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อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

แบบสรุปชื่อโครงงาน PBL ม.1 
ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/1 10101 1. เด็กชายธีวริศร๑  จารุลมิปะพงศ๑ เลขท่ี 8 
2. เด็กชายอัครพงษ๑  เกียรตเิจรญิศิร ิ เลขท่ี 26 
3. เด็กหญิงกนกอร  ลาภกิจถาวร  เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงกฤษกะรตั  แก๎วน๎อย  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงรัตน๑ธารณิ ี จันทเบญจม๑ภัทร เลขท่ี 35 
6. เด็กหญิงรัตนประภา  เอื้อจิตรเมต  เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ทิชชํูเปียกกลิ่นดอกไม ๎ ชมเชย 

ม.1/1 10102 1. เด็กหญิงธัญธร  ลีพงษ๑   เลขท่ี 30  
2. เด็กชายไตรภูมริัสมิ์  ภุมมาลา     เลขท่ี 4 
3. เด็กชายวรกันต๑    อดิเรกลาภวงศ๑ เลขท่ี 16 
4. เด็กชายวรธันย๑  เหรียญวิจิตร เลขท่ี 17 
5. เด็กชายอภิวิชญ๑  มาสง   เลขท่ี 25 
6. เด็กหญิงณวสิาร๑  จิรสิทธ์ิ        เลขท่ี 29 

สะเต็มศึกษา กระถางต๎นไม๎แบบยํอย
สลายได ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/1 10103 1. เด็กชายกาณฑ๑ กังเสถียร  เลขท่ี 3 
2. เด็กชายพสิษฐ๑  พนมยงค๑  เลขท่ี 12 
3. เด็กชายรัชชาพงษ๑  กองสุข  เลขท่ี 15 
4 .เด็กชายวรวัชร๑ ตลึงจิตร  เลขท่ี 18 
5. เด็กชายอคิราภ๑  ตรีปิยรัตน๑  เลขท่ี 23 
6 .เด็กหญิงนิจจังกานต๑ สิมารตัน๑   เลขท่ี 31 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กลํองเก็บปากกาจาก
กะลามะพร๎าว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/1 10104 1. เด็กหญิงนิษา  ติรกิจสุนทร  เลขท่ี 32 
2. เด็กชายธรณ๑เทพ  กาญจนภผูา เลขท่ี 7 
3. เด็กชายวุฒิภัทร  เมธวัฒน๑ธรากุล เลขท่ี 19 
4 .เด็กชายสุวพัชร  เลิศกิตติพงศ๑  เลขท่ี 22 
5. เด็กหญิงปาณสิรา  ทุริยานนท๑ เลขท่ี 33 
6. เด็กหญิงพรรวินท๑  ฤทธิชัย     เลขท่ี 34 

สะเต็มศึกษา กังหันบําบัดน้ําเสยี ทอง 

ม.1/1 10105 1. เด็กชายพัชรภณ  กีรติไกรกุล  เลขท่ี 13 
2. เด็กชายกฤศ  กรรณิการ๑ เลขท่ี 1 
3. เด็กชายทยา  เลื่องลือเจริญกิจ   เลขท่ี 5 
4. เด็กชายภูมิ  ปริกนันท๑  เลขท่ี 14 
5. เด็กชายสิรวิชญ๑  นวกิจรังสรรค๑ เลขท่ี 21 
6. เด็กชายอชิรระ  แซํลิ้ม  เลขท่ี 24 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยาสระผมมะกรูดและ
วํานหางจระเข ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/1 10106 1. เด็กชายปานธีร๑ วิลาศชัยเจริญ เลขท่ี 11 
2. เด็กชายกันตภณ วณิชชานกุร เลขท่ี 2 
3. เด็กชายธนพัฒน๑ สราญฤทธิชัย เลขท่ี 6 
4. เด็กชายนเรนทร  เกษมธรรมคุณ เลขท่ี 9 
5. เด็กชายป๓ณณวิชญ๑ ยรรยงสวัสดิ ์ เลขท่ี 10 
6. เด็กชายศุภฤกษ๑ หํวงรัตน๑ เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา พาวเวอร๑แบงค๑ฉุกเฉิน
อยํางงําย 

ทอง 
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อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/2 10201 1. เด็กหญิงกัญณัฐห๑  หิรัญสิราวัตร เลขท่ี 20 
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พงศ๑เพชรดิถ  เลขท่ี 19 
3. เด็กหญิงณัชธ๑กมล  นิมศรีสุขกุล เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงปริยากร  ศิริวัฒนสิทธิ์  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ไพนุจิตต๑  เลขท่ี 33 
6. เด็กหญิงอินท๑ชลิตา  กุลทนันท๑นิธิโชต ิ เลขท่ี 35 

สะเต็มศึกษา เครื่องกรองอากาศ
แบบพกพาที่ใช๎
พลังงานจาก
แสงอาทิตย๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/2 10202 1. เด็กหญิงอชิรญา  ถาวรสุขเจริญ  เลขท่ี 32  
2. เด็กชายนิพิฐพนธ๑  โสอินทร๑   เลขท่ี 9 
3. เด็กหญิงธรรมสร  บุญเพ็ญ   เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงปนัสนันท๑  เชวงชวลิต  เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงมานสิา  เรียนแจ๎ง  เลขท่ี 30 
6. เด็กหญิงสรัญญา  หลายเจริญ  เลขท่ี 31 

สะเต็มศึกษา การเปิด-ปิดอุปกรณ๑
ไฟฟูาผําน
โทรศัพท๑มือถือด๎วย
ระบบ wi-fi 

ทอง 

ม.1/2 10203 1. เด็กชายภูดิท  กังวานไกร  เลขท่ี 15 
2. เด็กชายนิพิฐพนธ๑  เจียรณยั  เลขที่ 10 
3. เด็กชายฐนวัฒน๑  เลาหสุวัฒน๑กุล  เลขท่ี 6 
4. เด็กชายณัฐวรพล  วงศ๑พิวัฒน๑  เลขท่ี 7 
5. เด็กหญิงณัฐดิา  จารุดลิกกุล  เลขท่ี 25 
6. เด็กหญิงอินทร๑นิชา  จันทร   เลขท่ี 36 

สะเต็มศึกษา หุํนยนต๑ฆําเชื้อโรค ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/2 10204 1. เด็กหญิงกนกพร  ลาภกิจถาวร  เลขท่ี 18 
2. เด็กชายกัญจน๑  กรอบแปูน  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายกันตภณ  ห๎างชัยเจริญ  เลขท่ี 4 
4. เด็กชายปรีย๑ติธร  ใจแผ๎ว   เลขท่ี 11 
5. เด็กหญิงจิตต๑ศจี  พรหมมานุวตั ิ เลขท่ี 21 
6. เด็กหญิงภัคพร  อุสาหะ   เลขท่ี 29 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ลิปมันธรรมชาติจาก
ดอกมะล ิ

ทองแดง 

ม.1/2 10205 1. เด็กหญิงณัฐพัชร๑  สุวรรณรตัน๑   เลขท่ี 24 
2. เด็กชายกฤตธี  จารุศิลาวงศ๑ เลขท่ี 1 
3. เด็กชายพลกร  อิทธิฤทธานนท๑ เลขท่ี 12 
4. เด็กชายพิชาวัฒน๑  โชติกิจสมบรูณ๑ เลขท่ี 14 
5. เด็กหญิงณัฐปภัสร๑  วัฒนสกุลพงศ๑  เลขท่ี 23 
6. เด็กหญิงแววปราชญ๑  พรหมวาส เลขท่ี 34 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยาสระผมจากมะกรูด ชมเชย 

ม.1/2 10206 1. เด็กชายจิรวิช ธรรมาธร  เลขท่ี 5 
2. เด็กชายกษิดิศ ชาวชุมนุม  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายธรรศ แสงวิภาค  เลขท่ี 8 
4. เด็กชายพศิน สังขวาสี   เลขท่ี 13 
5. เด็กชายเอกวีร๑ ตั้งสายเลิศกลุ  เลขท่ี 17 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํล๎างจานจากข๎าว
เย็น 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/3 10301 1. เด็กชายนนธนันธ๑ ฤทธิภักดี  เลขท่ี 7 
2. เด็กชายกวิสร๑  มาลาวลิาศ  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายจิราพงศ๑  คลังทอง   เลขท่ี 3 
4. เด็กชายวสวรรฑน๑  วิทยประภารัตน๑  เลขท่ี 17 
5. เด็กหญิงประภาศริิ  พูลศิริวิลยั  เลขท่ี 25 
6. เด็กหญิงศรนญั เงาเทพพฤฒาราม  เลขท่ี 33 

สะเต็มศึกษา เครื่องผลิตโอโซน เงิน 

ม.1/3 10302 1. เด็กชายนนทพัทธ๑  โฆษิตบันเทิง เลขท่ี 6 
2. เด็กชายจิณณพตัก๑  วชิรปรีชาพงษ๑ เลขท่ี 2 
3. เด็กชายธีรโชติ  คุขุนทด  เลขท่ี 4 
4. เด็กชายนัทธวัฒน๑  จารุรตัน๑มงคล เลขท่ี 8 
5. เด็กชายพีร๑พัทธ๑  โพธิ์ถาวร  เลขท่ี 12 
6. เด็กชายศิวกร อินต๏ะเสน เลขท่ี 18 

สะเต็มศึกษา ยากันยุงสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/3 10303 1. เด็กชายภาสวตั โพธิ์ทอง  เลขที 14 
2. เด็กชายพริษฐ๑  อายุเจรญิกูล  เลขท่ี 10 
3. เด็กชายรวิสุทธ๑  คงวัฒน๑   เลขท่ี 16 
4. เด็กหญิงจิดาภา  ทับเจริญ  เลขท่ี 20 
5. เด็กหญิงปพิชญา ศรีรอด  เลขท่ี 24 
6. เด็กหญิงพิตตินันท๑ โสภา  เลขท่ี 28 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เเปูงจากฟ๓กทอง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/3 10304 1. เด็กหญิงจารดุา จารุวิจิตร เลขท่ี 19 
2. เด็กชายธีร๑วรัต สีสุข  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายพัทธดนย๑    รักรํวม  เลขท่ี 11 
4. เด็กชายโมกขสิทธิ ์ ไชยประสิทธ์ิ เลขท่ี 15 
5. เด็กหญิงปุณยาพร โพธิโสโนทัย เลขท่ี 27 
6. เด็กหญิงเพตรา อุทิศธรรม เลขท่ี 29 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

กายภาพบําบัด 
 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/3 10305 1.เด็กหญิงสริิยากร มัคคภิญโญ  เลขท่ี 36 
2.เด็กหญิงนันทภัค         หงษ๑พานิช เลขท่ี 22 
3.เด็กหญิงปาณกวิน  ธันธรา  เลขท่ี 26 
4เด็กหญิงมณีจันทร๑ วิเศษบรรรจง เลขท่ี 30 
5.เด็กหญิงวรภร ฤทธิ์แสวง เลขท่ี 32 
6.เด็กหญิงศลิษา วีรการณ๑  เลขท่ี 34 

สะเต็มศึกษา กระดาษจากวัชพืช ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/3 10306 1. เด็กหญิงนีรชา เมธเมาล ี เลขท่ี 23 
2. เด็กชายปวเรศ  ศิลาบุตร  เลขท่ี 9 
3. เด็กชายภวินท๑  จงไพศาล  เลขท่ี 13 
4. เด็กหญิงชัญญา  วรรณรัตน๑  เลขท่ี 21 
5. เด็กหญิงฤทัยกานต๑  จันทร๑สุข  เลขท่ี 31 
6. เด็กหญิงสริิกมล วันถาวรประเสริฐ เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ประสิทธิภาพการย๎อม
สีผ๎าและประโยชน๑ของ
ดอกไม๎ในสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีน 

ทองแดง 
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อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/4 10401 1. เด็กชายธนกฤต จิระธนชิต  เลขท่ี 7 
2. เด็กชายศุภฤกษ๑  ไมตรีมิตร  เลขท่ี 17 
3. เด็กชายเมธัส ฉัตรตระกูล  เลขท่ี 13 
4. เด็กหญิงนวินดา ฉิมนิกร   เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงพิมพ๑พิศา  ลิ้มอําไพ   เลขท่ี 31 
6. เด็กหญิงชลิดา  สุขมาตย๑  เลขท่ี 22 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

การศึกษาความคดิเห็น
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห๑ สิงหเสนี) ตํอการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ทอง 

