมผาง  อดตีครูโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

13 มถิุนายน 2562 อยูอยางเขาใจ คุณพมิพรรณ ดศิกุล ณ อยุธยา 

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและเผยแพรองคความรู  

มูลนธิแิมฟาหลวงฯ 

8 กรกฎาคม 2562 ไมมอีะไรที่คงทนถาวร แมกระทัง่ความทุกข

ของชวีติ 

พระครูปฐมธรรมวงศ (พระอาจารยสุรศักดิ์)  

ผูชวยเจาอาวาสวัดไรขงิ  พระอารามหลวง 

31 สงิหาคม 2562 

(กจิกรรมคายคุณธรรม

จริยธรรม สําหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ป

การศกึษา 2562 

ความรูเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม - นายวัชรพงษ  วงษแกว (นักเรียนเกา รุนที่ 26) 

 - นางเกตุแกว นิลยาน 

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

 - นางสาวสุพพัตรา ผานมรคา 

เจาหนาที่ปรึกษาดานการเงินและอาจารยพิเศษ 

วิชาเศรษฐศาสตร 

 - นายแพทยภูริทัต แสงทองพานิชกุล (นักเรียนเกา รุนที ่

 และประธานชมรมศิษยเกา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) 

 - ดร.วนรักษ ชัยมาโย 

รองผูอํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - นายไพบูลย เล็กสกุลไทย 

ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รุนที่ 27 

 - นายสรวิศ ไพบูลยรัตนากร 

ผูกอต้ัง Saturday School หรือ “โรงเรียนวันเสาร” 

 - นายภัทร วรธรรม (นกัเรียนเกา รุนที่ 26) 

1 กันยายน 2562 ความสุขที่แทจริง คอือะไร คุณมยุริญ ผองผุดพันธ 

2 กันยายน 2562 หลักธรรมนําชวีติ สูความสาํเร็จ ดร.ดัชกร ตนเจริญ 

 

 โรงเรียนดาํเนนิการจัดคายคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 

2562  ระหวางวันที ่30 สงิหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ 
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1.2.2 กจิกรรมพัฒนาการเรยีนรู 

(1) การฟงบรรยายพเิศษ : โรงเรียนไดจดักิจกรรมฟงบรรยายพเิศษ จํานวน 7 คร้ัง ซึ่งเปน 

การบรรยายดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี 4 คร้ัง  และดานสงัคมศกึษา ภาษา ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลกิภาพ 2 คร้ัง ดังนี้ 
 

วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

21 พฤศจกิายน 2561 Enjoy Science แรงบันดาลใจ โอกาส และ

ความกาวหนาในอนาคต 

อาจารย ดร.ทวธีรรม ลมิปานุภาพ (ศษิยเกา รุน 11)  

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยมหดิล 

12 ธันวาคม 2561 Biophysics : When a physicist falls in love 

with biology 

ดร.อุดม แซอึ่ง (ศษิยเกา รุน 11) 

นักวจิัยหองปฎบิัตกิารวเิคราะหและประยุกตใชสารชวี

โมเลกุล ศูนยพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาต ิ

(BIOTEC) 

23 มกราคม 2562 Visualization of machines / See the world at 

nanoscale 

ผศ.ดร.ปวย  อุนใจ 

อาจารยประจําภาควชิาชวีวทิยา  

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 

30 มกราคม 2562 การแสดงหุนละครเล็ก เร่ืองรามเกยีรติ์  

ตอน นางลอย พรอมการสาธติการเชดิหุน

ละครเล็กประกอบการบรรยาย 

คณะหุนละครเล็กโจหลุยส 

6 กุมภาพนัธ 2562 Social Science Innovation and Life คุณสุทัศน  รงรอง 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร บริษัท ดูอนิไทย จํากัด 

29 พฤษภาคม 2562 พระมหากษัตริยกับประเทศไทย วทิยากรจติอาสา 904 

5 มถิุนายน 2562 เสนทางนกัวจิัยโทเร: จากกราฟนในหองแล็บสู

ตลาดโลก 

ดร.อดสิร เตอืนตรานนท 

นักวจิัยอาวุโสและหัวหนาหนวยปฎบิตักิารวจิัยนาโน

อเิล็กทรอนกิสและเคร่ืองจลุภาค ศูนยเทคโนโลยี

อเิล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC) 

เมธวีจิัยอาวุโส สกว. สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

  

 

 

(2) การศกึษาดูงาน : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมศกึษาดงูานในสถานที่ตาง ๆ จํานวน 4 คร้ัง  ทัง้หมด 

62 แหง โดยแบงเปนดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ีจาํนวน 40 แหง  และดานสังคมศกึษา ภาษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และโบราณคด ีจํานวน 22 แหง  ดงันี้ 
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วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีศกึษาดูงานดานวทิยาศาสตรฯ : 40 แหง สถานท่ีศกึษาดูงานดานสังคมศกึษาฯ : 22 แหง 

15 พฤศจกิายน 2561 1. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กรุงเทพมหานคร 

2. ภาควิชาวิศวกรรมการบนิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

3. บรษิัท ศนูยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

จังหวัดปทุมธาน ี

4. บรษิัทซีท ีเอเชีย โรโบตกิซ จํากัด  

5. บรษิัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

6. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. ศูนยเซลลตนกําเนดิและเวชศาสตรฟนฟูสภาวะ

เสื่อม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุขบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุร ี

8. หนวยเสรมิสรางศักยภาพทางนาโนศาสตรและนา

โนเทคโนโลย ี(NANO) คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

9. อุทยานธรรมชาตสิรรีุกชาต ิอุทยานธรรมชาติ

วิทยาสริรีุกขชาต ิ(โดยภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

10. ศูนยวิจัยและหองปฎิบัตกิาร ภาควิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

11. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

(องคการมหาชน) กรุงเทพมหานคร 

1. พพิธิภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสริกิิตติ์ 

พระบรมราชินนีาถ หอรัษฎากรพพิัฒน  

ในพระบรมมหาราชวัง 

2. พพิธิภัณฑและศูนยฝกอบรมการแพทยแผนไทย 

สังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยผสมผสาน กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดนนทบุร ี

3. หออัครศลิปน จงัหวัดปทุมธาน ี

4. พพิธิภัณฑวังวรดศิ และหอสมุดดํารงราชานุภาพ 

5. บานพพิธิภัณฑ หรอื House of Museums  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

6. พพิธิภัณฑแรหิน กรมทรัพยากรธรณ ี

กรุงเทพมหานคร 

5 กุมภาพันธ 2562 13. นทิรรศการวันนักประดษิฐ ศูนยประชุมไบเทค  

บางนา 

 

1 สงิหาคม 2562 14. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร คณะ

วิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16. หนวยวิจัยไขเลอืดออก สถานสงเสรมิการวิจัย 

คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

17. สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแหงชาต ิ 

(องคการมหาชน) 

18. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

19. พพิธิภัณฑธรรมชาตวิิทยา องคการพพิธิภัณฑ 

วิทยาศาสตรแหงชาต ิ(พพิิธภัณฑพระราม 9  

และพพิธิภัณฑธรรมชาตวิิทยา) 

7. พพิธิภัณฑกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง 

8. พพิธิภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศริินทราวาส  

9. พพิธิภัณฑศริริาชพมุิขสถาน โรงพยาบาลศริริาช 

10.อนุสรณสถานแหงชาต ิกองประวัตศิาสตรและ

พพิธิภัณฑทหาร 

11. พพิธิภัณฑศลิปะไทยรวมสมัย 

12. หอภาพยนตร (องคการมหาชน) จ.นครปฐม 

13.ศูนยการเรยีนรูธนาคารแหงประเทศไทย 

14. พพิธิภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ 

พระบรมราชินนีาถ พระบรมมหาราชวัง 

15.ศูนยการเรยีนรูธนาคารแหงประเทศไทย 
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วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีศกึษาดูงานดานวทิยาศาสตรฯ : 40 แหง สถานท่ีศกึษาดูงานดานสังคมศกึษาฯ : 22 แหง 

20. พพิธิภัณฑวิทยาศาสตร องคการพพิธิภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาต ิ(พพิธิภัณฑวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย)ี 

21. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ

แหงชาต ิอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

22. ศูนยเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอร

แหงชาต ิอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

23. ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

24. ศูนยวิจัยเทคโนโลยยีาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา 

25. วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

26. บรษิัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด 

12 กันยายน 2562 27. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

28. Smart Lab คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

29. สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม 

30. ภาควิชาคณติศาสตรและวิทยาการคอมพวิเตอร 

และวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

31. ศูนยนวัตกรรมและบรกิารทางวิศวกรรมชีว

การแพทย สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

32. มูลนธิิทันตนวัตกรรม พระรามเกา 

33. การกีฬาแหงประเทศไทย 

34. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

35. อุทยานธรรมชาตวิิทยาสริรีุกขชาต ิ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

36. ภาควิชาวิศวกรรมการบนิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

37. ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศริริาช 

มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวังหลัง 

38. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  

39. ภาควิชาธรณี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

40. อุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ 

16. พพิธิภัณฑสถานแหงชาต ิศลิป พรีะศร ี

อนุสรณ และหอประตมิากรรมตนแบบ 

17. นทิรรศรตันโกสนิทร 

18. Siam Serpentarium 

19. พระราชวังเดมิ (กรุงธนบุร)ี 

20. พพิธิภัณฑตํารวจ วังปารุสกวัน 

21. พพิธิภัณฑวัฒนธรรมดอกไม 

22. พพิธิภัณฑชาวบางกอก ถนนเจรญิกรุง 
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(3) กจิกรรมคายวชิาการ : เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงเสริมการเรียนรู 

ในหองเรียนทัง้ดานวทิยาศาสตรและศลิปวัฒนธรรม  เรียนรูการใชวทิยาศาสตรในชีวติประจําวันและวทิยาศาสตร

ที่แฝงอยูในภูมปิญญาทองถ่ิน รวมทัง้รูจักและเขาใจวถีิการดํารงชีวติของคนในสังคมทีต่างไปจากสงัคมที่ดาํรงอยู  

นอกจากนี้ ในการจดัคายวชิาการ โรงเรียนไดจดัในลักษณะการบูรณาการใหมเีนื้อหาความรูผสมผสานทุกวชิา 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based learning หรอื Inquiry-based learning  

สามารถหาคําตอบหรอืแนวทางแกปญหาตาง ๆ ได และนกัเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะ 

  ในปการศกึษา 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมคายวชิาการ ระหวางวันที ่8-10 กุมภาพันธ 2562   

จํานวน 6 คาย  ดงันี้ 

คาย / ชื่อคาย จังหวดั 
จํานวน

นักเรยีน (คน) 

คายท่ี 1 : “โคนมรอยลาน กาญนะจะบุรี” กาญจนบุรี 38 

คายท่ี 2 : “เรียนรูวถิชีีวติ แนวคดิภูมปิญญา เพื่อพัฒนาชุมชน” นครปฐม / 

สมุทรสงคราม 

40 

คายท่ี 3 : “ไอดนิกลิ่นศิลป มารวมกันฟนท่ีราชบุรี” ราชบุรี 40 

คายท่ี 4 : “วทิยเพื่อการอนุรักษ รวมคนรักษทะเล เฮท่ีแสมสาร 

สรางบานปะการัง” 

ชลบุรี 40 

คายท่ี 5 : “ลุยน้าํ...ปลูกปาชายเลน เดนิเลน...อัมพวา  

ศึกษา...นาเกลอื  สองเรือ...ชมอ่ิงออย” 

สมุทรสงคราม 40 

คายท่ี 6 : “ปฐมบท 3,000 ป แหงทวารวดศีรีสุพรรณภูมิ” สุพรรณบุรี 39 

 

1.2.3 กจิกรรมพัฒนาจติอาสา : โรงเรียนไดจดักิจกรรมพัฒนาจติอาสาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรม มคีวามเสยีสละ รูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนและสังคม เขาใจสภาพปญหาและชีวติความ

เปนอยูที่แตกตางกันในสังคม  กิจกรรมพัฒนาจติอาสาทีโ่รงเรียนจัดขึ้น ไดแก 

(1) กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ณ ศูนยบริการโลหติสภากาชาดไทย  จํานวน 6 คร้ัง ไดแก  
 

วันท่ีไปรวมกจิกรรม จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) 

วันเสารท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันอาทิตยท่ี 25 พฤศจกิายน 2561 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันเสารท่ี 29 มถุินายน 2562 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันอาทิตยท่ี 30 มถิุนายน 2562 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันเสารท่ี 6 กรกฎาคม 2562 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันอาทิตยท่ี 7 กรกฎาคม 2562 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

รวม 120 12 
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(2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนชวยคัดแยกของบริจาค ทําความสะอาด เช็ด ถู ภายในบริเวณวัด และ

โรงพยาบาล  6 แหง จาํนวน 9 คร้ัง ไดแก  

สถานท่ี วันท่ีไปรวมกจิกรรม จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) 

1. วัดไรขงิ วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2561 45 2 

 วันท่ี 29 มถิุนายน 2562 50 3 

2. วัดปาชัยรังษี วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2561 7 2 

3. วัดหทัยนเรศวร วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2561 10 2 

 วันท่ี 29 มถิุนายน 2562 50 2 

4. วัดงิ้วราย วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2561 7 2 

5. วัดญาณเวศกวัน วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2561 28 2 

 วันท่ี 29 มถิุนายน 2562 30 2 

6. โรงพยาบาลมชิชั่น วันท่ี 7 กรกฎาคม 2562 30 2 

รวม 257 19 

 

(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชน ชวยจัดกิจกรรมนนัทนาการ เลานทิานประกอบการแสดง 

และรวมพูดคุยกับผูสูงอายแุละนอง ๆ จํานวน 3 แหง ไดแก 

สถานท่ี วันท่ีไปจัดกจิกรรม จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) 

1. ศูนยดูแลผูสูงอายุ บานอุนใจรัก เนอสซิ่งโฮม วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2561 11 1 

2. มูลนิธเิด็กบานทานตะวัน สายสี่ วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2561 25 2 

3. สถานรับดูแลและฟนฟูผูปวยบานอุนใจรัก วันท่ี 29 มถิุนายน 2562 40 3 

รวม 76 6 

 

(4) นักเรียนโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ รวมกิจกรรม “เย็บถุงผาใสยากลับบาน” ดวยวธิกีาร 

เย็บดนถอยหลังและรอยเชือกหูรูด เพื่อนําไปแจกตามโรงพยาบาลตาง ๆ ณ โรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ ในวันที ่

15 พฤศจกิายน 2561 เฉพาะนักเรียน ระดับช้ัน ม.5 และ ม.6 ทีไ่มประสงคไปศกึษาดูงาน จํานวน 8 คน และ 

วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 จาํนวน 40 คน  

(5) นักเรียนโรงเรียนมหดิลวทิยานุสร รวมกิจกรรม “MWIT SCREEN” เพื่อสกรีนถุงผาใสยากลับบาน 

และนําไปแจกตามโรงพยาบาลตาง ๆ ณ โรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ ในวันที ่15 พฤศจกิายน 2561 เฉพาะนักเรยีน 

ระดับช้ัน ม.5 และ ม.6 ทีไ่มประสงคไปศกึษาดูงาน จาํนวน 9 คน และวันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 จํานวน 15 คน 

(6) วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณทุกระดับช้ัน พรอมใจกันทําความดี

โดยการบาํเพ็ญประโยชนเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล อดลุยเดช  

บรมนาถบพติร ดวยการชวยงานครูและเจาหนาทีต่ามสาขาวชิา-ฝายตาง ๆ ในชวงเชา และรวมกิจกรรม  

Dance for Dad ในชวงเย็นรวมกับบุคลากรของโรงเรียน 
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(7) วันที่ 8 กุมภาพนัธ 2562 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่5 จัดคายบําเพ็ญประโยชน ลกัษณะ 

“พี่ชวยนอง” จาํนวน 13 คาย  

สถานท่ี 
ระดับชั้นของนักเรียน 

ท่ีเขารวมกจิกรรม 

จํานวนนักเรียน 

ท่ีเขารวมกจิกรรม (คน) 

จํานวนนักเรียน MWIT 

(คน) 

1. โรงเรียนเหลยีนหัว จ.นครนายก ป.5 79 17 

2. โรงเรียนวัดทองจรรยา จ.นครนายก ป.4-6 55 15 

3. โรงเรียนวัดหนองรี จ.นครนายก ป.5-6 62 16 

4. โรงเรียนนวมราชานุสรณ จ.นครนายก ม.1 196 35 

5. โรงเรียนนายกวัฒนากร (บานนา) จ.นครนายก ม.1-3 110 24 

6. โรงเรียนวัดทําใหม จ.พระนครศรีอยุธยา ป.4-6 65 16 

7. โรงเรียนวัดบึง จ.พระนครศรีอยุธยา ป.1-6 66 15 

8. โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุน พัฒนา

ประชาสรรค) จ.พระนครศรีอยุธยา 

ป.3-6 
44 15 

9. โรงเรียนวัดงิ้วราย จ.นครปฐม ป.4-6 60 15 

10. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ป.5-6 46 15 

11. โรงเรียนวัดลานตากฟา จ.นครปฐม ป.5 40 15 

12. โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) จ.นครปฐม ป.6 60 16 

13. โรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคําปานขํา

อนุสรณ) จ.นครปฐม 

ป.5 
130 23 

รวม  879 237 

 

(8) วันที่ 12-15 กุมภาพนัธ 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณชวยถวายภัตตาหาร

เชาแดพระสังฆาธกิาร พระวทิยากร และพระนักศกึษา ประมาณ 700 รูป ในการอบรมบาลกีอนสอบธรรม

สนามหลวง ภาค 14 ปที่ 45 ณ วัดไรขงิ ตัง้แตเวลา 04.30-08.30 น. จํานวน 80 คน (เฉลี่ยวันละ 20 คน) 

(9) วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียนทีไ่มไดเรียนนักศกึษาวชิาทหาร จาํนวน 40 คน  

รวมจัดทําของเลนและสื่อการเรียนรูเพื่อไปมอบใหโรงเรียนที่มนีักเรียนช้ันอนุบาล ในกิจกรรม “ของเลนและสือ่

การเรียนรูแดนองอนุบาล” ระหวางเวลา 13.00-16.00 น. 