ม.1/4 10402 1. เด็กหญิงอนัญญา เนียมพลอย เลขท่ี 35 
2. เด็กหญิงณฏัฐธิดา  มงคล   เลขท่ี 25 
3. เด็กหญิงปวริศา  ค้ําคงคุณ  เลขท่ี 28 
4. เด็กหญิงปุณยาพร ขุขันธิน  เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงวันวิสา ศรีพิมล  เลขท่ี 33 

สะเต็มศึกษา ตู๎หมุนลูกอมหยอด
เหรียญจากกระดาษลัง 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/4 10403 1. เด็กชายพิชญะ   รัตนบณุฑริก เลขท่ี 11 
2. เด็กชายภัคพล   ลิ่มกังวาฬมงคล  เลขท่ี 12 
3. เด็กชายศักดิพัฒน๑   วิเทหะโยธิน  เลขท่ี 16 

สะเต็มศึกษา กลํองไฟฉายหลายสิ่ง เงิน 

ม.1/4 10404 1. เด็กชายณชกมล แก๎วหวังสกูล  เลขท่ี 6 หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํจากน้ํามันใช๎แล๎ว ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/4 10405 1. เด็กหญิงไอดิน ศรีสะอาด เลขท่ี 36 
2. เด็กหญิงชาลสิา มโนทิพย๑  เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงณัฐวลัญช๑  ศิริสุนทร  เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงปุณยวีร๑ พัฒนจิตติขจร เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงภัทรกร สุยะสืบ    เลขท่ี 32 
6. เด็กหญิงสรวีย๑ ธงชัย  เลขท่ี 34 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

น้ําหอมจากดอกไม ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/4 10406 1. เด็กชายฐปนวัธน๑ มิทิน   เลขท่ี 5 
2. เด็กชายกรณพัฒน๑ สิริวเสร ี  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายวรทัต ไชยบุรี   เลขท่ี 15 
4. เด็กชายสุนิธิ  พวงทองทิพย๑  เลขท่ี 18 
5. เด็กชายอธิวัฒน๑  ปฐมวัฒนานุรักษ๑  เลขท่ี 21 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สเปรย๑แอลกอฮอล๑ดอก
ดาวเรืองไลํยุง 

ทองแดง 

ม.1/4 10407 1. เด็กชายจักรทิพย๑  ลอยชูศักดิ ์ เลขท่ี 3 
2. เด็กชายพลวัต ชูทองคํา  เลขท่ี 10            
3. เด็กชายธนากฤต วีระชัย  เลขท่ี 9 
4. เด็กชายรัชพล ลิขิตวรสิร ิ เลขท่ี 14 
5. เด็กชายสุรวิชญ๑ เล็บครุฑ  เลขท่ี 19 
6. เด็กชายหัฎฐกร สุกดํา  เลขที่ 20        

สะเต็มศึกษา เครื่องคัดเเยกเหรียญ
ไมํใช๎ไฟฟูา 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/4 10408 1. เด็กชายธนวัชร๑  เมธาภรพงศ๑ เลขท่ี 8 
2. เด็กชายกรมิษฐ๑  โตวิจักษณ๑ชัยกลุ เลขท่ี 2 
3. เด็กชายชยพล  ยืนตระกลู เลขท่ี 4 

สะเต็มศึกษา หมวกพัดลมพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/5 10501 1. เด็กหญิงมนวรตัน๑ โชคดีศรสีวัสดิ์  เลขท่ี 36 
2. เด็กชายธนากร   ปิติผลวานิช  เลขที 6 
3. เด็กหญิงณฏัฐอัชฌา ธนาตุลพิรพัฒน๑ เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงวริศา เคย๑ลา แจํมไพบูลย๑   เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สเปรย๑แอลกอฮอล๑
กลิ่นเลมํอน 

ทอง 

ม.1/5 10502 1. เด็กหญิงกมลพร   ศรีสกลุเมฆี   เลขท่ี 18 
2. เด็กหญิงกฤตธีรา   เมืองดี     เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงกุลชญา   อัชชารกูร    เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงเพียงฟูา   ปิยวรนนท๑    เลขท่ี 34 
5. เด็กหญิงวรวลญัช๑   เมตตาวิวัฒน๑    เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา ปลั๊กควบคุมอุปกรณ๑
ไฟฟูาด๎วย
โทรศัพท๑มือถือ 

ทอง 

ม.1/5 10503 1. เด็กชายวรธรรศ  บุญบุตร   เลขท่ี 14 
2. เด็กหญิงพัทธนันท๑   จันทราชา   เลขท่ี 32 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ลูกชุบจากเมด็ขนุน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/5 10504 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   วุฒิ    เลขท่ี 16 
2. เด็กชายภูมินันท๑   รัตนสุวรรณ   เลขท่ี 10 
3. เด็กชายธนภณ   ชินธนากิตติ  เลขท่ี 4 
4. เด็กชายตฤณศริ ิ เผือกตระการ เลขท่ี 3 

การงานอาชีพ โมเดลแผนผัง
โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห๑ สิงหสน)ี 

เงิน 

ม.1/5 10505 1. เด็กหญิงลิปดา           ฉายะพงศ๑   เลขท่ี 38  
2. เด็กหญิงนิชาภัทร ทรัพยสาร เลขท่ี 30 
3. เด็กหญิงณิชาภา โอภาพันธ๑  เลขท่ี 28 
4. เด็กหญิงสริิกร เรืองดํา  เลขท่ี 44 
5. เด็กชายพัทธนดนน๑ กินตาว  เลขท่ี 8 
6. เด็กชายรัฐนันท๑ แจ๎งหิรัญ  เลขท่ี 12 

การงานอาชีพ เห็นแล๎วช็อก (โกแลต) ทองแดง 

ม.1/5 10506 1. เด็กชายอภิวิชญ๑  คําป๓ญญา เลขท่ี 17 
2. เด็กชายชาญชัย  เตชะบุญอัตโข เลขท่ี 1 
3. เด็กชายณัฐดนยั  ภูํทอง  เลขท่ี 2 
4. เด็กชายเวทพิสิฐ  รุํงเจรญิ  เลขท่ี 15 
5. เด็กชายพีรดนย๑  สุทธมนัสวงษ๑ เลขท่ี 9 
6. เด็กชายธัชพงศ๑     พิภพโสภณชัย เลขท่ี 7 

สะเต็มศึกษา การศึกษาสีของขวด
แก๎วที่สํงผลตํอการ
สลายของวิตามินซ ี

ผาํนเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/5 10507 1. เด็กหญิงกรชนก  ธิบด ี  เลขท่ี 19 
2. เด็กหญิงกุลสิรา  ภูํระหงษ๑  เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงเจนจริักษ๑  เจนใจวิทย๑  เลขท่ี 24 
4. เด็กหญิงพิชญาภา  นภาวิจิตร เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก  เลขท่ี 39 
6. เด็กหญิงวัลย๑ณรตัน๑  ทินกรรัศม ี เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา เครื่องกรองอากาศ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/5 10508 1. เด็กหญิงอมราลักษณ๑  เอกทรงพลป๓ญญา เลขท่ี 45 
2. เด็กหญิงกันต๑กนิษฐ๑  พรดุษฎีกุล เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงณิชกุล   สุวรรณลิขิต เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงลภัสร๑ปภา   อินภูํ  เลขท่ี 37 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การทําน้ํายาซักผ๎าสี
จากมะคําดีควาย 

ทองแดง 

ม.1/5 10509 1. เด็กหญิงนวลนภา  ธนานนท๑  เลขท่ี 29 
2. เด็กหญิงณฐมน  ศิริคูณ   เลขท่ี 25  
3. เด็กหญิงปณุิกา  มักเที่ยงตรง  เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงภัททมน  พบคูทอง  เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงวริศรา  ชวลิตอัมพร  เลขท่ี 41 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ํายาลบคราบบนผา๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/5 10510 1. เด็กชายภูริ    มีวรรณสุขกุล เลขท่ี11 
2. เด็กชายธนา  ศาสนเที่ยง เลขท่ี 5 
3. เด็กชายราชศร   สุวรรณมลิวงศ๑ เลขท่ี13 

สะเต็มศึกษา บันไดงูเลขยกกําลัง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/6 10601 1. เด็กชายจิรันตน๑ เมฆสุธีพิทักษ๑ เลขท่ี 2 
2. เด็กชายกันต๑ ปทุมมาวัฒนา  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายสิรวิชญ๑  เนตรสุวรรณ  เลขท่ี 11 
4. เด็กชายพุฒิเมธ  พงษ๑ศักดิ์เสรีกลุ  เลขท่ี 9 
5. เด็กหญิงทอฝ๓น  แก๎วทรัพย๑ศักดิ์  เลขท่ี 29 

สะเต็มศึกษา เรือเก็บขยะลอยบนผิว
น้ํา 

ทอง 

ม.1/6 10602 1. เด็กหญิงณฎัฐนันท๑ เหลืองอํอน  เลขท่ี 21 
2. เด็กหญิงกีรัตยา  ภูํทอง   เลขท่ี 17 
3. เด็กหญิงณินญาทร  จริยกุลดารา  เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงธัญชิดา แสงดีจริง  เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงปานขวัญ เมืองมูล   เลขท่ี 34 

ภาษา 
ตํางประเทศท่ี 

2 

เรียนรูศ๎ัพท๑เกาหลจีาก
สถานท่ีตํางๆ โดยการ
ป๓้นดินน้ํามันเป็น
สถานท่ีจําลอง 

ทองแดง 

ม.1/6 10603 1. เด็กหญิงณัฐธยาน๑ สัตตะรุจาวงษ๑  เลขท่ี 24 
2. เด็กหญิงกันยกร  โสภาพ   เลขท่ี 14 
3. เด็กหญิงณัฐณิชา วรชิตสกุล  เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงธัญสิน ี หนํองพงษ๑  เลขท่ี 31 
5. เด็กหญิงนํ้าทิพย๑  รัชตะชาติ  เลขท่ี 32 
6. เด็กหญิงพิชชภา  พยัคฆาภิบาล  เลขท่ี 35 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แอลกอฮอล๑ล๎างมือ
พกพา แบบทําได๎ด๎วย
ตนเองจากวํานหาง
จระเข ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/6 10604 1. เด็กหญิงณัฐษวรรณ โรจน๑ทิพย๑  เลขท่ี 25 
2. เด็กหญิงชิษณุภัทร พงศาสนองกุล  เลขท่ี 3 
3. เด็กหญิงพิมพ๑นารา  รัชตเทวินทร๑  เลขท่ี 36 
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ๑  กิติเกียรติโสภณ  เลขท่ี 39 

ภาษาอังกฤษ แบบจําลองเซลล๑สัตว๑ 
ภาคภาษาอังกฤษ 

เงิน 

ม.1/6 10605 1. เด็กหญิงพิมพ๑พิชชา สดุดี   เลขท่ี 37 
2. เด็กหญิงณฎัฐณิชา ลังเดช   เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงอชิรญา วนันตรากูล  เลขท่ี 44 
4. เด็กหญิงสวิชญา วนะรุจิ   เลขท่ี 43 
5. เด็กหญิงวิมลพรรณ ณัชชกุล   เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เทียนหอม เลมอนและ
พิกุล 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/6 10606 1. เด็กหญิงดสุิตา แซํดําน   เลขท่ี 27 
2. เด็กชายธิติวัฒน๑ ตั้งเรืองไพศาล เลขท่ี 7 
3. เด็กชายอินทัช ฦาชา  เลขท่ี 12 
4. เด็กหญิงกานต๑สิร ี ธนยงพิบูล เลขท่ี 15 
5. เด็กหญิงจินตนาการ เสนีย๑วงศ๑ ณ อยุธยา เลขท่ี 19 

ภาษาอังกฤษ ความรํวมมือของ
ประชาชน ตํอ
มาตรการควบคุมเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ของ
รัฐบาล 

เงนิ 

ม.1/6 10607 1. เด็กหญิงตามขวญั ไพศาลวัฒนา  เลขท่ี 28 
2. เด็กชายญาณากร ทรงสถิตย๑เมธา เลขท่ี 4 
3. เด็กชายเดชพล แซํตั้ง  เลขท่ี 5 
4. เด็กหญิงบุญรชา ขวัญใจธัญญา เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงพิมพ๑ลภัส นิลรัตน๑  เลขท่ี 38 

สังคมศึกษา นิยามของเพศ
ทางเลือกและมุมมองที่
แตกตํางของสังคม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/6 10608 1. เด็กชายวส ุ ลิมป์รุํงรัตนา  เลขท่ี 10 
2. เด็กชายธนวินท๑ ลาวัณย๑วัฒนกลุ  เลขท่ี 6 
3. เด็กชายพีรพล  อัศวเรืองสุวัฒน๑  เลขท่ี 8 
4. เด็กหญิงกวินธร ผาสุข   เลขท่ี 13 
5. เด็กหญิงวราพร ลีลาประพาฬ  เลขท่ี 41 

ภาษาอังกฤษ บริบทในการใช๎
ภาษาอังกฤษแบบบริ
ติชและอเมริกันใน
โรงเรียน บดินทรเดชา 
(สิงห๑ สิงหเสน)ี 

เงิน 

ม.1/6 10609 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา กีรติบริหาร  เลขท่ี 22 
2. เด็กหญิงกิตตมิา วันคืนดี  เลขท่ี 16 
3. เด็กหญิงคณสัวรรณ อุดมรัตนโกศล เลขท่ี 18 
4. เด็กหญิงร๎อยปิ่นทอง เสฎฐรังส ี เลขท่ี 40 
5. เด็กหญิงอภิญภร ชิดไทย   เลขท่ี 45 

การงานอาชีพ 
(เกษตรกรรม) 

ศึกษาเปรียบเทียบผล
ของน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพ
ผสมโมโนโซเดียมกลูตา
เมต 
(monosodiumgluta
mate : MSG) ที่มีผล
ตํอการเจริญเติบโตของ
ผักกวางตุ๎ง 

ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/7 10701 1. เด็กชาย ศิระ    กาญจนวาศ เลขท่ี 18 
2. เด็กชาย คณสิ    แก๎วกระจําง เลขท่ี 1 
3. เด็กชาย สิรภพ   ใจช่ืน  เลขท่ี 19 
4. เด็กชาย อาศิร    วงศ๑ภูํด ี  เลขท่ี 23 
5. เด็กหญิง สิริพัชชา อําพัตร๑  เลขท่ี 43 

ภาษาไทย เขียนผิดและคาํสแลงที่
วัยรุํนชอบใช๎ 

ชมเชย 

ม.1/7 10702 1. เด็กชายป๓ณณวิชญ๑   คงอนันต๑       เลขท่ี 11 
2. เด็กชายชวัลวิทย๑   อภิสิทธ์ิเสรีกุล    เลขท่ี 4 
3. เด็กชาย ชยพล   เจียงเจนจัด เลขท่ี 2 
4. เด็กชายภัทรพงศ๑   ดุลย๑จํารัสรัตน๑  เลขท่ี 15 
5. เด็กชายปิยะวัฒน๑   ตันทสุทธานนท๑   เลขท่ี 13 

คณิตศาสตร๑ การเรยีนรู๎คณิตศาสตร๑
แบบ Active 
Learning ด๎วยเกมส๑ 
Kahoot! 

ชมเชย 

ม.1/7 10703 1. เด็กชายชลพัชร แพเจริญ  เลขท่ี 3 
2. เด็กชายนิธิภัทร๑ เวสสธาดา  เลขท่ี 10 
3. เด็กหญิงเขมจริา ปานอิทร๑  เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงเตชิน ี สาริกภตูิ  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงอิงตะวัน อุทัยรัตน๑  เลขท่ี 45 

ทัศนศิลป ์ Perpective และการ
สร๎างอาหาร 

ทอง 

ม.1/7 10704 1. เด็กหญิงพัชราภรณ๑ พรหมมา  เลขท่ี 35 
2. เด็กหญิงนลิน เหลืองอรณุโรจน๑ เลขท่ี 31 
3. เด็กหญิงพรนัชชา พวงชํอ  เลขท่ี 33 
4. เด็กหญิงวรณัฏฐ๑ เพ็ญสตุ  เลขท่ี 40 
5. เด็กหญิงศิรินทร๑ติยา พิมพ๑ศร ี  เลขท่ี 42 

ภาษาไทย อิเหนา ชมเชย 

ม.1/7 10705 1. เด็กชายนพรัตน๑   กุลวงศ๑  เลขท่ี 7 
2. เด็กชายณชคุณ   ศรมณี   เลขท่ี 5 
3. เด็กชายณภัช   อํานวยสุวรรณ  เลขท่ี 6 
4. เด็กชายศิรภสัสร   นิมมานวรดิษฐ๑ เลขท่ี 17 
5. เด็กชายอภิวิชญ๑   การวิทยี   เลขท่ี 22 

ภาษาอังกฤษ Adverb นํารู๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/7 10706 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   วงศ๑ทวีทรัพย๑ เลขท่่ี 30 
2. เด็กหญิงนัยน๑ณภัค   สาลีจันทร๑ เลขท่ี 32 
3. เด็กหญิงพัชพิชา   คณะไชย  เลขท่ี 34 
4. เด็กหญิงวีรดา   นพมงคล  เลขท่ี 41 
5. เด็กหญิงอันดามณี   เชาวลิต        เลขท่ี 44 

ภาษาอังกฤษ Conversation in any 
situations 

ทอง 

ม.1/7 10707 1. เด็กหญิงกุลณัชญา สิงหเสน ี  เลขท่ี 24 
2. เด็กหญิงณิชารีย๑ พัฒนปรีชากุล เลขท่ี 27 
3. เด็กหญิงภคนิษฐญา  สุภาพร  เลขท่ี 36 
4. เด็กหญิงมนสันันท๑  ชัยดวงแก๎ว  เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงรักนา  อารัมภวุฒิ เลขท่ี 39 

สุขศึกษาศึกษา
และพลศึกษา 

เจลแอลกอฮอล๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/7 
 
 

10708 1. เด็กชายธามม๑ จรรย๑นาฏย๑ เลขท่ี 9 
2. เด็กชายอครกร สุรีย๑  เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงชนาฑิภา เหลําเจรญิทรัพย๑ เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงทักษพร ยศสุนทร  เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงมุกรว ี สกุลด ี  เลขท่ี 38 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

เจลแอลกอฮอล๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/7 
 

10709 1. เด็กชายธนวิชญ๑ จันทร    เลขท่ี 8 
2. เด็กชายปิยณัฐ ถิรทิตสกลุ  เลขท่ี 12 
3. เด็กชายภัทร๑ แสงอนงค๑  เลขท่ี 14 
4. เด็กชายวีรพัชร๑ สําเรจ็ศิลป ์ เลขท่ี 16 
5. เด็กชายหาญเศรษฐ๑ นิพันธโยธินกุล เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/8 10801 1. เด็กชายวรวรรธน๑ ระวิวงศ๑  เลขท่ี 17 
2. เด็กชายปริญญวิชญ๑ ป๓ญญางาม เลขท่ี 9 
3. เด็กหญิงเบญญาภา  โภชากรณ๑ เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงศาณิญา  เหลืองจุฑามาศ เลขท่ี 39 
5. เด็กหญิงฮลัวา ชํานาญเพาะ เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา ตะไคร๎หอมไลยํุง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/8 10802 1. เด็กหญิงวริศรา การพร๎อม  เลขท่ี 35 
2. เด็กชายธนนน เทพคเชนทร๑  เลขท่ี 6 
3. เด็กชายปุณ  ปุณยเศวต  เลขท่ี 12 
4. เด็กชายสิทธินนท๑ ลิ่มพฤกษ๑เกษม  เลขท่ี 18 
5. เด็กหญิงภาวิดา ชองอมรกุล  เลขท่ี 31 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํลลีาวด ี ชมเชย 

ม.1/8 10803 1. เด็กหญิงธิภัคศรณ๑  วัชรินทร๑กร  เลขท่ี 26 
2. เด็กชายณภัทร  ฉันทะกุล  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายปุณยวรี๑ เอมโอษฐ  เลขท่ี 13 
4. เด็กหญิงภัทรนันท๑  มะโนสงค๑  เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงสริินทรา  นภาชัยเทพ  เลขท่ี 40 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เห็ดเข็มทองทอดฝาุ
วิกฤติพิชิตความ
ยากจน 

ทอง 

ม.1/8 10804 1. เด็กชายธนภูม ิ นาคพิเชียร  เลขท่ี 8 
2. เด็กชายธนพนธ๑  อุดมกิจวณิชย๑  เลขท่ี 7 
3. เด็กหญิงตรญีา เจียมสากล  เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงรัฏฏิการ๑ กุลละวณิชย๑  เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงรดา  ผํองศรี   เลขท่ี 32 

การงานอาชีพ ผักไฮโดรโปนิกส๑ 
พิชิตcovid 

ชมเชย 

ม.1/8 10805 1. เด็กชายจักรพันธ๑ ลีกิตติวณิช  เลขท่ี 1 
2. เด็กชายณภัทร  ฉัตรชลาวไิล  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายวรภพ บุรณศริ ิ  เลขท่ี 15 
4. เด็กหญิงชญาน ี โขสูงเนิน  เลขที่ 21 
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย๑ เฉลิมศริิก๎องกิจ เลขท่ี 41 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุนขวดน้ํา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/8 10806 1. เด็กชายมูฮําหมัดอัฟฎอล  จิตป๓ทมา  เลขท่ี 14 
2. เด็กชายจิรพงศ๑  หลาซุน   เลขท่ี 2 
3. เด็กชายปาณวรี๑ แสงรุํงเรือง  เลขท่ี 10 
4. เด็กชายวรรธนวี  สอนเพียร  เลขท่ี 16 
5. เด็กหญิงอรรมัภา บุญเสริม  เลขท่ี 44 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เมืองจําลอง  
(Tower Bridge) 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/8 10807 1. เด็กหญิงชาลสิา แสงสมชัยพิพัฒน๑  เลขท่ี 23 
2. เด็กหญิงณัชชา  อาเบะ  เลขท่ี 24 
3. เด็กหญิงพรรษนันท๑  พุทธานุ   เลขท่ี 29 
4. เด็กหญิงวฤณดา  ณ สงขลา  เลขท่ี 36 
5. เด็กหญิงอติภา  เกื้อกูลสถาพร  เลขท่ี 42 

การงานอาชีพ เทียนหอมจาก 
ดอกกุหลาบ 

ชมเชย 

ม.1/8 10808 1. เด็กหญิงวิป๓ศยา เหมือนเกียรติ  เลขท่ี 37 
2. เด็กชายดรณัภพ  อมรดลิกกุล  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายปุญชรสัมิ ์ ปล๎องทอง  เลขท่ี 11 
4. เด็กหญิงกันยพัชญ๑ ธัญธนาวิวัฒน๑  เลขท่ี 19 
5. เด็กหญิงอรชพร  ชํางทอง  เลขท่ี 43 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ถ๎วยจากใบทัง 
(Tung cup) 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/8 10809 1. เด็กหญิงรุํงไพลิน ลาวัณย๑     เลขท่ี 34 
2. เด็กหญิงจิรกติ พรมจิตร  เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงชนรด ี กาญจนวิฬา เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงปุญชรสัมิ ์ เซํงกําเหนิด เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงวิรลัพัชร สิทธิอําพรพรรณ  เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํสครับจากกาก
กาแฟ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/9 10901 1. เด็กชายกันตภณ ศรีนนท๑  เลขท่ี 3 
2. เด็กชายโชคชัย  ตู๎วงษา  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายนรภัทร  กุลวงศ๑วรพัฒน๑ เลขท่ี 9 
4. เด็กชายแผน  คําอาจ  เลขท่ี 13 
5. เด็กชายรชต  พันธุศักดิ ์ เลขท่ี 15 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

การทดสอบปริมาณ
ไอโอดีนในเกลือของ
ร๎านขายอาหารใน   
โรงอาหาร โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห๑   
สิงหเสน)ี 

ทอง 

ม.1/9 10902 1. เด็กชายธนพล สราญฤทธิชัย เลขท่ี 7 
2. เด็กชายจิรัฎฐ๑ มายะการ เลขท่ี 4 
3. เด็กชายนทีรัตน๑ งามนทีอรุณ เลขท่ี 8 
4. เด็กชายน้ํามนต๑ รัชตะชาติ  เลขท่ี 10 
5. เด็กชายรติวัฒน๑ มานติยกุล  นาคแก๎ว เลขท่ี 16 

สะเต็มศึกษา DIY เครื่องดูดฝุุน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/9 10903 1. เด็กชายปพน ปรมัทธงชัย เลขท่ี 11 
2. เด็กชายกฤษเรศ  ขจัดภัย  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายรพีพงค๑ ธีรอัครวิภาส เลขท่ี 17 
4. เด็กชายวรดนัย เพ็ญจันทร๑ เลขท่ี 19 
5. เด็กชายอังคณา  แซํหล ี  เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา เครื่องอบผ๎าลมร๎อน
อัจฉริยะ 
 

ทอง 

ม.1/9 10904 1. เด็กหญิงแทนรัตน๑ วิตยากร  เลขท่ี 31 
2. เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริเพ็ญ  เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงนภาวรรณ เอกวรธงชัย เลขท่ี 33 
4. เด็กหญิงปภินพิทย๑ อมรชีวศิลปกุล  เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงศรณัย๑รัชฎ๑ บุญสรา๎งสม เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การทําชาจากดอกบัว
หลวง 