(10) วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียนทีไ่มไดเรียนนักศกึษาวชิาทหาร จาํนวน 80 คน  

รวมพธิถีวายเทยีนจํานําพรรษา ณ วดัไรขงิ ระหวางเวลา 13.00-16.00 น. 

(11) วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณรวมจัดนทิรรศการเฉลมิพระเกียรต ิ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  

67 พรรษา โดยจดัในรูปแบบกิจกรรมพี่ชวยนอง มกิีจกรรมฐานวทิยาศาสตร คณติศาสตร และภาษาอังกฤษ   

ณ กระทรวงศกึษาธกิาร มนีักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน ครูผูดูแล จํานวน 6 คน 
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1.3 การทําโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรยีน  

 ในปการศกึษา 2561 นักเรียนรุนที่ 27 (มัธยมศกึษาปที ่5 ปการศกึษา 2561) มโีครงงานวทิยาศาสตร

ทัง้สิ้น 95 โครงงาน  จําแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้ 
 

สาขา จํานวนโครงงาน 

ชวีวทิยาและวทิยาศาสตรสุขภาพ 32 

เคมี 18 

ฟสิกส 19 

คณติศาสตร 19 

ศลิปศาสตร 7 

 

 โครงงานวทิยาศาสตร ของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่5 รุนที่ 27 ปการศกึษา 2561 จาํนวน 95 โครงงาน 

ไดดาํเนนิการสอบโครงงาน (Project Defense) เรียบรอยแลวในระหวางวนัที่  14 – 28 กุมภาพันธ 2562 

 โครงงานวทิยาศาสตร ของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่5 รุนที่ 28 ปการศกึษา 2562  ไดสงขอเสนอ

โครงงาน Proposal draft 1 ใหครูที่ปรึกษาโครงงานของแตละสาขาวชิา เมือ่วันที ่1 มนีาคม 2562 และใหเวลา

นักเรียนแกไขช่ือหัวขอโครงงาน หรอือาจมเีปลีย่นแปลงกลุมโครงงาน โดยคาดวานักเรียนจะดาํเนนิการเสร็จ และ

ดําเนนิการสงขอเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ (Proposal) ในวันที่ 10 มถุินายน 2562  หลงัจากนัน้ ไดดําเนนิการ

สอบ Proposal (Proposal Defense) ระหวางวันที่ 17 – 28 มถุินายน 2562  มจีาํนวนโครงงานทัง้สิ้น 87 โครงงาน 

ดังนี้ 
 

สาขา จํานวนโครงงาน 

ชวีวทิยาและวทิยาศาสตรสุขภาพ 24 

เคมี 25 

ฟสิกส 18 

คณติศาสตรและวทิยาการคํานวณ 18 

ศลิปศาสตร 2 
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1.4 กจิกรรมวชิาการกับตางประเทศ 

1.4.1 การสนับสนุนกิจกรรมวชิาการและพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ 

วันเดอืนป กิจกรรม / สถานที ่

24-27 ตุลาคม 2561 รักษาการหัวหนาสาขาวชิาภาษาตางประเทศ เขารวมการประชุม 4th Conference of PASCH 

Principals from Southeast Asia-Australia-New Zealand: Languages Open Doors. 

Perspectives With German, Indonesia  

4-9 พฤศจิกายน 2561 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีน, หัวหนาสาขาวชิาฟสิกส และเจาหนาที่ฝายวชิาการ เขารวม

กจิกรรม Kyoto University Visit Program for Professionals in Secondary Education 

from ASEAN Countries, Japan 

14-17 กุมภาพันธ 2562 รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีน เขารวมกจิกรรมศกึษาดูงานและประชุมกับ

ผูแทนของมหาวทิยาลัยเกี่ยวกับการศกึษาตอในมหาวทิยาลัย ในงาน Lingnan 

University Open House, Lingnan University, Hong Kong 

1-7 กรกฎาคม 2562 ครูชํานาญ สาขาวชิาศิลปศาสตร เขารวมกจิกรรมศกึษาดูงานและประชุมกับผูแทนของ

มหาวทิยาลัยเกี่ยวกับการศกึษาตอในมหาวทิยาลัย ในงาน GIGA Summer Program 

for College Counselors, Keio University, Japan 

 

1.4.2 โครงการแลกเปลี่ยนครูกับโรงเรียนเครอืขายในตางประเทศ 

วันเดอืนป ผูแทนจากสถาบนัการศกึษาในตางประเทศ 

21 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 

2562 

Dr. In Jeong Ko, Biology Teacher, Korea Science Academy of KAIST, Korea 

 

1.4.3 การตอนรับคณะผูแทนของสถาบันการศกึษาและหนวยงานจากตางประเทศ  จํานวน 5 คณะ  

จาก 5 ประเทศ 
 

วันเดอืนป ผูแทนจากสถาบนัการศกึษาในตางประเทศ 

19 ธันวาคม 2561 Dr. Peter Le Masurier, Director of Internationalism and Business Development, Jersey 

College of Girls, English 

17 มิถุนายน 2562 Mr. Dasho Karma Yeshey, Secretary of Education 

Mr. Nar Bahadur Raika, Chief Program Officer, Quality Assurance and Accreditation 

Division, Bhutan 

13 – 14 สิงหาคม 2562 Associate Prof. Hiroshi Tanaka, Graduate School of Professioanl teacher Education, 

Ritsumeikan University, Japan and Mr. Fumio Goto, Principal of Risumeikan 

Primary School 

15 สิงหาคม 2562 Dr. Kihoko Tokue, Managing Director และ Ms. Elizabeth Wee, Assistant Manager, 

Education Development Division, Leave a Nest Singapore 

20 สิงหาคม 2562 Ms. Laura Nix, Director for the "Inventing Tomorrow" Documentary, Ms. Sahithi Pingali, 

Intel ISEF Alumna, Ms. Anna Rogers, Public Diplomacy Assistant, and Mr. Wisarut 

Kimaporn, Cultural Affairs Assistant, U.S. Embassy, Bangkok 
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1.4.4 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอและแขงขันโครงงานระดับนานาชาต ิ จํานวน 13 รายการ ใน 7 ประเทศ 

ชวงเวลาของกจิกรรม กจิกรรม / สถานท่ี 

13-19 พฤศจกิายน 2561 นําเสนอโครงงานในงาน Japan Super Science Fair 2018 (JSSF 2018), Ritsumeikan High School, Japan 

20-26 มกราคม 2562 
นําเสนอโครงงานในงาน The 11th International Science Youth Forum (ISYE 2019), Hwa Chong 

Institution, Singapore 

18-22 มีนาคม 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร The Singapore International Science Challenge – International Student 

Science Fair 2019 (SISC-ISSF 2019), National Junior College , Singapore 

18-24 มนีาคม 2562 แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Tsukuba Science Edege 2019 , Tsukuba, Japan 

31 มีนาคม – 5 เมษายน 

2562 

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร IDEX 2019: Innovation, Design, Engineering eXchange ,Anglo-Chinese 

School (Independent) , Singapore 

7-12 เมษายน 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 20th International Elementz Science Research Conference and Exhibition, 

Anderson Serangoon Junior College, Singapore 

5-8 พฤษภาคม 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร The 19th Kolmogorov Readings International Science Conference 2019, 

Russia  

10-20 พฤษภาคม 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร The Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) 2019, 

Phoenix, Arizona, USA 

16-21 พฤษภาคม 2562 นําเสนอโครงงานในงาน XXIX Annual Sakharov Readings 2019, Russia  

27-30 มถิุนายน 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Global Leadership Link 2019, Pak Kau College & Hong Kong University, 

Hong Kong  

25 มถุินายน – 2 

กรกฎาคม 2562 
นําเสนอโครงงานในงาน 2019 Korea Science Academy Science Fair (KSASF), KSA of KAIST, Korea 

24-28 กรกฎาคม 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Global Leadership Link 2019, National University of Singapore, 

Singapore 

17 – 24 สิงหาคม 2562 
แขงขันทางวชิาการดานเทคโนโลยีคอมพวิเตอรระดับนานาชาติ The 9th e-Learning International 

Contest of Outstanding of New Ages (The 9th e-ICON World Contest) ณ เมอืงปูซาน 

 

 

1.4.5 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในตางประเทศ จาํนวน 4 กิจกรรม ใน 3 ประเทศ 
 

วันเดือนป กจิกรรม / สถานท่ี 
จํานวน (คน) 

คร ู นักเรยีน 

14-19 ตุลาคม 2561 โครงการ NTNU 2018 Science Camp ณ National Taiwan Normal 

University 

1 10 

16-22 พฤศจกิายน 2561 โครงการ SAKURA Exchange Program in Science 2018 , Japan 2 9 

5-25 พฤษภาคม 2562 โครงการ Schools: Partner for the Future (PASCH), Germany - 1 

1 – 10 มถิุนายน 2562 โครงการจัดสงนักเรียนไปศึกษาดูงานท่ีเซริน ประจําป พ.ศ. 2562  

(High School Visit at CERN) 

1 2 

2-22 มถิุนายน 2562 โครงการ Schools: Partner for the Future (PASCH), Germany - 1 

6 – 11 กรกฎาคม 2562 The 2019 Asia Pacific Forum for Science Talented ณ National 

Taiwan University 

1 2 
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วันเดือนป กจิกรรม / สถานท่ี 
จํานวน (คน) 

คร ู นักเรยีน 

22 – 26 กรกฎาคม 2562 The 10th HAS International Symposium ณ  Hana Academy Seoul 1 3 

27 กรกฎาคม – 9 สงิหาคม 

2562 

Leadership and Entrepreneurship Accelerator Programme (LEAP)  

ณ Jersey College for Girls 

- 3 

รวม 6 31 

 

1.4.6 โครงการแลกเปลี่ยนขอมลูทางวชิาการและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครอืขายในตางประเทศ   

โดยไดตอนรับคณะครูและนักเรียน จํานวน 10 โรงเรียน ใน 9 ประเทศ  รวมถึงสงครูและนักเรียนของโรงเรียน 

ไปรวมโครงการฯ กับโรงเรียนเครอืขายในตางประเทศ จํานวน 11 โรงเรียน ใน 7 ประเทศ 
 

วันเดอืนป สถาบัน / ประเทศ 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรยีน 

◊ การตอนรับคณะจากโรงเรยีนเครือขายในตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ 19 89 

14-21 พฤศจกิายน 2561 National Junior College, Singapore 2 6 

22 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2561 Camborne Science and International Academy, England 2 9 

22 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2561 G.T. (Ellen Yeung) College, Hong Kong 1 6 

18-24 ธันวาคม 2561 Shanghai High School, China 2 8 

3-15 มกราคม 2562 Droste-Hülshoff-Gymnasium , Germany 2 10 

5-12 มกราคม 2562 Waseda University Honjo Senior High School, Japan 2 9 

6-14 มกราคม 2562 John Monash Science School, Australia 2 5 

24-30 มกราคม 2562 Seoul Science High School, Korea 2 10 

3-9 มถิุนายน 2562 National University of Singapore High School of Mathematics and 

Science, Singapore 

2 10 

1-8 กรกฎาคม 2562 Korea Science Academy of KAIST, Korea 1 8 

13-21 สงิหาคม 2562 Ritsumeikan University, Japan 1 8 

◊ การไปรวมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 29 136 

3-16 ตุลาคม 2561 Droste-Hülshoff-Gymnasium , Germany 2 10 

16-22 ตลุาคม 2561 G.T. (Ellen Yeung) College , China 1 7 

18-24 ตุลาคม 2561 Aichi Prefectural Handa Senior High School , Japan 2 8 

18-13 มนีาคม 2562 St. Antonius Gymnasium, Germany 2 10 

25-31 มนีาคม 2562 National University of Singapore High School of Mathematics and 

Science , Singapore 

2 10 

14-25 เมษายน 2562  Ritsumeikan High School, Japan 2 10 

18-25 เมษายน 2562  Waseda University Honjo Senior High School, Japan 2 10 

22-29 เมษายน 2562 National Junior College, Singapore 2 7 

23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 Korea Science Academy of KAIST, Korea 2 8 

27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 John Monash Science School, Australia 2 8 

28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562 Camborne Science and International Academy, United Kingdom 2 10 
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วันเดอืนป สถาบัน / ประเทศ 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรยีน 

3 – 16 ตลุาคม 2562 Droste-Hülshoff-Gymnasium 2 10 

9 - 15 ตุลาคม 2562 Shanghai High School 2 10 

16 – 22 ตุลาคม 2562 Seoul Science High School 2 10 

16 – 23 ตลุาคม 2562 Aichi Prefectural Handa Senior High School 2 8 

 

1.5 การบรกิารพเิศษดานการเรยีนการสอนคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 

  งานบริการวชิาการของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ มแีผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ 

เสรมิศักยภาพคน ปงบประมาณ 2562  ดังนี้  1) การพัฒนาความรูดานวชิาการใหกับโรงเรียนสงักัด สพฐ.   

2) กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวชิาการและวธิจีัดการเรียนการสอนไปยงัโรงเรียนระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สังกัด สพฐ. ในจังหวัด และ 3) กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพดานวชิาการใหกับโรงเรียนจุฬาภรณ- 

ราชวทิยาลยั โดยไดมปีฎทินิในการดําเนนิการกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

วัน/เดอืน/ป กิจกรรม 
สาขาวชิา/ฝาย/กรรมการ  

หลักในการปฏบิัติกจิกรรม 

ก.ย.-ต.ค. 61 สงใบสมัครพรอมเกณฑการประเมินตนเองในการเปนโรงเรยีนศนูยขยายผล รุน 2 ไปยัง 

โรงเรยีน สพฐ. รุน 1 รุน 2 รุน 3 รุน 4 และโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

บรกิารวิชาการ  

3-4 ต.ค. 61 ตดิตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  

รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม  

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา

คณติศาสตร 

4-7 ต.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเก่ียวกับ “การบรหิารหลักสูตรและการบรหิารจัดการงานอาคาร

สถานที่” สําหรับผูบรหิาร กลุมโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรยีน

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

บรกิารวิชาการ 

6-7 ต.ค. 61 ตดิตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  

รร.ดบีุกพังงาวิทยายน รร.ศรยีานุสรณ และ รร.เพชรพทิยาคม 

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

20-21 ต.ค. 61 ตดิตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  

รร.พะเยาพทิยาคม             

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

25-26 ต.ค. 61 ตดิตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  

รร.สอาดเผดมิวิทยา           

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

26-27 ต.ค. 61 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูเก่ียวกับการจัดทําขอสอบ 6 รายวิชา ภาคเรยีนที่ 2 ของกลุม

โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

ม.4 : คณติศาสตร 3 กลศาสตร สมบัติของสาร การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร  

       และโลกศาสตรและภูมิศาสตร 1  

ม.5 : บูรณาการ 1 ณ โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

ฟสกิส เคมี คอมฯ

คณติศาสตร  สังคมฯ 

27-28 ต.ค. 61 ตดิตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.สกลราชวิทยานุกูล       ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

ต.ค.-พ.ย. จางประเมินโครงการ โรงเรยีนหองพเิศษวิทยฯ สพฐ. รุน 3 รุน 4 และ รุน 5 คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ 

พ.ย.-ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรยีน สพฐ. รุน 1 รุน 2 รุน 3 รุน 4 ทีส่มัครเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ  

รุน 2 และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

คณะทํางานตรวจประเมิน

โรงเรยีน 
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วัน/เดอืน/ป กิจกรรม 
สาขาวชิา/ฝาย/กรรมการ  

หลักในการปฏบิัติกจิกรรม 

1 พ.ย. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการบรกิารวิชาการ พจิารณาเกณฑการคัดเลอืกโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ 

รุน 2 

คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ บริการวิชาการ 

3-4 พ.ย. 61 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูเก่ียวกับการจัดทําขอสอบ ภาคเรยีนที่ 2 ของกลุมโรงเรยีน

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ม.4 : รายวิชาพันธุศาสตรและวิวัฒนาการ  

ณ โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

ชีววิทยา 

5 พ.ย. 61 

เวลา 16.30 น. 

Teleconference ครัง้ที่ 1  

ระหวาง โรงเรยีนมหิดวิทยานุสรณ กับ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย   

ครูผูสอนรายวิชา : คณติศาสตร 3  กลศาสตร  สมบตัขิองสาร พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ 

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร โลกศาสตรและภูมิศาสตร บูรณาการความรู 1 

ฟสกิส เคมี คอมฯ 

ชีววิทยา คณติศาสตร  

สังคมฯ  

10-11 พ.ย. 61 ตดิตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.สรินิธร และ รร.พัทลุง                         ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

11 พ.ย. 61 ลงนาม MOU ระหวางโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ กับ สพฐ. บรกิารวิชาการ 

16 พ.ย. 61 หมดเขตตอบรับใบสมัครเขาเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 และโรงเรยีนวิทยาศาสตร 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บรกิารวิชาการ 

17-18 พ.ย. 61 ตดิตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  

รร.อุตรดติถดรุณ ีและ รร.กาฬสนิธุพทิยาสรรพ                

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

23 พ.ย. 61 ประชุมเพื่อพจิารณาและคัดเลอืกโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ  

30 พ.ย. 61 ตรวจประเมินโรงเรยีนทีส่มัครเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรยีนวิสุทธรังษ ี 

จ.กาญจนบุร ี

คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ  

1-2 ธ.ค. 61 ตดิตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.ศรทัธาสมุทร ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

3 ธ.ค. 61 

16.30 น. 