ทอง 

ม.1/9 10905 1. เด็กหญิงพีฎา อกษิฐวงศ๑ เลขท่ี 37 
2. เด็กชายอชิระ ไทยชัยธรรม เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงณฎัฐ๑ธนัน สกุลสงวนสุข เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงต๎องตา พลชนะ  เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงสริีฐิตา ทองภาพ  เลขท่ี 41 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การทําน้ํามันตะไคร๎กัน
ยุง 

ทองแดง 

ม.1/9 10906 1. เด็กหญิงเตชิฏา บํารุงผล  เลขท่ี 30 
2. เด็กหญิงกชพร มระมิ้ง  เลขท่ี 22 
3. เด็กหญิงณัฐณิชา จดชัยภูม ิ เลขท่ี 28 
4. เด็กหญิงปาลติา ชาติรังสรรค๑ เลขท่ี 36 
5. เด็กหญิงเวสารัช ฆโรภาส  เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สมุนไพรดับกลิ่น ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/9 10907 1. เด็กหญิงนภสั สวํางวงค๑ไสย เลขท่ี 32 
2. เด็กชายกัณณพงศ๑ มาดล  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายธนธรณ๑ อุทิศ   เลขท่ี 6 
4. เด็กชายรัชชัย นามสาย  เลขท่ี 18 
5. เด็กชายสิรภัทร สุขสวัสดิ ์ เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากดอกอัญชัน ทองแดง 

ม.1/9 10908 1. เด็กหญิงนันท๑นภัส ศรีประเสริฐ  เลขท่ี 34 
2. เด็กชายภัทรชนน พิมเสน  เลขท่ี 14 
3.เด็กหญิงโชตณิัฐธิดา โชติ  เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงสร๎อยรพ ี แปูนปลื้ม  เลขท่ี 40  
5. เด็กหญิงสุธิษา กิตติ์ธเรศ  เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เทียนหอมกลิ่นตะไคร ๎ ทอง 

ม.1/9 10909 1. เด็กหญิงกรวลัล๑ ทวีคูณ   เลขท่ี 24 
2. เด็กชายปรวัฒน๑  ศรีบัว   เลขท่ี 12 
3. เด็กหญิงชญาดา  ภูํโต๏ะยา   เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงไอรีนท๑ รัขฎาเลิศณรงค๑ เลขท่ี 44 
5. เด็กหญิงกิรวยา ป๓้นศิร ิ  เลขท่ี 45 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลวํานหางจระเข ๎ ทองแดง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/10 11001 1. เด็กหญิงกนกกร       วงค๑อุดม  เลขท่ี 23 
2. เด็กหญิงณัฐณิชา      ขุนอักษร  เลขท่ี 31 
3. เด็กหญิงพิมพ๑มาดา มณีวงค๑   เลขท่ี 39 
4. เด็กหญิงสริตา แตํงตั้ง   เลขท่ี 43 
5. เด็กหญิงปาณศิา     เอื้อจิระพงษ๑พันธ๑ เลขท่ี 45  

การงานและ
อาชีพ 

วุ๎นจากดอกไม๎และ
ผลไม ๎

เงิน 

ม.1/10 11002 1.เด็กหญิงกิตติวรรณ บัวประชุม เลขท่ี 24 
2.เด็กหญิงณัฐชยา เฉลิมวัฒน๑   เลขท่ี 30 
3.เด็กหญิงณัฐรดา ถิรนุทธิ  เลขท่ี 33  
4.เด็กหญิงชธีลา หงษ๑ษา  เลขท่ี 27 
5.เด็กหญิงภัทธินที พงษ๑ชู  เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

"บ๎านคลองหกวา" 
หมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงต๎นแบบ 

เงิน 

ม.1/10 11003 1. เด็กชายภาวัต มุงเมือง  เลขท่ี 14 
2. เด็กชายภีมลภสัส๑ เทียมทองใบ  เลขท่ี 15 
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร๑ บุญศรีโสภณ  เลขท่ี 32 
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  วรจิตต๑  เลขท่ี 34 
5. เด็กหญิงพัศชนัญ  อ๎วนล่ํา  เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํกระดาษพกพา เพื่อ
ปูองกัน Covid-19 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/10 11004 1. เด็กหญิงขวัญหทัย เพชรฉกรรจ๑  เลขท่ี 25 
2. เด็กชายวันธรรต  บวรสุคนธชาติ  เลขท่ี 18 
3. เด็กชาตสุรยิะชัย  ไคํนุํนน๎อย  เลขท่ี 20 
4. เด็กหญิงญาลิณี  โพธิ์ทอง   เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงเพ็ญศริิ  แขมคํา   เลขท่ี 41 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

รํางกายของฉัน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม. 1/10 11005 1. เด็กชายวัทธิกร จงรัตนกิจ  เลขท่ี 17 
2. เด็กชายดนุเดช  จิตรภักด ี เลขท่ี 5 
3. เด็กชายทยากร รัตนทอง  เลขท่ี 7 
4. เด็กชายศิรวิทย๑ สําราญสุข  เลขท่ี 19 
5. เด็กชายอิทธิพัทธ๑ สาสมีา   เลขท่ี 22 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํายาล๎างจานจาก
มะกรูด 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม. 1/10 11006 1. เด็กชายจิรทีปต๑ ศรีสงํา   เลขท่ี 3 สะเต็มศึกษา ป๓่น หมุน หมัก รักษ๑
โลก 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม. 1/10 11007 1. เด็กชายกฤติธี  นรนาถตระกูล  เลขท่ี 2 
2. เด็กชายชินกฤต  วิราพร   เลขท่ี 4 
3. เด็กชายบรรภพ ชะคําวงค๑  เลขท่ี 8 
4. เด็กชายเตชะนัน  ผลสุวรรณ๑  เลขท่ี 6 
5. เด็กชายปุญญพัฒน๑  แก๎วนาค  เลขท่ี 12 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

บัญชีครัวเรือน ทอง 

ม. 1/10 11008 1. เด็กชายพัฒนสกุล   บุญตา  เลขท่ี 13 
2. เด็กหญิงพัตร๑พิมล   กุศลสวสัดิ์  เลขท่ี 37 
3. เด็กหญิงอมิตาดา   ทรัพย๑กลีน เลขท่ี 44 
4.เด็กชายเมทาวิน   ธนเนตร๑พันทวี  เลขท่ี 16 
5. เด็กชายอากิระ   ศณีอํานวยไชย เลขท่ี 21 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การแปรรปูข๎าวเกรียบ
ฟ๓กทองจากพลังงาน
รอบตัว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม. 1/10 11009 1.เด็กหญิงปุญญิสา   สรารัมย๑  เลขท่ี 35 
2.เด็กชายเบญ   ธํารงค๑ประดิษฐ๑ เลขท่ี 9 
3.เด็กชายกฤตยช   ประทุมทอง  เลขท่ี 1 
4.เด็กหญิงจิราพร   สัจจะธรรม เลขท่ี 26 
5.เด็กชายปกิตเชษฐ๑   ปิยะนาจ  เลขท่ี 10 

การงานอาชีพ การป๓กชํา ชมเชย 

ม. 1/10 11010 1.เด็กหญิงชนิกานต๑   ประเสริฐสุนทราศัยเลขท่ี 28 
2.เด็กหญิงพลอยชนก   ประกายวสิุทธ์ิ  เลขท่ี 36 
3.เด็กหญิงนิชาภา   งอนกระโทก  เลขท่ี 40 
 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เจอแอลกอฮอล๑ล๎างมือ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/11 11101 1. เด็กหญิงฐาปนีย๑     เทพสํองแสง  เลขท่ี 29 
2. เด็กหญิงปานมุก     ธาระวานิช  เลขท่ี 35  
3. เด็กหญิงรชาภา   หาญไกรพงศ๑  เลขท่ี 39 
4. เด็กชายปรมินทร๑       กลิ่นมาลัย  เลขท่ี 13 
5. เด็กหญิงอัยยา       งามฉาย       เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา Herbal soap ทองแดง 

ม.1/11 11102 1. เด็กชายปุญญ๑ชนม๑ ฤกษ๑มาก  เลขท่ี 15 
2. เด็กชายชัยญนันต๑  มาพันนะ  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายเตชินท๑  ชามาตย๑   เลขท่ี 9 
4. เด็กชายธฤต พันธุ๑เวียง  เลขท่ี 11 
5. เด็กชายศิวกร  จันทร๑เพ็ญโรจน๑  เลขท่ี 21 
6. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ทาทอง   เลขท่ี 23 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สเปรย๑ดับกลิ่นจาก
มะกรูด 

เงิน 

ม.1/11 11103 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ     เอี่ยมปทุมศักดิ ์ เลขท่ี 5 
2. เด็กชายพิรชัช     ประภาพัฒนพงษ๑ เลขท่ี 17 
3. เด็กชายณัฐสิทธ์ิ     บุญเขียว  เลขท่ี 7 
4. เด็กหญิงศตนันท๑     ตั้งเจริญ  เลขท่ี 43 
5. เด็กชายรัฐมงคล     มีชูนึก  เลขท่ี 19 
6. เด็กหญิงกรกนก ศิริเพ็ญ  เลขท่ี 25 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 
 

เจลแอลกอฮอล๑วําน
หางจระเข ๎

เงิน 

ม.1/11 11104 1. เด็กหญิงปาณสิรา ศาสนโสภา เลขท่ี 34 
2. เด็กชายจิรสิน เสรมิสุวรรณสุข เลขท่ี 2 
3. เด็กชายเลิศณรงค๑ สัมฤทธ์ิ  เลขท่ี 20 
4. เด็กหญิงชญานิศ ตันติตวิษา เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงรินรดา นิยมชาติ  เลขท่ี 40 
6. เด็กหญิงสุประวณี๑ ดอกไม๎เพ็ง เลขท่ี 44 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรม
จีนท่ีแพรํเข๎ามาในไทย 

ทองแดง 

ม.1/11 11105 1. เด็กหญิงวิภาพร รัตนพรหมมา เลขท่ี 42 
2. เด็กชายณัฐนันท๑ ตั้งธนาป๓ญญากร เลขท่ี 4 
3. เด็กชายดรณัภพ ศรีวิชัยนวล เลขท่ี 8 
4. เด็กชายธีกวินทร๑ วัฒนเดช  เลขท่ี 12 
5. เด็กหญิงกัญญาเกลา๎ กอเกิดพาณิชย๑ เลขท่ี 26 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

เจลแอลกอฮอล๑กลิ่น
ตะไคร ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/11 11106 1. เด็กหญิงพรปวณี๑ ดาพา   เลขท่ี 36 
2. เด็กชายณัฐพงษ๑ หัตถบูรณ๑ เลขท่ี 6 
3. เด็กชายแทนธัญ  ตามประวัต ิ เลขท่ี 10 
4. เด็กชายรัชชานนท๑ กิตติโสภาพร เลขท่ี 18 
5. เด็กหญิงภัคจริา กองหล๎า  เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คําใช๎จํายไฟฟูากับ
ผลกระทบจากการ
เรียนออนไลน๑ท่ีบ๎าน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/11 11107 1. เด็กหญิงกชพรรณ ชาวเชียงขวาง เลขท่ี 24 
2. เด็กชายศุภณัฐ โพธิ์พุทธนันท๑ เลขท่ี 22 
3. เด็กชายปลื้ม แปูนปลืม เลขท่ี 14 
4. เด็กชายพันธ๑ยศ  สิทธิจาตุโรจน๑ เลขท่ี 16 
5. เด็กหญิงฐิตารีย๑ ตันติพงศ๑อาภา เลขท่ี 30 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 
 

การประกอบอาหาร
จากดอกอัญชัน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/11 11108 1. เด็กหญิงนภชล กลิ่นเกษร เลขท่ี 32 
2. เด็กหญิงนลินา โรจนนลิ  เลขท่ี 33 
3. เด็กหญิงกานต๑พิชชา เกษมทรัพย๑ เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงพัชรินทร๑ ไชยมงคล เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงวันวิสา ตันชาล ี  เลขท่ี 41 
6. เด็กหญิงณัฐนันท๑ สังข๑สมบรูณ๑   เลขท่ี 31 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํายาดับกลิ่นปากจาก
ใบฝรั่ง 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/12 11201 1. เด็กหญิงณฏัฐณิชา   หมุดเงิน   เลขท่ี 26 
2. เด็กหญิงกัลยารัตน๑  แอํนเพชร เลขท่ี 22 
3. เด็กชายพศวัต  ฉวาง   เลขท่ี 8 
4. เด็กชายวีรภัทร๑  ป๓ญญาวัฒโน  เลขท่ี 14 
5. เด็กชายภูมิพิพัฒน๑  เติมเพ็ชร๑   เลขท่ี 9 