Teleconference ครัง้ที่ 2  

ระหวาง โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ กับ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ครูผูสอนรายวิชา : คณติศาสตร 3  กลศาสตร  สมบตัขิองสาร พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ 

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร โลกศาสตรและภูมิศาสตร และบูรณาการความรู 1 

ฟสกิส เคมี ชีววิทยาฯ 

คณติศาสตรฯ   

ศลิปศาสตร 

6-7 ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรยีนทีส่มัครเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรยีนกรรณสูตศกึษาลัย จ.

สุพรรณบุร ีโรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรยีนตราษตระการคุณ  

จ.ตราด 

คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ  

14 ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรยีนทีส่มัครเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรยีนอํานาจเจรญิ  

จ.อํานาจเจรญิ และโรงเรยีนนารนีุกูล จ.อุบลราชธาน ี

คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ  

18 ธ.ค. 61 ประชุมหารอืแนวทางในการพัฒนาโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. รวมกันระหวาง  

สสวท.+สพฐ.+MWIT 

บรกิารวิชาการ 

19-20 ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรยีนทีส่มัครเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรยีนปทุมเทพวิทยาคาร 

จ.หนองคาย และตรวจเยี่ยมโรงเรยีนขยายผลองคความรูและวิธีการจัดการเรยีนการสอน : 

โรงเรยีนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 

คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ 

26 ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรยีนทีส่มัครเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรยีนพชัิยรัตนาคาร  

จ.ระนอง 

คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ  

28 ธ.ค. 61 ประชุมสรปุผลการตรวจประเมินและคัดเลอืก โรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 คณะอนุกรรมการบรกิาร

วิชาการ 
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วัน/เดอืน/ป กิจกรรม 
สาขาวชิา/ฝาย/กรรมการ  

หลักในการปฏบิัติกจิกรรม 

26 มี.ค. 62 รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม เปนเจาภาพจัดประชุมหลักสูตรอบรมขยายผลฯ  

ของ รร.ศูนยรุน 2 ภาคกลาง 

ฝายบรกิารวิชาการ  

อ.สมพร บัวประทุม 

27 มี.ค. 62 รร.สรินิธร เปนเจาภาพจดัประชุมหลักสูตรอบรมขยายผลฯ ของ รร.ศูนยรุน 2  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ผูอํานวยการ 

ฝายบรกิารวิชาการ 

อ.นธิิกานต คิมอิ๋ง 

29 มี.ค. 62 รร.อตรดติถดรุณ ีเปนเจาภาพจดัประชุมหลักสูตรอบรมขยายผลฯ ของ รร.ศูนยรุน 2 ภาคเหนอื ฝายบรกิารวิชาการ 

อ.สาโรจน บุญเส็ง 

9-10 พ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทําแผนการเรยีนรู โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ม.4-5 

ภาคเรยีนที่ 1 

ฟสกิส เคมี คอมฯ 

ชีววิทยา คณติศาสตร  

สังคมฯ 

18-19 พ.ค. 62 จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครอืขายในจังหวัด ครัง้ที่ 1/2562 

- โรงเรียนศูนยจุฬาภรณฯ : นครศรธีรรมราช เลย  

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

25-26 พ.ค. 62 1. จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครอืขายในจังหวัด ครัง้ที ่1/2562 

- โรงเรียนศูนยจุฬาภรณฯ : ตรัง ชลบุร ีพษิณโุลก 

- โรงเรียนศูนย รุน 1 : พัทลุง 

2. รร.ศนูยขยายผลฯ รุน 1 จัดอบรมเตรยีมวิทยากร ให รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2 ครัง้ที่ 1/2562  

- กลุมภาคเหนอื ณ รร.อุตรดติถดรุณ ี 

วิทยากร : รร.อุตรดติถดรุณ ีรร.พะเยาพทิยาคม รร.เพชรพทิยาคม 

ผูเขาอบรม : รร.ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน รร.ลําปางกัลยาณ ี

                รร.อุดมดรุณ ี 

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

1-2 มิ.ย. 62 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทําขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬา

ภรณราชวิทยาลยั ม.4-5 ภาคเรยีนที่ 1 

ฟสกิส เคมี คอมฯ 

ชีววิทยา คณติศาสตร  

สังคมฯ 

15-16 มิ.ย. 62 1. จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครอืขายในจังหวัด ครัง้ที่ 1/2562 

- โรงเรียนศูนยจุฬาภรณฯ : สตูล มุกดาหาร  

- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1 : รร.ศรยีานสุรณ รร.สรินิธร รร.ศรทัธาสมุทร 

2. รร.ศนูยขยายผลฯ รุน 1 จัดอบรมเตรยีมวิทยากร ให รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2 ครัง้ที่ 1/2562  

- กลุมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ณ รร.สริินธร  

วิทยากร : รร.สรินิธร รร.สกลราชวิทยานุกูล รร.กาฬสนิธพทิยาสรรพ 

ผูเขาอบรม : รร.นารนีุกูล รร.สตรศีกึษา รร.อํานาจเจรญิ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

 

 

22-23 มิ.ย. 62 จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครอืขายในจังหวัด ครัง้ที่ 1/2562 

- โรงเรียนศูนยจุฬาภรณฯ : ปทุมธาน ี

- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1 : รร.พะเยาพิทยาคม รร.สอาดเผดมิวิทยา รร.อุตรดติถดรุณ ี

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 

29-30 มิ.ย. 62 1. จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครอืขายในจังหวัด ครัง้ที่ 1/2562 

- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1 : รร.กาฬสนิธุพทิยาสรรพ รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม 

2. รร.ศนูยขยายผลฯ รุน 1 จัดอบรมเตรยีมวิทยากร ให รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2 ครัง้ที่ 1/2562  

- กลุมภาคตะวันออก กลาง ใต ณ รร.อางทองปทมโรจนวทิยาคม 

วิทยากร : รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม รร.ศรัทธาสมุทร รร.ศรยีานุสรณ  

รร.สอาดเผดมิวิทยา รร.ดบีุกพังงาวิทยายน รร.พัทลุง 

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร 
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วัน/เดอืน/ป กิจกรรม 
สาขาวชิา/ฝาย/กรรมการ  

หลักในการปฏบิัติกจิกรรม 

ผูเขาอบรม : รร.กรรณสตูศกึษาลัย รร.เบญจมราชูทศิ รร.เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  

รร.ตราษตระการคุณ รร.พชัิยรัตนาคาร 

6-7 ก.ค. 62 จัดอบรมความรูวิชาการและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ครัง้ที่ 2/2562 ทุกสาขาวิชา 

17 – 18 ส.ค. 62 อบรม โรงเรียนหองพเิศษวทิยฯ สพฐ. รุน 1-4 ฟสกิส เคมี คอมฯ 

ชีววิทยา คณติศาสตร   

ก.ค.-ก.ย. 62  ตดิตามการดําเนนิงาน ของ โรงเรียนหองพเิศษวทิยฯ รุน 5  ฟสกิส เคมี คอมฯ 

ชีววิทยา คณติศาสตร   

7-8 ก.ย. 62 อบรมเตรยีมความพรอมวิทยากร ครั้งที่ 2/2562 

- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1  

- โรงเรยีนศูนยฯ จภ.  

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร   

14-15 ก.ย. 62 จัดงานประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรยีนการสอนสําหรับผูมี

ความสามารถพเิศษดานคณติศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศกึษาทัง้ตอนตนและตอน

ปลาย กลุมโรงเรยีนวิทยาศาสตรและโรงเรยีนที่มีหองเรยีนวิทยาศาสตร  

(รร.ศูนย + รร.จภ. +ร.ร. สพฐ. 5 รุน) 

ทุกสาขาวิชา 

26-27 ต.ค. 62 

2-3 พ.ย. 62 

16-17 พ.ย. 62 

รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 1 จดัอบรมเตรยีมวิทยากร ให รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2   

   ครัง้ที่ 2/2562  

- กลุมภาคตะวันออก กลาง ใต ณ รร.อางทองปทมโรจนวทิยาคม 

- กลุมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ณ รร.สริินธร 

- กลุมภาคเหนอื ณ รร.อุตรดติถดรุณ ี 

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร   

ต.ค.-พ.ย. 62 อบรมขยายผลใหโรงเรยีนเครอืขายในจังหวัด ครัง้ที่ 2/2562 

- โรงเรยีนศูนยฯ จภ. 

- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1  

ฟสกิส เคมี ชีววิทยา 

คณติศาสตร   

หมายเหตุ :  กําหนดเวลาและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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2. ผลสําเร็จจากการดําเนนิงานตามภารกจิหลักของโรงเรยีน 

 โรงเรียนไดดาํเนนิงานตามแผนการปฏบิัตงิานของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามอุดมการณและเปาหมาย 

ในการพัฒนานักเรียนอยางมปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน  สรุปผลการดําเนนิงาน 

ของโรงเรยีนดานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 กจิกรรมโอลมิปกวชิาการ :   

(1) การแขงขันโอลมิปกวชิาการระหวางประเทศ  ประจาํปพุทธศักราช 2561   

นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลอืกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลมิปกวชิาการ 

ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2561  รวมจํานวน 12 คน จาก 5 สาขาวชิา และการแขงขันวทิยาศาสตรโอลมิปก

ระดับ ม.ตน  ผลการแขงขนัปรากฎวาไดรับรางวัล 3 เหรียญทอง  6  เหรียญเงนิ  3  เหรียญทองแดง โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 
 

สาขาวชิา 
รางวัลที่ไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงนิ เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสกิส - 1 - - 

ชีววทิยา - 2 - - 

คณติศาสตร 1 - - - 

ภูมศิาสตร - - 3 - 

วทิยาศาสตรโลกและอวกาศ - 2 - - 

วทิยาศาสโอลมิปก ระดับ ม.ตน 2 1 - - 

รวม 3 6 3 - 

     
สาขาวิชา  

(จํานวนผูแทนท้ังหมด) 
วันท่ีแขงขัน สถานท่ีแขงขัน นักเรยีนท่ีไดรับคัดเลอืกเปนผูแทน 

ฟสกิส (5) 
21-29 กรกฎาคม 

2561 

เมอืงลสิบอน  

สาธารณรัฐโปรตุเกส 

1. นายอทิธพิัทธพล  ชัยพัฒนาการ  

(เหรียญเงนิ) 

ชวีวทิยา (4) 
15-22 กรกฎาคม 

2561 

กรุงเตหะราน  

สาธารณรัฐอสิลามอหิราน 

1. นายปารีส  นลิทลักษณ  (เหรียญเงนิ) 

2. น.ส. รุจรีดา  วโิรจนานุวัฒน  (เหรียญเงนิ) 

คณิตศาสตร (6) 
3-15 กรกฎาคม 

2561 

เมอืงคลชู นาโปกา  

ประเทศโรมาเนยี 
1. นายปพน  ละเภท (เหรียญทอง) 

ภูมศิาสตร (4) 
31 กรกฎาคม –  

6 สงิหาคม 2561 

เมอืงควเิบก  

ประเทศแคนาดา 

1. นายวัชรพงษ  วงษแกว (เหรียญทองแดง) 

2. น.ส.ขวัญลดา ศรีจอมขวัญ (เหรียญทองแดง) 

3. น.ส.สลลิ อําพนนวรัตน (เหรียญทองแดง) 

วทิยาศาสตรโลกและ

อวกาศ (4) 
8-17 สงิหาคม 2561 

มหาวทิยาลัยมหดิล  

วทิยาเขตกาญจนบุรี 

1. นายภัสชนกพันธ สายชล  (เหรียญเงนิ) 

2. นายกฤษณะ  สุภาว ี (เหรียญเงนิ) 

วทิยาศาสตรโอลมิปก 

ระดับ ม.ตน (6) 
2-11 ธันวาคม 2561 

เมอืงกาโบโรเน  

สาธารณรัฐบอตสวานา 

1. นายธรีทัศน  อุฬารพาณิชกุล (เหรียญทอง และรางวัล

คะแนนรวมสงูสุด อันดบัที่ 1 ของโลก) 

2. น.ส.ไอริณ ศิริอดุลย (เหรียญทอง และรางวัลคะแนน

ภาคทฤษฎสีงูสุด อันดับที่ 3 ของโลก) 

3. นายวัชรสรรค  ธรีชาตอินันต (เหรียญเงนิ) 
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(2) การแขงขนัโอลมิปกวชิาการระดับชาต ิ ประจาํปพทุธศักราช 2562  

นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลอืกเขาแขงขันคณติศาสตร และวทิยาศาสตรโอลมิปกวชิาการระดับชาต ิ

ประจําปพุทธศักราช 2562 โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
 

สาขาวชิา 
รางวัลที่ไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงนิ เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสกิส (5) 3 3 - - 

เคม ี(7) 4 2 1 - 

ชีววทิยา (8) 3 1 2 2 

คณติศาสตร (6) 1 4 - 1 

ภูมศิาสตร (6) 5 1 - - 

คอมพวิเตอร (1) - - - 1 

ดาราศาสตร (7) 4 - 2 1 

รวม (40) 20 11 5 5 

 

(3) การแขงขันโอลมิปกวชิาการระหวางประเทศ  ประจําปพุทธศักราช 2562  

นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลอืกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลมิปกวชิาการ 

ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2562  รวมจํานวน 12 คน จาก 7 สาขาวชิา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวลั 

2 เหรียญทอง  5  เหรียญเงนิ  5  เหรียญทองแดง โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
 

สาขาวชิา 
รางวัลที่ไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงนิ เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสกิส - 1 - - 

เคม ี - 1 - - 

ชีววทิยา 1 2 - - 

คณติศาสตร 1 - - - 

คอมพวิเตอร - - 1 - 

ภูมศิาสตร - - 2 - 

ดาราศาสตรและฟสกิสดาราศาสตร - 1 2 - 

รวม 2 5 5 - 
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สาขาวิชา  

(จํานวนผูแทนท้ังหมด) 
วันท่ีแขงขัน สถานท่ีแขงขัน นักเรยีนท่ีไดรับคัดเลอืกเปนผูแทน 

ฟสกิส (5) 5-22 กรกฎาคม 2562 
กรุงเทลอาวฟี 

รัฐอสิราเอล 

1. นายสริิพงษ ฉายานพรัตน  

(เหรียญเงนิ) 

เคม ี 21-30 กรกฎาคม 2562 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 2. นายชลภัทร  วรงคชยกุล (เหรียญเงนิ) 

ชวีวทิยา (4) 14-21 กรกฎาคม 2562 
เมอืงเซเกด  

สาธารณรัฐฮังการี 

3. น.ส.อสขึ ิ มัทสซึาวา  (เหรียญทอง) 

3. น.ส. อภษิฎา  สมใจ  (เหรียญเงนิ) 

4. นายภูมพิัฒน  เลาหวโิรจน (เหรียญเงนิ) 

คณิตศาสตร (6) 14-22 กรกฎาคม 2562 เมอืงบาธ สหราชอาณาจักร  5. นายปพน  ละเภท (เหรียญทอง) 

ภูมศิาสตร (4) 
30 กรกฎาคม –  

5 สงิหาคม 2562 

เขตบริหารพเิศษฮองกง 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

4. นายกองทัพ วานชิยเจริญพร (เหรียญทองแดง) 

5. นายจริภัทร วัฒนเรืองโกวทิ (เหรียญทองแดง) 

คอมพวิเตอร 4-11 สงิหาคม 2562 
กรุงบากู  

สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 
6. นายสริวชิญ  พงนคนิทร (เหรียญทองแดง) 

ดาราศาสตรและฟสกิส

ดาราศาสตร 
2-10 สงิหาคม 2562 

เมอืงเคสเทล ี

ประเทศฮังการี 

7. นายวสวัตติ์  จริะสุวบิูลย (เหรียญเงนิ) 

8. นายตนกลา ไขมุก (เหรียญทองแดง) 

9. นายววิศิน ชุตวิกิัย (เหรียญทองแดง) 

 

 นอกจากนี้นักเรียนโอลมิปกวชิาการของโรงเรียนไดรับคัดเลอืกเขารวมการแขงขัน Singapore National 

Olympiad in Informatics และ Asian Physics Olympiad ผลการแขงขันไดรับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ โดยมี

รายละเอยีดดงันี้  

วิชา  วันท่ีแขงขัน สถานท่ีแขงขัน นักเรยีนท่ีไดรับคัดเลอืกเปนผูแทน 

ฟสกิส 5 – 13 พฤษภาคม 2562 
เมอืงแอดเิลด เครือรัฐ

ออสเตรเลยี 
1. นายสรวชิญ อุดมผลชัยเจริญ (เกยีรตคิุณประกาศ) 

คอมพวิเตอร 22 – 24 มนีาคม 2562 สาธารณรัฐสงิคโปร 
1. นายพชร เหลอืงเรืองเวช (เหรียญทอง) 

2. นายสริวชิญ พงศนคทิร (เหรียญทอง) 

 

 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสรมิโครงงานวทิยาศาสตรของนกัเรยีน  

2.2.1. การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวจิัยระดับชาต ิ 

(Graduate School Conference 2018) 