สะเต็มศึกษา โคมไฟกระตํายน๎อย ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/12 11202 1. เด็กหญิงภัทรษา  ปอสระเกตุ  เลขท่ี 43 
2. เด็กหญิงกัญญนัช  พวงมาลี   เลขท่ี 21 
3. เด็กชายศุภวิชญ๑  แสงแจํม  เลขท่ี 16 
4. เด็กหญิงนันท๑นภัส  เกษา  เลขท่ี 32 
5. เด็กหญิงนภสัสรณ๑  ศรีศักดา  เลขท่ี 30 
6. เด็กหญิงนิรัชญา  แถมพยัคฆ๑ เลขท่ี 34 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประโยชน๑จากการปลูก
หญ๎าแฝก 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/12 11203 1. เด็กหญิงชุติกาญจน๑ รุํงเรืองบริบูรณ๑  เลขท่ี 24 
2. เด็กชายกันต๑ชวัฒน๑  หงษ๑สิบสอง  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายภูรินทร๑  ชูวงษ๑   เลขท่ี 11 
4. เด็กหญิงจิตรลดา  หงษ๑สําโรง  เลขท่ี 23 
5. เด็กหญิงนภสร  อันมี   เลขท่ี 29 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เทียนหอมกันยุง เงิน 

ม.1/12 11204 1. เด็กหญิงแพรวพลอย  ชินนะ  เลขท่ี 40 
2. เด็กชายธนภัทร พรหมสารา  เลขท่ี 6 
3. เด็กชายภูมภิัทร  บุญรอด   เลขท่ี 10 
4. เด็กหญิงณัฐวด ี มะลิซ๎อน  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงปุรนุช พงษ๑ประณิธิ  เลขท่ี 36 

สะเต็มศึกษา การประดิษฐ๑เครื่อง
กรองน้ํา DIY 

เงิน 

ม.1/12 11205 1. เด็กชายก๎องกิดากร  เหลําตั้งจิตตรง   เลขท่ี 1 
2. เด็กหญิงซีรีน  ประสมศักดิ์  เลขท่ี 25 
3. เด็กหญิงนวินดา  หัตถพร   เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงนันท๑นภัสร๑  หงษ๑น๎อย  เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ทําหาญ   เลขท่ี 35 
6. เด็้กหญิงพลอยณิศา  เจนจบวงษ๑  เลขท่ี 37   

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

(คหกรรม) 

มาการอง เงิน 

ม.1/12 11206 1. เด็กหญิงภัทธร   เอี่ยมปี   เลขท่ี 42 
2. เด็กหญิงสุพิชญา   คําคง   เลขท่ี 44 
3. เด็กชายอชิรวิทย๑   ศรีสุข   เลขท่ี 18 
4. เด็กชายอินทัช   ทิชินพงศ๑  เลขท่ี 19 
5. เด็กชายชัยธวัช    แต๎มพิมาย  เลขท่ี 3 

คณิตศาสตร๑ สร๎างสรรค๑เลขาคณิต ชมเชย 

ม.1/12 11207 1. เด็กหญิงพิชชาวรรณ  เคลือลิ้นจี่  เลขท่ี 39 
2. เด็กชายฐกร  พานิชกิจ เลขท่ี 4 
3. เด็กชายนัธทวัฒน๑  มีคุณ  เลขท่ี 7 
4. เด็กชายณัฐพันธ๑  พุมํนึก เลขท่ี 20 
5. เด็กหญิงณัฐชา  ฮาผิว เลขท่ี 27 
6. เด็กหญิงภณัฑิลา  จันทร๑มาลา  เลขท่ี 41 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

วาดรูปเสมือนจริง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/12 11208 1. เด็กชายธนชาติ  ทบทวนน๎อย  เลขท่ี 5 
2. เด็กชายเมฆ   ตํางมงคล   เลขท่ี 12 
3. เด็กชายวรมันต๑  ยศชัย   เลขท่ี 13 
4. เด็กชายศุรวิทญ๑  เวียงอินทร๑  เลขท่ี 17 
5. เด็กหญิงพัชรพรรณ  รอดพรม  เลขท่ี 38 
6. เด็กหญิงอาธิมา เรณมุาศ เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา คณิตคดิสนุก ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Page 13 of 98 

อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/13 11301 1. เด็กชายภูมิพัฒน๑ แก๎วมุงคุณ  เลขท่ี 17 
2. เด็กชายนันท๑พิพัฒน๑ อาทรชัยกุล เลขท่ี 12 
3. เด็กชายเสฎฐวุฒ ิ ขยันกลาง  เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงฑิมณ ี ศรีชํวย  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงปาวีณา พุํมจิ๋ว  เลขท่ี 36 

สะเต็มศึกษา เครื่องซักผ๎ารักษ๑โลก ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/13 11302 1. เด็กหญิงทิพย๑ณัชท๑ชา  โกไศยกานนท๑   เลขท่ี 32 
2. เด็กชายพัทธพล   มะลลิา            เลขท่ี 14 
3. เด็กชายภูวิศวภัทร๑   จุลลาพันธ๑   เลขท่ี 18 
4. เด็กหญิงจิรชญา   ธนทวีวรกุล     เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงณัฐวลัญช๑   หอมระรื่น   เลขท่ี 30 

ภาษาไทย เกมการสะกดคํา ชมเชย 

ม.1/13 11303 1. เด็กชายสรวิศ คําพันธ๑ เลขท่ี 22                     
2. เด็กชายญานภัทร รักษาพจนากิจ เลขท่ี 6 
3. เด็กชายณัฐกฤต  จามจุรี  เลขท่ี 8 
4. เด็กหญิงวรณัน วรจิตต๑  เลขท่ี 41 
5. เด็กหญิงสรุัสวด ี สิงหเสนี  เลขท่ี 43 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร๎าพาลาสติก 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/13 11304 1. เด็กชายจิณณวัตร สุขวัฒนานกุิจ เลขท่ี 1 
2. เด็กชายจิรวศิน ใจดี เลขท่ี 3 
3. เด็กชายชานน เรศสุข เลขท่ี 5 
4. เด็กหญิงพรสวรรค๑ ศักดิ์นําสํง เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงพัชรวลัย  สุทัศน๑ชูโต เลขท่ี 38. 

ทัศนศิลป ์ การศึกษาการงาน
ศิลปะ 
สร๎างสรรค๑ สิ่งประดิษฐ๑ 
Rainbow Lamp 

ทอง 

ม.1/13 11305 1. เด็กชายอภิวัฒน๑ บูรณพานิชกุล เลขท่ี 24 
2. เด็กชายจิรภัทร  จง  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายศศิศ  รอดรอยทุกข๑  เลขท่ี 20 
4. เด็กชายเศรฐพงศ๑  พลายด๎วง  เลขท่ี 21 
5. เด็กหญิงธันยนันต๑  กัลยาณมิตร  เลขท่ี 33 

สะเต็มศึกษา แมลงจ๐า...ลากํอน ชมเชย 

ม.1/13 11306 1. เด็กหญิงปรดีิ์ธยาน๑ สิงห๑วงศ๑  เลขท่ี 35 
2. เด็กชายชนัญชัย  บัวทอง  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายธนกฤต  วงศ๑เเก๎ว เลขท่ี 9 
4. เด็กชายภฤศ จั่นเพชร  เลขท่ี 15 
5. เด็กหญิงรุํงทิพย๑  พลเมือง  เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา เครื่องพนํควันกําจัดยุง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/13 11307 1. เด็กหญิงป๓นชยา   อินควร   เลขท่ี 45 
2. เด็กชายณทภสักร   การสูงเนิน    เลขท่ี 7 
3. เด็กชายธนวิชญ๑   วีระสุข             เลขท่ี 11 
4. เด็กชายอรรณพ   ป๓กษี        เลขท่ี 25 
5. เด็กหญิงอภิชญา   อินทานุกูล         เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

forgetmenot ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/13 11308 1. เด็กหญิงศศิวิมล  วุทธิพันธุ๑ เลขท่ี 42                       
2. เด็กชายธนภัทร  เขมะบาล  เลขท่ี 10                                                             
3. เด็กชายกฤติน อัศวแต๎สกุล  เลขท่ี 13 
4. เด็กหญิงบุษกล เหลําเรืองวัฒนะ  เลขท่ี 34 
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชา ผดุงเกียรตสิกุล  เลขท่ี 39 

ศิลปะ โคมไฟจากกลํองพัสด ุ ทอง 

1/13 11309 1. เด็กหญิงชญานิศ  หนูดาษ เลขท่ี 27                       
2. เด็กชายภูธดล  ทองธรรมชาติ  เลขท่ี 16                                                             
3. เด็กชายวริทธิ ์ สํงเสริม  เลขท่ี 19 
4. เด็กหญิงเตชิน ี สายนาค  เลขท่ี 31 

สะเต็มศึกษา ถึงจะหํางแตํรักนะจะ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/14 11401 1. เด็กหญิงปรญิญาภร   บุญสงําโชติชัย  เลขท่ี 29 
2. เด็กหญิงพมลพร  บํารุงสุข  เลขท่ี 33 
3. เด็กหญิงกีรติกา  อุทิศ  เลขท่ี 18 
4. เด็กหญิงมาติกา  มังศรี  เลขท่ี 39 
5. เด็กหญิงนันฎา  ทรัพย๑เรือง เลขท่ี 26 

สะเต็มศึกษา พัดลมไอนํ้าจิ๋ว เงิน 

ม.1/14 11402 1. เด็กชายธนวัฒน๑   สอาด เลขท่ี 17 
2. เด็กชายพนัส   วิชิตนาค เลขท่ี 8 
3. เด็กหญิงพิชามญชุ๑   เที่ยงจิตต๑ เลขท่ี 36 
4. เด็กชายภัทรพงศ๑พลิน ศรีอนันต๑  เลขท่ี 10 
5. เด็กชายณฐชนม๑  ผักจีน เลขท่ี 2 

สะเต็มศึกษา จากขวดน้ํามาเป็น
กลํองกระดาษทิชชู 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/14 11403 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศรีละวรรณโณ  เลขท่ี 44 
2. เด็กหญิงเปมิกา   เทียนธนานุรักษ๑  เลขท่ี 32 
3. เด็กหญิงมนสันันท๑   สัตพันธ๑  เลขท่ี 38 
4. เด็กหญิงปาณสิรา   สังฆะกาโล  เลขท่ี 30 
5. เด็กชายณัฐพรรศ   ธัญญ๑เจริญชัย  เลขท่ี 4 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุน 
 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/14 11404 1. เด็กหญิงปุญญาพร   สิงหเสนี  เลขท่ี 31 
2. เด็กหญิงณัฐธยาน๑   แสงประสิทธ์ิ เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงณริัชญา   ฉิมมาวัลย๑ เลขท่ี 24     
4. เด็กหญิงสริิปรียา   ศักดิ์ประเสริฐ เลขท่ี 43 
5. เด็กหญิงศวิตา   พงษ๑สุวรรณ เลขท่ี 41 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑จากสมุนไพรไลํ
ยุง 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/14 11405 1. เด็กหญิงพลอยณภสั  ทวีเลิศรตันะ เลขท่ี 35 
2. เด็กหญิงอัยยารัณณ๑  ใจใส เลขท่ี 45 
3. เด็กหญิงจิณณะพัชร  สุตณัวณิชกุล เลขท่ี 19 
4. เด็กหญิงปพิชญา  ภูลายยาว เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงณตา  สุวรรณเดชา เลขท่ี 21 

สะเต็มศึกษา พัดลมกันยุงแบบพกพา ทองแดง 

ม.1/14 11406 1. เด็กชายสิทธินนท๑  ทองจันทร๑       เลขท่ี 13 
2. เด็กหญิงณฤดี  ป๓ญญารินทร๑  เลขท่ี 22 
3. เด็กหญิงสริิกาญณ๑ ชาสันเทียะ   เลขท่ี 42 
4. เด็กชายสวิตต๑  แซํแต ๎ เลขท่ี 12 
5. เด็กหญิงประภา  บุญเรือง เลขท่ี 28  

สะเต็มศึกษา เจลแอลกอฮอล๑ เงิน 

ม.1/14 11407 1. เด็กชายกวิน  แย๎มวิทยา เลขท่ี 1 
2. เด็กชายกรณภัฏ เจือจันทร๑ เลขท่ี 15 
3. เด็กชายธาม  ฉิมหิรัญ  เลขท่ี 6 
4. เด็กชายปุญญาวิช  ศรีวิเศษ เลขท่ี 7 
5. เด็กชายพิศุทธิ์ธรรม  ศรัทธาประยูร  เลขท่ี 9 

สะเต็มศึกษา ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
และน้ํามันพืชใช๎แล๎ว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/14 11408 1. เด็กชายเทพทินกร วงศ๑วิริยะไพศาล เลขท่ี 16 
2. เด็กหญิงชลิลดา วรรณกจิ เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงรนัชชา นุยืนรัมย๑ เลขท่ี 34 
4. เด็กหญิงพิชามฌชุ๑ แนํนกอง เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงลภัสรดา ชํุมมงคล เลขท่ี 40 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/14 11409 1. เด็กชายเทพทัต   เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขท่ี 5 
2. เด็กชายณรงค๑กร ชัยทับทิม เลขท่ี 3 
3. เด็กชายศิวัตม๑ แกํนแก๎ว เลขท่ี 11 
4. เด็กชายอิศศวะ วิมิตรทฤษฎ ี เลขท่ี 14 
5. เด็กหญิงชามิศา มานังรังสรรค๑ เลขท่ี 25 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํสมุนไพรจากดอกไม ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/15 11501 1. เด็กหญิงรดาพร ยรรยง  เลขท่ี 35 
2. เด็กชายคิรากร  สมวันดี  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายจักรภัทร  ด๎วงมหาชัย  เลขท่ี 3 
4. เด็กชายภูริทา   อรรถโยโค  เลขท่ี 10 
5. เด็กชายณัฏฐกรณ๑  อ๎วนลํ่า  เลขท่ี 16 
6. เด็กหญิงตรีทิพนิพา บุญเฟื่อง เลขท่ี28 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เเชมพูสมุนไพรจาก
สวนพฤกษศาสตร๑ 

เงิน 

ม.1/15 11502 1. เด็กหญิงณทชนก  ภูมิศิรเิจรญิ เลขท่ี 23 
2. เด็กชายเจตนิพิฐ  โสภา เลขท่ี 15 
3. เด็กหญิงกรวีร๑  โชคชัยเกษมสุข เลขท่ี 17 
4. เด็กหญิงเขมสิรา  ความสวสัดิ ์ เลขท่ี 21 
5. เด็กหญิงณิชารีย๑  ดีโคตร เลขท่ี 27 

การงานอาชีพ เรื่องผ๎ามดัย๎อมสร๎าง
อาชีพ 

เงิน 

ม.1/15 11503 1. เด็กหญิงอชิรญา อัศวเสถียรวงศ๑  เลขท่ี 43 
2. เด็กชายชัยภัทร  สายรดัทอง  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายณัฐวุติ  ชินวงศากุล  เลขท่่ี 7 
4. เด็กหญิงกฤตยา เทอดวงศ๑วรกุล  เลขท่ี 18 
5. เด็กหญิงสมิดานันท๑  โพธิกสิกร  เลขท่ี 42 

การงานอาชีพ ไม๎กวาดจากขวด
พลาสติก 

เงิน 

ม.1/15 11504 1. เด็กหญิงธัญศริ ิ สุพร เลขท่ี 29 
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ๑ ด๎วงแพง เลขท่ี 41 
3. เด็กหญิงธามิศากานต๑ ศรีสุนทร เลขท่ี 30 
4. เด็กชายณณนวัตม๑ ตัน เลขท่ี 5 
5. เด็กชายกฤตภาส อินดาฤทธ์ิ เลขท่ี 1 
6. เด็กชายศิวัฒน๑ สุขุมวัฒนกิจ เลขท่ี 11 

สะเต็มศึกษา รถขยะมหัศจรรย๑ ทอง 

ม.1/15 11505 1. เด็กหญิงลักขิกา ทองพาศน๑ เลขท่ี 38 
2. เด็กหญิงรวสิรา ศิวธนพร เลขท่ี 36 
3. เด็กหญิงณธดิา ทิพย๑เจริญ เลขท่ี 24 
4. เด็กชายบวรภัค โพธิ์เหลือ เลขท่ี 8 
5. เด็กชายอติวิชญ๑ อินทานุกุล เลขท่ี 14 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

LGBT ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/15 11506 1. เด็กหญิงณัฐณิชา สุนทรแสง เลขท่ี 24 
2. เด็กหญิงชญานันท๑ สงดํา เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงณัฐวด ี ธัตกิจนากร เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงสรุัชนา สุขจิตต๑ เลขท่ี 32 
5. เด็กหญิงป๓ณณ๑สิร ิ สุทธพัฒนสมบุญ เลขท่ี 31 
6. เด็กหญิงศุภากร สายเนตร เลขท่ี 39 

สะเต็มศึกษา น้ํายาล๎างจานจากวําน
หางจระเข ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/15 11507 1. เด็กชายณนทกร แก๎วปลั่ง เลขท่ี 6 
2. เด็กชายศุภกฤต ฟุูงรักษา เลขท่ี 12 
3. เด็กชายพชร จันทร๑งาม เลขท่ี 9 
4. เด็กหญิงนฤภร พุกสุํน เลขท่ี 31 
5. เด็กหญิงอริสรา โอชารส เลขท่ี 45 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แอลกอฮอล๑วํางหาง
จระเข ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/15 11508 1. เด็กหญิงอนัญญา ศิลป ี เลขท่ี 43 
2. เด็กหญิงกุลพิชา สาริอาภรณ๑ เลขท่ี 18 
3. เด็กหญิงขวัญนภสั จารุสริิสวสัดิ ์ เลขท่ี 19 
4. เด็กหญิงมุนินท๑ นิยมอดุลย๑ เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงรัตน๑เกต เกตุรัตน๑ เลขท่ี 36 
6. เด็กหญิงวริศรา บูรณวนิช เลขท่ี 38 

ศิลปะ เครื่องดนตรีจากขวด
แก๎ว 

ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.1/16 11601 1. เด็กหญิงธนพร  อุํนแก๎ว เลขท่ี 34 
2. เด็กชายเมธวัจน๑   โพธิ์ประสระ   เลขท่ี 18 
3. เด็กหญิงจิตรนัดดา  วงษ๑ไกร เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงจิณณพัฒศ๑   พงศ๑สุพัฒน๑  เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงอารยา  บุญเปลํง เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

ดอกไม๎อบแห๎งตกแตํง
บ๎าน 

ทอง 

ม.1/16 11602 1. เด็กชายชยุตม๑  ทองชมภู เลขท่ี 3 
2. เด็กชายพัชรพล  เสนาะเสียง เลขท่ี 15 
3. เด็กชายสรณักร  ชํานาญการค๎า เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสเชื้อ เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงธัญชนก  รุํงเรืองวาณิช เลขท่ี 36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํกลีเซอรีนสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/16 11603 1. เด็กชายสหพล  ลยางกูร เลขท่ี 24 
2. เด็กชายณัฐพัฒน๑  วัฒนกุล  เลขท่ี 8 
3. เด็กชายสฐิพัจ  ฐูรณกิจวิสตูร เลขท่ี 22 
4. เด็กชายนิติกร  ศรีสวสัดิ ์ เลขท่ี 12 
5. เด็กชายพงษกร  อิทธิฤทธานนท๑ เลขท่ี 14 

สะเต็มศึกษา เกมขดลวดไฟฟูาฝึก
สมาธ ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/16 11604 1. เด็กชายเพิ่มสุข  ธนามุํงศักดิ์บวร เลขท่ี 17 
2. เด็กชายกันตวิชญ๑  ธิสกุล เลขท่ี 1 
3. เด็กชายกิตติพัฒน๑  ศรีสกลุ เลขท่ี 2 
4. เด็กชายฐปนรรฆ๑  ธนาภรณ๑  เลขท่ี 5 
5. เด็กชายณัฐชนนฑ๑  แดงเจริญ เลขท่ี 6 
6. เด็กชายธรรศวรี๑  พิมพาภรณ๑ เลขท่ี 11 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุนจิ๋วแตํแจ๐ว ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/16 11605 1. เด็กหญิงปรียา     เคนท๎าว เลขท่ี 38 
2. เด็กหญิงกรกนก   แก๎วมณ ี เลขท่ี 27 
3. เด็กหญิงธมนวรรรณ  ปิยะธาราธิเบศร๑ เลขท่ี 35 
4. เด็กหญิงนราปภา ครุฑสุข    เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงวิชญาดา   สนิท เลขท่ี 42 
6. เด็กหญิงสุวภัทร    ตรีเงิน  เลขท่ี 43 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สเปรย๑กันยุงจากพืช 3 
ชนิด 

ทอง 

ม.1/16 11606 1. เด็กชายรักต๑กันท๑  เพชรทอง เลขท่ี 20 
2. เด็กชายณัฏฐกรณ๑      ขอนศักดิ ์ เลขท่ี 6 
3. เด็กชายแทนคุณ  ธนกิจอนันตกุล เลขท่ี 10 
4. เด็กชายพีรวิชญ๑  ลายสุวรรณชัย เลขท่ี 16 
5. เด็กชายอธิธัช  บุญศรีโรจน๑  เลขท่ี 25 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/16 11607 1. เด็กชายรชต  เสมศรี  เลขท่ี 19 
2. เด็กชายชินธีร๑      เอกวัด เลขท่ี 4 
3. เด็กชายเนติศักดิ์  มหรรณพ เลขท่ี 13 
4. เด็กหญิงทอฝ๓น    รํวมสุข  เลขท่ี 32 
5. เด็กหญิงรญัชิดา   วงษ๑แก๎ว เลขท่ี 41 
6. เด็กหญิงพอฤทัย    วงศ๑ราฎร๑  เลขท่ี45 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํจากสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.1/16 11608 1. เด็กชายติณณภพ      อมรดลิกกุล  เลขท่ี 9 
2. เด็กหญิงกัญญาภัค   ด๎วงชาย   เลขท่ี 28 
3. เด็กชายศักรนันทน๑  ทองอินทร๑ เลขท่ี 21 
4. เด็กหญิงแทมมี่       เวชมามณเฑียร เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงพิมพ๑มาดา  แก๎วชํุม เลขท่ี 39 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

สร๎างเกมด๎วยโปรแกรม 
scratch 

ชมเชย 
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แบบสรุปชื่อโครงงาน PBL ม.2 
ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/1 20101 1. เด็กชายวชิระพงศ๑ พงศ๑วิสสุตรา  เลขท่ี 25 
2. เด็กชายกรณศิ นิทรัพย๑  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายฐิติภูมิ   ชัยศรีสวัสดิ์สุข เลขท่ี 7 
4. เด็กหญิงจินต๑จฑุา  แซํเอี้ยว เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงชญาภรณ๑  เล๎าแสงฟูา  เลขท่ี 29 
6. เด็กหญิงพัชรชา อากาศวิภาต เลขท่ี 33 

สะเต็มศึกษา สบูํตะไครห๎อมแบบ
พกพา 

ทองแดง 

ม.2/1 20102 1. เด็กหญิงชญาดา รัตนวิภาพงษ๑ เลขท่ี 28 
2. เด็กชายกรวิชญ๑ คงธุรวิทยา เลขท่ี 2 
3. เด็กชายพชร คุณประสิทธ์ิ เลขท่ี 18 
4. เด็กชายวงศ๑อริยะ เมธานุวัฒน๑ เลขท่ี 24 
5. เด็กหญิงปรญิยดา ศรีพิบูลย๑ เลขท่ี 32 
6.  เด็กหญิงพีรยา อัครป๓ญญาวิทย๑ เลขท่ี 34 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เจลแอลกอฮอล๑ล๎างมือ
วํานหางจระเข๎และฟูา
ทะลายโจร 

ทอง 

ม.2/1 20103 1. เด็กหญิงณภัทร  โลํสถติย๑มณฑล เลขท่ี 30 
2.เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช  เลขท่ี 10 
3.เด็กชายธนบดี  ธาราเงิน  เลขท่ี 12 
4. เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ เลขท่ี 16 
5. เด็กชายพสุธร พร๎อมวัฒนาพันธ๑ เลขท่ี 20 
6. เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี  เลขท่ี 26 

สะเต็มศึกษา เครื่องกดเจลแอลกอ
ฮอลล๑ล๎างมืออัตโนมัต ิ

ทอง 

ม.2/1 20104 1. เด็กชายจิราย ุ นาคสุทธิ ์ เลขท่ี 4 
2. เด็กชายชโนดม ลิสันเทียะ เลขท่ี 6 
3. เด็กชายณัชพล สวัสดิ์นที เลขท่ี 8 
4. เด็กชายธรรมชาต ิ ตู๎ทอง เลขท่ี 14 
5. เด็กชายภูเบศ เศวตะทัต เลขท่ี 22 
6. เด็กหญิงอนัญกาญจน๑  มิ่งมิตรโอฬาร  เลขท่ี 36 