ผลงานโครงงานของ นายตาณ เหลาเจริญสุข และนายสณัหณัฐ เชาวกิจคา นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปที ่6/7 เรื่อง การศกึษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กผานทอทองแดงและอลมูเินยีม  

(Study of the motion of magnet falling through copper and aluminium tubes ) ไดรับรางวัลผลงานวจิัยดเีดน

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและตพีมิพผลงานในวารสารวชิาการของการประชุมวชิาการและนาํเสนอ

ผลงานวจิัยระดับชาต ิคร้ังที่ 2 (Graduate School Conference 2018) ซึง่จัดโดยมหาวทิยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
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2.2.2. งานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

ผลงานโครงงานของ นายศุภวชิญ ผึ้งแดง เรื่อง การเปรียบเทยีบอัลกอริทมึของการเรียนรูเชิงลกึ

สําหรับใชในการวเิคราะหความเปนเอกลักษณของคลื่นสมองเพื่อหาวธิกีารกระตุนคลื่นสมองดวยการมองเห็นที่

เหมาะสมของแตละบุคคล อาจารยทีป่รึกษาโครงงาน คือ นายบุญนท ีศักดิ์บุญญารัตน เขารวมนําเสอนผลงานในงาน

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกิรรม ทีจ่ัดโดยองคการพพิธิภัณฑวทิยาศาสตรแหง

ประเทศไทย กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเมื่อวนัที ่23-25 พฤศจกิายน 2561 ณ สยามสแควร 

กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวลั Prime Minister’s Science Project Award 2018 รอบ Best of Category พรอมเงนิรางวลั 

20,000 บาท และไดเขารวมกิจกรรมคายวทิยาศาสตรวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีสําหรับนักเรยีนและ 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 

2.2.3. งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยสีารสนเทศปแหประเทศไทย คร้ังท่ี 18  

(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)” 

ผลงานโครงงานนักเรียนโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร

เชิงสเีพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามนีในสระวายน้ําโดยตรง: แนวคิดใหมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา” (Development of 

the Innovative Colorimetric Sensor Test Kit for the Direct Detection of Chloramine in Swimming Pools: Novel Idea 

for Water Conservation) ของ นางสาวอธชิา สนัตลินินท นกัเรียนช้ัน ม.5/7 นายณัฐประวรี ปถยาวชิญ นักเรยีนช้ัน  

ม.5/8 และ นายณภัทร สัจจมงคล นักเรียนช้ัน ม.5/9 โดยม ีดร.เกียรตภิูม ิรอดพันธ ครูชํานาญการ สาขาวชิาเคม ี 

เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ไดรับรางวัล รองชนะเลศิ รับทุนการศกึษาจํานวน 30,000 บาท และไดรับคัดเลอืก 

เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการประกวดโครงงานวทิยาศาสตรระดับนานาชาต ิในงาน “Intel International Science 

and Engineering Fair” (Intel ISEF2019) ระหวางวันที ่12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมอืงฟนกิซ รัฐแอริโซนา 

สหรัฐอเมริกา 

 

2.2.4. โครงงานวทิยาศาสตรของนกัเรยีนในเวทีระดับนานาชาติ 

กิจกรรม การเสนอโครงงานวทิยาศาสตรระดับนานาชาติ 

1. 7th Asia-Pacific Conference of Young Scientists 

(APCYS 2018) และ 2nd KVIS-ISF 

 

วันที่ 5-10 ธันวาคม 2561 

โรงเรยีนกําเนดิวิทย จ.ระยอง 

โครงงาน “Electronic transport property in two dimensional of 

graphene at low phonon energy on substrate SiO2” 

- ไดรับรางวัล Special award for Graphene Application 

- เจาของโครงงาน :  

นายธนชัย  ชัยเวชสกุล 

นายทักษดนัย  องึพทิักษพันธุ 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

นายอนุชา  ประทุมมา 



[ 82 ] 

 

กิจกรรม การเสนอโครงงานวทิยาศาสตรระดับนานาชาติ 

 โครงงาน “Hydrophobicity of Trimethylsily Cellilose on Cotton Fabric” 

- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง 

- เจาของโครงงาน :  

นายจีรภัทร  วัฒนเรอืงโกวิท 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

ดร.ดวงแข  ศรคุีณ 

2. IDEX  2019 : Innovation, Design, Engineering 

eXchange 

 

วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 

Anglo-Chinese School (Independent)  

สาธารณรัฐสงิคโปร 

โครงงาน “Development of a new spelling assistant system for 

disabled patient based on P300 and speech Imaging BCI” 

- ไดรับรางวัล Gold พรอมเงนิรางวัล 500 ดอลลารสงิคโปร 

- เจาของโครงงาน : 

 นายณัฐดนัย จารุทกิร 

 นายตนกลา  ไขมุก 

 นายณัฎฐพล สุพรรณศร ี

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 นางสาวเลาขวัญ งามประสทิธ์ิ 

  โครงงาน “Boxset wheelchair gadget for controlling wheelchair” 

- ไดรับรางวัล ประกาศนยีบัตรรวมกิจกรรม 

- เจาของโครงงาน : 

 นายยศพัทธ ยิ่งยนืยง 

 นายพฤธ สริวิิบูลย 

 นายธนพัฒน เฉิน 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร. อุษา   จนีเจนกิจ 

 นายวีรวุฒิ เทยีนขาว 

 
3. The 20th International Elementz Science Research 

Conference and Exhibition  

 

วันที่ 7-12 เมษายน 2562 

Anderson Serangoon Junior College, Singapore 

โครงงาน “Rawang: a sound detection application for people with 

sound sensing disability” 

- ไดรางวัล เหรียญทอง 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวนันทนภสั คมโนภาส 

 นายณภัทร โกสยิาภรณ 

 นายธนดล ระงับพษิ 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธ์ิ 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวทิยาศาสตรระดับนานาชาติ 

 โครงงาน “The Appropriate Spring Constant and Length of a 

Stainless Spring in Manual Band Dendrometer for Tropical Tree 

Growth Measurement” 

- ไดรางวัล เหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวมณมีาลา แสงเงนิ 

 นายณัฐวงศ ชินวรกิจ 

 นางสาวกัญจนพร ตางประภา 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 นายชิดเฉลิม คงประดษิฐ 

 นางพมิพเพ็ญ เธียรสทิธิพงศ 

 โครงงาน “Vehicular Traffic Simulation in the Intersection System 

Using Cellular Automata Model” 

- ไดรางวัล เหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 นายณภัทร ศรจีันทร 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร.ปราณ ี ดษิรัฐกิจ 

 

4. The 19th Kolmogorov Readings International Science 

Conference 

 

วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2562 

The Advanced Education and Science Center (AESC) 

of Moscow State University (Kolmogorov School) 

กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย 

โครงงาน “The Study of Area of Geometric Figures Obtained by 

Constructing Squares on the Sides of a Triangle” 

- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 นายพลภูมิ กําธรทักษณิา 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร.ธนัชกฤศ แกวเต็ม 

 โครงงาน “Detection of Mercury (II) Ion on Water by Silver Nanoplate 

Sensor” 

- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวยศธร อิ่มแสงสุข 

 นางสาวสุทธิจติ ศริโิชตยิะกุล 

 นางสาวจรรยพร   โรจนประสทิธ์ิพร 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร.เกียรตภิูมิ รอดพันธ 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวทิยาศาสตรระดับนานาชาติ 

 โครงงาน “Plasma Separation by Microfluidic Device” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 นายมโนมัย ทวีรัตน 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 นายอนุชา ประทุมมา 

 โครงงาน “Development of Edible Film Sensor for Detecting Pork 

Rottenness” 

- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาววรกานต สนธิไชย 

 นางสาวณัฐณชิา เกาศล 

 นางสาวปวรศิา ทมิมณี 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร.อุษา จนีเจนกิจ 

5. Intel International Science and Engineering Fair  

ครัง้ที่ 70 (Intel ISEF 2019) 

 

วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 

เมืองฟนกิส มลรัฐแอรโิซนา สหรัฐอเมรกิา 

โครงงาน “Development of the Innovative Colorimetric Sensor Test 

Kit for the Direct Detection of Chloramine in Swimming Pools : Novel 

Idea for Water Conservation” 

- ไดรับรางวัล 4th Grand Award in Chemistry 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวอธิชา สันตลินินท 

 นายณัฐประวีร ปถยาวิชญ 

 นายณภัทร สัจจมงคล 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร. เกียรตภิูมิ รอดพันธ 
6. The XXIX Annual Sakharov Reading 2019 

 

วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562 

Saint-Petersburg Lyceum Physical Technical School 

สหพันธรัฐรัสเซีย 

โครงงาน “Molecular Docking for Discovering Breast Cancer 

Medicine” 

- ไดรับรางวัล 2nd Diploma 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวกรชนก ศรวัีฒนา 

 นางสาวสริยิากร พนาปวุฒกุิล 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวทิยาศาสตรระดับนานาชาติ 