สะเต็มศึกษา แปลงปลูกผักทดสอบ
การเจรญิเติบโตของพืช
ในแสงสีตํางๆ 

เงิน 

ม.2/1 20105 1. เด็กชายกิตตณิพ เลาหเลิศศักดา เลขท่ี 3 
2. เด็กชายธนกฤต ชํวยชุมชาติ เลขท่ี 11 
3. เด็กชายธนภัทร เจริญพงษ๑ เลขท่ี 13 
4. เด็กชายพทันยา ปราณตีพลกรัง เลขท่ี 19 
5. เด็กหญิงณฏัฐธิดา ซื่อวาจา เลขท่ี 31 
6. เด็กหญิงวรรณวธ ู พงษ๑พิยเดช เลขท่ี 35 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เตาอบเอนกประสงค๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/1 20106 1. เด็กชายปฐว ี เตรตัน๑  เลขท่ี 15 
2. เด็กชายเจตนิพัทธ๑ บุญนํา  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายดานิส กิตติธรรมรตัน๑ เลขท่ี 9 
4. เด็กชายปุลกิต อาจเดช  เลขท่ี 17 
5. เด็กชายพัทธพล ศักดิ์เสริมเกยีรติ เลขท่ี 21 
6. เด็กชายยุคลเดช วิวัฒน๑ชัยกิจ  เลขท่ี 23 

สะเต็มศึกษา แผงโซลาร๑เซลล๑
เคลื่อนที ่

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/2 20201 1. เด็กชายปพนภัทร  หวังมุทิตากุล  เลขท่ี 10 
2. เด็กชายชยุต  สุวรรณวานิชกุล เลขท่ี 6 
3. เด็กชายชัยภัท  ทัดเทียมเพชร เลขท่ี 7 
4. เด็กชายพรนภ  สุดเสง่ียม เลขท่ี 14 
5. เด็กชายสิรภพ  สิทธิศักดิ ์ เลขท่ี 21 
6. เด็กชายอนาวิล  ศรีเพ็ชร เลขท่ี 22 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

มหัศจรรย๑สบูํโปรตีน
กาวไหม 

ทอง 

ม.2/2 20202 1. เด็กหญิงสุวภัทร สุวัฒนเมธี  เลขท่ี 34 
2. เด็กชายกฤตติภมูิ  ทองสุข  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายณฐกฤษณ๑  มหาวินิจฉัยมนตรี เลขท่ี 8 
4. เด็กชายเป็นหนึ่ง  ศรีทองดี  เลขท่ี 12 
5. เด็กชายภาณุวิชญ๑  ทองยาน  เลขท่ี 16 
6. เด็กหญิงนงนภัส  ผิวศุภผล  เลขท่ี 25 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระดาษขจดักลิ่นอับ ชมเชย 

ม.2/2 20203 1. เด็กหญิงมนสันันท๑ วระศาสตร๑  เลขท่ี 31 
2. เด็กหญิงณิชาภา กุศลสมบูรณ๑ เลขท่ี 24 
3. เด็กหญิงพรนภสั สันติภาดา  เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงพลอยชนก อมรกุลเสฏฐ๑ เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงเพชรชมพ ู เพียราธิสิทธ์ิ  เลขท่ี 30 
6. เด็กหญิงอัญชสา ตั้งสกุล   เลขท่ี 36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยาสีฟ๓นจากใบขํอย
กลิ่นมิ้นแบบพกพา 

ทอง 

ม.2/2 20204 1. เด็กชายปภังกร โสภณธรรมภาณ  เลขท่ี 11 
2. เด็กชายเมธากรณ๑ กอรี เลขท่ี 18 
3. เด็กหญิงชวพร  โง๎วเชียง เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงนภสร  โตสโุขวงศ๑  เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เบ็ญจกลุ  เลขท่ี 29 
6. เด็กหญิงสรัลพร ภัทรวัฒนาภรณ๑ เลขท่ี 33 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํามันไพล ทอง 

ม.2/2 20205 1. เด็กชายจิรธนะ  ยศยิ่งธรรมกลุ   เลขท่ี 4 
2. เด็กชายกรเอก  สุวรัตนานนท๑  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายพงศ๑ชณฐ๑  อินนาคกูล  เลขท่ี 13 
4. เด็กชายภัทรดนยั  เครือตา  เลขท่ี 15  
5. เด็กหญิงวรัทยา  ปุตระเศรณี  เลขท่ี 32 
6. เด็กหญิงอภิชญา   อนุมานไพศาล  เลขท่ี 35 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เครื่องแปรรูปขยะสด
ในครัวเรือนท่ีมีพื้นท่ี
จํากัด 

ทอง 

ม.2/2 20206 1. เด็กชายรัชพล สุทธศิลป์   เลขท่ี 19 
2. เด็กชายกษิติธร   พิทยาภรณ๑ เลขท่ี 3 
3. เด็กชายชยุต  บุญญานุกลู   เลขท่ี 5 
4. เด็กชายณฑกร    กิ่งรุ๎งเพชร๑  เลขท่ี 9 
5. เด็กชายภีรกานต๑  สารีนันท๑   เลขท่ี 17 
6. เด็กชายสิรภพ    วงศ๑มีศักดิ์   เลขท่ี 20 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เครื่องป๓๊มน้ําไมํใช๎ไฟฟูา เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/3 20301 1. เด็กหญิงสภุนิดา  วีระภักด ี เลขท่ี 34 
2. เด็กชายภัทราวุธ  โรจนประดิษฐ๑กลุ เลขท่ี 12 

สะเต็มศึกษา เครื่องฟอกอากาศ ทอง 

ม.2/3 20302 1. เด็กหญิงพิมพ๑ชนก  นันทมงคล เลขท่ี 31 สะเต็มศึกษา เตาเผากระดาษไหว๎เจ๎า
ลดควันเอนกประสงค๑ 

เงิน 

ม.2/3 20303 1. เด็กหญิงฟูาใหมํ  แก๎วพึ่งทรัพย๑  เลขที 32  สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การทดลองเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการ
ออกฤทธ์ิของสารสกัด
หยาบจากใบกะเม็งตํอ
การจับตัวของลิ่มเลือด 

ทอง 

ม.2/3 20304 1. เด็กหญิงณิชกานต๑  พินิจ  เลขท่ี 26 
2. เด็กหญิงนันท๑นภัท  จิรโชติรังสรรค๑  เลขท่ี 28 
3. เด็กหญิงพิชญาภา  วิทยวานิชย๑ เลขท่ี 30 

สะเต็มศึกษา เครื่องวัดอุณหภูมดิ๎วย
ตนเองแบบติดผนัง 

ทอง 

ม.2/3 20305 1. เด็กหญิงนฤชล   โชควาณิชยา เลขท่ี 27 
2. เด็กชายธนภัทร   โพธิ์ดี       เลขท่ี 5 
3. เด็กชายภาสกร   จิตตนุป๓สน๑  เลขท่ี 13 

สะเต็มศึกษา เครื่องป๓ดพื้นรองเท๎า
อัตโนมัติแบบไรฝ๎ุุน 

ทอง 

 ม.2/3 20306 1. เด็กชายนันทเดช   ชัยวัฒนพงศ๑ เลขท่ี 9 
2. เด็กชายอัลโทนิโอ คาร๑โล     ฮูซาริ  เลขท่ี 21 
3. เด็กชายธนภีม  โชติพันธ๑  เลขท่ี 6 

สะเต็มศึกษา เครื่องกดเจลลา๎งมือ
อัตโนมัต ิ

ทองแดง 

ม.2/3 20307 1. เด็กชายภาสกร วราจิตติชัย เลขท่ี 14 
2. เด็กชายอาชวิน  อุนํโอสถ เลขท่ี 22 

สะเต็มศึกษา เบาะรองหลังประดิษฐ๑ ทอง 

ม.2/3 20308 1. เด็กชายจิรัฎฐ๑   อังกลมเกลียว เลขท่ี 2 
2. เด็กชายภีมพศ   พันธุ๑ภูํ เลขท่ี 16 

สะเต็มศึกษา พัดลมอัตโนมัต ิ เงิน 

ม.2/3 20309 1. เด็กหญิงพนัชกร ผิวทองงาม เลขท่ี 29 
2. เด็กชายชวิศ    ชัชชวลิตสกุล เลขท่ี 3 
3. เด็กหญิงอพัชชา รัตตะชัย เลขท่ี 35 

สะเต็มศึกษา เครื่องหมุนกล๎วยตาก
ไฟฟูาจากเซลล๑สุริยะ 

ทอง 

ม.2/3 20310 1. เด็กชายธนวิน   โรจน๑ทิพย๑ เลขท่ี 7 
2. เด็กชายเปรม   เปรมประพันธ๑ เลขท่ี 11 
3. เด็กชายศรณัย๑   เอกธัญสกลุ เลขท่ี 19 

สะเต็มศึกษา กลํองยาติดเคส
โทรศัพท๑ 

ทองแดง 

ม.2/3 20311 1. เด็กชายวศิน    จูภาวัง เลขท่ี 18 
2. เด็กชายนนทพัทธ๑    ชํุมมงคล  เลขท่ี 8 

สะเต็มศึกษา สวนในกลํอง ทองแดง 

ม.2/3 20312 1. เด็กหญิงกราบบญุ  กิ่งก้ํา  เลขท่ี 23 
2. เด็กหญิงณัชนันท  สุภัคลีลากลุ เลขท่ี 25 

สะเต็มศึกษา ตะแกรงทํอระบายน้ํา
กรองขยะพลิกได ๎

ทอง 

ม.2/3 20313 1. เด็กชายกิตติ์ดนยั  เจริญอาจ  เลขท่ี 1 
2. เด็กชายภาสวิชญ๑    สุขโข  เลขท่ี 15 
3. เด็กชายภูวิศ  ชัยกังวาฬ  เลขที่ 17 

สะเต็มศึกษา เสื้อนิรภัยไฟเลี้ยวไร๎
สาย 

ทอง 

ม.2/3 20314 1. เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม  เลขท่ี 4 
2. เด็กชายเปรม  ทศานนท๑ภากร  เลขท่ี 10 
3. เด็กชายสุปวีร๑  เงินยวง  เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา กลอํงยูวีซีฆําเช้ือโรค
บนธนบัตร 

ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/4 20401 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สิงหบุตร เลขท่ี 31 
2. เด็กหญิงชุติมณฑน๑  ไชยวัฒนารุํงเลศิ เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย๑ยิ่ง  เลขท่ี 25 

สะเต็มศึกษา อุปกรณ๑เก็บผ๎า
อัตโนมัติที่มรีะบบ
เซนเซอร๑เตือนเมื่อฝน
ตก 

ทอง 

ม.2/4 20402 1. เด็กชายกฤตธ ี สุขเสกสรรค๑  เลขท่ี 1 
2. เด็กชายริธา   โรจน๑รจุิพงศ๑  เลขท่ี 11 
3. เด็กชายศุภัช กวีกิจธวัช  เลขท่ี 13 

สะเต็มศึกษา ลักษณะของตระเเกรง
ที่มีผลตํอสภาพการ
ระบายน้ํา 

ทอง 

ม.2/4 20403 1. เด็กชายอภิวิชญ๑  ฤทัยสวัสดิ์  เลขท่ี 17 
2. เด็กชายพีรพัฒน๑   เพิ่มทอง  เลขท่ี 7 
3. เด็กชายภูวศิษฎ๑  ตรีศิรริัตน๑  เลขท่ี 9 

สะเต็มศึกษา การกําจัดสนิมด๎วยกรด
ซิตริกท่ีสกดัได๎จาก
ผลไม๎บางชนิด 

ชมเชย 

ม.2/4 20404 1. เด็กหญิงสริินดา  ธนบุญสมบตัิ  เลขท่ี 36 
2. เด็กหญิงทรรศิกา  สิสาริกรณ๑       เลขท่ี 26 
3. เด็กหญิงพริมา  เมฆาการุณ เลขท่ี 30 

สะเต็มศึกษา เซนเซอร๑เว๎นระยะหําง ทอง 

ม.2/4 20405 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตรัยธีรกลุ เลขท่ี 18 
2. เด็กหญิงชัญนิษฐ๑ คงพิทยาพันธุ๑ เลขท่ี 22 
3. เด็กหญิงภูริชวัน ลิมปิฐาภรณ๑  เลขท่ี 33 