 โครงงาน “The study of relation between Torsional shear stress and 

transverse torsion of cable” 

- ไดรับรางวัล Special Diploma 

- เจาของโครงงาน : 

 นายศรัณย มุกดาพทิักษ 

 นายพริยิะ ตระกูลฮุน 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 นายจตุพร พันตร ี

7. 2019 Korea Science Academy of KAIST Science Fair 

(2019 KSASF) 

 

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 

Korea Science Academy of KAIST (KSA)  

เมืองปูซาน  สาธารณรัฐเกาหลี 

โครงงาน “Development of Penicillin Allergy Diagnosis Using Lateral 

Flow Immunochromatographic Assay” 

- ไดรับรางวัล Excellent Poster Presentation และ Most 

Creative Research 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวณัฐจริา เดโชพลชัย 

 นางสาวนภัทร วัฒนวารุณ 

 นางสาวอัณณ อัศวบุญญาเลศิ 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร.ธัญนันท  ภูผาจง 

8. Global Leadership Link 2019 

 

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 

Pak Kau College และ Hong Kong University  

เขตบรหิารพเิศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจนี 

โครงงาน “Theoretical study of nickel NNP-pincer complex as 

catalyst in cross-coupling reaction” 

- ไดรับรางวัล ท่ี 1 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวภูรชิญา สระมูล 

 นายอนุทัศน ธีรเวช 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร.สาโรจน บุญเส็ง 

 

9. Global Leadership Link 2019 

 

วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 

สาธารณรัฐสงิคโปร 

โครงงาน “Theoretical study of nickel NNP-pincer complex as 

catalyst in cross-coupling reaction” 

- ไดรับรางวัล Special Award Winning และไดรับเชิญใหเขา

รวมงานงาน “Tsukuba Science Edge 2020” 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวภูรชิญา สระมูล 

 นายอนุทัศน ธีรเวช 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร.สาโรจน บุญเส็ง 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวทิยาศาสตรระดับนานาชาติ 

 โครงงาน “Computational study of copper(II) complex as a model of 

active site in catechol oxidase reaction” 

- ไดรับรางวัล Outstanding Booth Oral Presentation 

- เจาของโครงงาน : 

 นายทัศนพล ตริศุทธ 

 นายปารสี นลิทลักษณ 

 นายภูมิพัฒน เลาหวิโรจน 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 ดร.สาโรจน บุญเส็ง 

 โครงงาน “ow-cost smartphone spectrophotometer” 

- ไดรับรางวัล  Innovative Oral Presentation 

- เจาของโครงงาน : 

 นายชญาวิช อัศวกนกศลิป 

 นายพริยิะ ตระกูลฮุน 

- อาจารยที่ปรกึษา : 

 น.ส.เลาขวัญ งามประสิทธ์ิ 

 ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ 

 

 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิจากการเขารวมกจิกรรมวชิาการดานอื่น ๆ 
 

กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

1. การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรการแพทย ในงาน 

SIRIRAJ Open House 2018 

 

วันที่ 21 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

ณ คณะแพทยศาสตร ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

◊ รางวัลชนะเลศิอันดับ 1 ประเภทบุคคล รับเกียรตบิัตร  

 - นายปารสี  นลิทลักษณ 

◊ รางวัลชมเชย ประเภททีม รับเกียรตบิัตร  

 - นางสาวฉัตรดาว  ลาภงามเพยีร 

 - นายนวิน  ยั่งยนืตระกูล 

 - นายปารีส  นิลทลักษณ 

2. การแขงขันคณติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ที่ 20 

 

 

วันที่ 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

ณ โรงเรยีนสุรศักดิ์มนตร ี

◊ รางวัลชนะเลศิเหรียญทอง รับถวยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เหรยีญทองคําแท  

พรอมเกียรตบิัตรและทนุการศกึษา จํานวน 10,000 บาท  

 - นายปพณ  ละเภท 

◊ รางวัลชนะเลศิเหรยีญทอง อันดับท่ี 4 รับเหรยีญชมเชย 

เพชรยอดมงกุฎ พรอมเกียรตบิัตรและทุนการศกึษา จํานวน 

2,000 บาท 

 - นายชยพล  เชาววีระประสทิธ์ิ 

◊ รางวัลชมเชย รับเหรยีญชมเชย พรอมเกียรตบิัตรและ

ทุนการศกึษา 1,000 บาท 

 - นายธีระชัย  แซตัง้ 



[ 87 ] 

 

กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

3. การแขงขันความรูคณติศาสตรพื้นฐานมหาวิทยาลัย  

ระดับมัธยมศกึษา ครัง้ที่ 12 

 

 

วันที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

◊ รางวัลชนะเลศิ รับโลพรอมเงนิรางวัล 20,000 บาท 

 - นายชยพล เชาววีระประสทิธ์ิ 

 - นายปพณ ละเภท 

◊ รางวัลชมเชย จํานวน 3 ทีม  รับเงนิรางวัล ทมีละ 1,000 บาท 

ทมีที่ 1 

 - นางสาวณัฐวรา  กิจธรรมรัตน  

 - นายตนกลา ไขมุกข 

ทมีที่ 2 

 - นายณัฐดนัย จารุทกิร  

 - นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล 

ทมีที่ 3 

 - นายธีระชัย แซตัง้  

 - นายนธิิศ จงสวัสดิส์ถาพร  

4. การแขงขันความสามารถทางคณติศาสตร ครัง้ที่ 16 

 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

โรงเรยีนสรินิธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

ประเภทบุคคล 

◊ รางวัลชนะเลศิระดับประเทศ และรางวัลชนะเลศิระดับ

ภูมภิาค  รับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีพรอมเงนิรางวัล 5,000 บาท และโลรางวัล

ของรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ พรอมเกียรตบิัตร 

 - นายปพณ  ละเภท 

◊ รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง 

 - นายชยพล  เชาววีระประสิทธ์ิ 

 - นายนธิิศ  จงสวัสดิส์ถาพร 

◊ รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน 

 - นายศุภกร  กิจวัฒนาชัย 

◊ รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง 

 - นายธนกฤต กมลสัมฤทธ์ิผล 

 - นายกฤติน ปรชีาชัยสุรัตน 

 - นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล 

ประเภททีม 

◊ รางวัลชมเชยระดับประเทศ และระดับภูมภิาค  

ภาคนครหลวง รับเงนิรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรตบิัตร 

 - นายปพณ  ละเภท 

 - นายนธิิศ จงสวัสดิส์ถาพร 

 - นายชยพล เชาววีระประสทิธ์ิ 

 - นายกฤติน ปรชีาชัยสุรัตน 

◊ รางวัลชมเชย รับเงนิรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรตบิัตร 

 - นางสาวณัฐวรา กิจธรรมรัตน 

 - นายศุภกร กิจวัฒนาชัย 

 - นายธีระชัย แซตัง้ 

 - นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล 
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กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

5. การแขงขัน Chem Challenge  

 

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

◊ รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 รับเงินรางวัล 6,000 บาท  

พรอมเกียรตบิัตร 

 - นางสาวภูรชิญา  สระมูลนากร 

 - นางสาวปรยิฉัตร รุธิรโก 

◊ รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3  รับเงนิรางวัล 2,500 บาท  

พรอมเกียรตบิัตร 

 - นางสาวไอรณิ ศริอิดุลย 

 - นายสรวิชญ จตุพรมงคล 

6. การแขงขันบอรดเกมสมานมิตร “On The Desk ครัง้ที่ 1” 

ในงาน Open House เปดบานวิชาการและแสดงผลงาน

ชุมนุมของโรงเรยีนวัดสุทธิวราราม 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

โรงเรยีนวัดสุทธิวราราม 

◊ รางวัลคะแนนรวมอันดับท่ี 2 บอรดเกม Zombicide  

รับเงนิรางวัล 3,500 บาท 

 - นายธรรมธัช  ตันตสิวี 

 - นายวรเมธ  ฝกเจรญิผล 

 - นายวศนิ  พรหมจรรย 

 - นายอัจฉรยิกร  สหกองสิน 

7. การแขงขันตอบปญหา ความถนัดทางภาษาบาล ีPAT 7.6 

 

วันที่ 12 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2562 

วัดพชิยญาตกิาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

◊ รางวัลชนะเลศิ  รับเงนิรางวัล 10,000 บาท พรอมเกียรตบิัตร 

 - นายภูวพัศ  เทยีมจรรยา 

 - นายชลสฒิภ  ชินวรากร 

 - นางสาวขวัญลดา  ศรจีอมขวัญ 

8. การแขงขัน Kanid.net Optimal League 

 

วันที่ 21 เมษายน 2562 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพษิณุโลก 

◊ รางวัลชนะเลศิอันดับ 1  รับเงนิรางวัล 100,000 บาท  

พรอมถวยรางวัลและเกียรตบิัตร 

 - นายปพณ  ละเภท 

 

 