สะเต็มศึกษา รองเท๎าชํวยลดแรง
กระแทกสําหรับผูป๎ุวย
โรคเอ็นฝุาเท๎าอักเสบ
ระยะเริ่มต๎น 

ทอง 

ม.2/4 20406 1. เด็กชายศานติ ์ ทิพยโกศัย เลขท่ี 12 
2. เด็กหญิงครองรัศม๑  ธนันตเศรษฐ  เลขท่ี 19 
3. เด็กหญิงศิรยาพรรณ  วงศ๑โสภานนทชัย เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สารสกัดกําจดัต๎วอํอน
ของแมลงจากสะเดา 

ทอง 

ม.2/4 20407 1. เด็กหญิงนฐฐ๑กมล     สําเรจ็ศิลป ์ เลขท่ี 28 
2. เด็กชายนพวิชญ๑ พานทอง           เลขท่ี 5 
3. เด็กหญิงชญาภา  ธีรสกุลชล   เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา การศึกษาและ
เปรียบเทยีบสารสกดัที่
ให๎รสหวานจากพืชวงศ๑ 
Rutaceae 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/4 20408 1. เด็กหญิงชนกนันท๑  พูลเพิ่ม เลขท่ี 21 
2, เด็กหญิงธัชชา  จันทร๑สาคร เลขท่ี 27 
3. เด็กหญิงมัฒชิม  เทียนไชย เลขท่ี 34 

สะเต็มศึกษา การศึกษาป๓จจัยในการ
ดํารงชีวิตของหิ่งห๎อย 
ณ คุ๎งบางกระเจา๎ 
ตําบลบางกระสอบ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/4 20409 1. เด็กชายสิรภพ พลเสม เลขท่ี 15 
2. เด็กชายณัฐลักษณ๑  วิทยาเกษมสันต๑ เลขท่ี 3                  
3. เด็กชายไทย  รักแตํงาม เลขท่ี 4 

สะเต็มศึกษา เครื่องบําบัดน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย๑ 

ทอง 

ม.2/4 20410 1. เด็กหญิงบุณยาภรณ๑  อังศรีสุรพร   เลขท่ี 29 
2. เด็กหญิงณปภา นุชสวัสดิ์         เลขท่ี 24 
3. เด็กหญิงพิชญา   พงษ๑สนิท      เลขท่ี 32 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การศึกษา
ประสิทธิภาพในการ
กําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ
ของสารสกัดน้าํมัน
หอมระเหยจากพืชวงศ๑ 
Lamiaceae และ 
Zingiberaceae 

ทอง 

ม.2/4 20411 1. เด็กชายสารัช  ประเสริฐ      เลขท่ี 14 
2. เด็กชายสิรวิชญ๑   กิติวรรณประสาร เลขท่ี 16 
3. เด็กชายยูนูส อับดลุ  อาซิส เลขท่ี 10 

สะเต็มศึกษา การไลํมดด๎วยสารสกัด
จากกระเทียม 

ทอง 

ม.2/4 20412 1. เด็กชายภูรินท๑  เดํนกวิน เลขท่ี 8 
2. เด็กชายชยพล   ขจรเดชะ    เลขท่ี 2 
3. เด็กชายประวรี๑   รักษ๑งาร      เลขท่ี 6 

สะเต็มศึกษา ตรวจคําออกซิเจน 
(DO) ในแหลํงน้ํา 

เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/5 20501 1. เด็กหญิงอารดา ปดิฐพร  เลขท่ี 45 
2. เด็กหญิงณนภา  ตันติสตัตโม  เลขท่ี 19 
3. เด็กหญิงนันท๑นภัส  พงศ๑เจริญหรัญ  เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงพรรณ๑พิชา  ธรรมพันธ๑  เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงวรัญญา  ศักด๑ธิติอนันต๑  เลขท่ี 41 
6. เด็กหญิงวิชญาดา แซํแต๎   เลขท่ี 43 

การงานอาชีพ ผงโรยข๎าวจากใบไชยา เงิน 

ม.2/5 20502 1. เด็กหญิงณิชกมล  พาช่ืน  เลขท่ี 22 
2. เด็กชายธนวัฒน๑  บุตตะโยธี  เลขท่ี 6 
3. เด็กหญิงกชกร  นนทะสินธ๑  เลขท่ี 15 
4. เด็กหญิงบุญญาดา  งามสิริมาศ  เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงปารย๑  ภูํประเสริฐ เลขท่ี 29 
6. เด็กหญิงเมธาพร แสงไชย เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Deodorant Natural 
Collection 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/5 20503 1. เด็กชายจิรภัทร นามวงศ๑   เลขท่ี 2                                                                                           
2. เด็กชายปรวิชญ๑ หรือเมืองเดมิ   เลขท่ี 7                                                                           
3. เด็กชายป๓ณณทัต จันทรศารทลู   เลขท่ี 8                                                                           
4. เด็กชายปุญญพัฒน๑ ป๓ญญาอาวุธ เลขท่ี 9                                                                          
5. เด็กชายพลาธิป สิงห๑ชู เลขท่ี 10 

สะเต็มศึกษา ถังปุ๋ยรักษ๑โลก ทอง 

ม.2/5 20504 1. เด็กหญิงธัญรตัน๑ ปิยะกุลดํารง เลขท่ี 23 
2 .เด็กชายวสวัตติ ์ กรกุลชาต ิ เลขท่ี12 
3. เด็กหญิงพจนกร สุบรรณ  เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงพรปวณี๑  เมธางกูร เลขท่ี 32 
5. เด็กหญิงมินท๑ธิตา ชูสงํา  เลขท่ี 37 
6. เด็กหญิงวรินทร คุณค้ําชู   เลขท่ี 42 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

LIFE@NEW NORMAL 
AWAY FROM 
COVID-19 

ทอง 

ม.2/5 20505 1. เด็กหญิงกันติชา มาลาสินธ๑ เลขท่ี 16 
2. เด็กชายธนชาติ  บวรกิจธํารง เลขท่ี 5 
3. เด็กหญิงณัฐฐริา เอบาตา เลขท่ี 21 
4. เด็กหญิงนฤพร ทองป๓จฉา เลขท่ี 24 
5. เด็กหญิงรดาไลลักษณ๑ พันธ๑กําแหง เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา สเปรย๑ดับกลิ่นจากพืช
และสมุนไพรไทย 

เงิน 

ม.2/5 20506 1. เด็กหญิงณัฐธติา    ธิคุณคง    เลขที 20 
2. เด็กหญิงเขมจริา    หงษ๑สุพรรณ   เลขท่ี 17 
3. เด็กหญิงปวีณ๑ลดา    เทียมไผํ    เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงป๓ณณรัชต๑    พิเดช    เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงพิณณา    จารุมนตรี    เลขท่ี 34 
6. เด็กหญิงเมธาพร    เถกิงสุขวัฒนา    เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Natural tie dye ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/5 20507 1. เด็กหญิงปุณิกา   วิทูรพงศ๑  เลขท่ี 30 
2. เด็กชายกษิดิศ อังครางกูล  เลขท่ี 1 
3. เด็กหญิงจิดาภา จิตบวรรศัมี  เลขท่ี 18 
4. เด็กหญิงภูรดา วิเชียรทอง  เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงเภริน    ทิพยมนตรี  เลขท่ี 36  
6. เด็กหญิงสุวราศรณ๑    โสทรทวีพงศ๑  เลขท่ี 44 

ประวัติศาสตร๑ วิวัฒนาการของ
ภาษาไทย 

ทอง 

ม.2/5 20508 1. เด็กชายพิชิต ทองเงิน เลขท่ี 11 
2. เด็กชายณัฎฐกติติ ์ เส๎งศักดิ์  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายณัฐภณ  หอวิจิตร เลขท่ี 4 
4. เด็กชายสิงหา  อุดมอานันท๑  เลขท่ี 13 
5. เด็กชายเหนือฟูา อํอนฤทธ์ิ  เลขท่ี 14 

สะเต็มศึกษา ถังล๎างมือเคลื่อนย๎ายได ๎ เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/6 20601 1. เด็กหญิงวีรนันท๑ แสงวราพิพัฒน๑  เลขท่ี 42 
2. เด็กชายคุณากร สมวนาพานิช  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายธีร๑ รัศมิรามา  เลขท่ี 10 
4. เด็กชายปวริศร๑ ผลแก๎ว  เลขท่ี 14 
5. เด็กหญิงขวัญนิตา แก๎วศรีทา  เลขท่ี 28 
6. เด็กหญิงณัชวด ี เอี่ยมสริบูลย๑  เลขท่ี 30 

สะเต็มศึกษา เครื่องให๎อาหารสัตว๑
เลี้ยงอัจฉรยิะ 

ทอง 

ม.2/6 20602 1. เด็กชายปภังกร พัฒนจันทร๑  เลขท่ี 13 
2. เด็กชายธีร๑ธวัช สุทธิประภา  เลขท่ี 11 
3. เด็กชายภาคิน ไชยประณิธาน  เลขท่ี 17 
4. เด็กชายรักษ๑ภูม ิ แก๎วพิชัย  เลขท่ี 19 
5. เด็กชายราเมศ ถาวรมั่นกิจการ  เลขท่ี 21 
6. เด็กชายอธิชาต เทียมเมือง  เลขท่ี 25 

สะเต็มศึกษา โฟมกู๎ชีพอัตโนมัต ิ ทอง 

ม.2/6 20603 1. เด็กหญิงชนมณ ชอง  เลขท่ี 29 
2. เด็กชายณัฐชนน แก๎วยอดทอง  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายธันยนันท๑ ลิ้มวานิชย๑  เลขท่ี 9 
4. เด็กหญิงณิชาภัทร กองหล๎า  เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงนิภาสิร ิ จิตต๑มณีรตัน๑  เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ํายาฆําเช้ือไฮโป
คลอรสั กลิ่นอโรมํา 

ทอง 

ม.2/6 20604 1. เด็กหญิงณัฐจรีา สุวินทวงศ๑  เลขท่ี 32 
2. เด็กชายณัฐพนธ๑ ไชยธวัชพุทธิพร เลขท่ี 6 
3. เด็กชายภารลั ศิริตระกูล  เลขท่ี 18 
4. เด็กชายอธิศนันท๑  เชื้อดี เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงพฤกษา จันทร๑นวล เลขท่ี 38 
6. เด็กหญิงอพิชญา ศรีสุวรรณ๑  เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา ระบบนาฬิกา 
Tourbillon (ตูบิยง) 

ทองแดง 

ม.2/6 20605 1. เด็กชายพรภวิษย๑ อํานวยวัฒนะกุล  เลขท่ี 16 
2. เด็กชายชนาธิป สัตพงศ๑พันธุ๑  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายวัชรวีร๑ วิริยะเมธานนท๑  เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงนพรดา วงศ๑ประชา  เลขท่ี 34 
5. เด็กหญิงนีรา วรคามิน  เลขท่ี 36 
6. เด็กหญิงพิชญาภา จึงรุํงเรืองกิจ  เลขท่ี 39 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

คุกกี้จากดอกอัญชัน เงิน 

ม.2/6 20606 1. เด็กหญิงณฎัฐณิชา บํารุงศรี  เลขท่ี 31 
2. เด็กชายคุปต๑ เกียรตภิราดร  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายวิชญ๑พล  สุขวัฒนะ  เลขท่ี 23  
4. เด็กหญิงกุลปรียา เพชรดี  เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงปารมิตา ศักดิเศรษฐ๑  เลขท่ี 37 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การคุกคามทางเพศ 
(sexual harassment) 

เงิน 

ม.2/6 20607 1. เด็กชายทรงสิทธิ ์ บุณยรตัน๑วาณิช  เลขท่ี 7 
2. เด็กชายกฤษฎิ์เทพ ธรรมชูเวท เลขท่ี 1 
3. เด็กชายปุญญพัฒน๑ โรจน๑ธนพงศา เลขท่ี 15 
4. เด็กหญิงรัตนากร น๎อยวัน เลขท่ี 41 
5. เด็กหญิงอชิริญ ตรรการแก๎ววิมล  เลขท่ี 43 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การสํารวจพืชใน
โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห๑ สิงหเสน)ี 

เงิน 

ม.2/6 20608 1. เด็กชายสิรภพ สาระสังข๑..  เลขท่ี 24 
2. เด็กชายธนพณ กําจรกิจการ  เลขท่ี 8 
3. เด็กชายบารมี     ศรสุวรรณกิจ  เลขท่ี 12 
4. เด็กชายรัตนวิชย๑ เอนกทรัพย๑  เลขท่ี 20 
5. เด็กหญิงมาชิดา คําโท   เลขที่ 40 

สะเต็มศึกษา Portable Projector ทองแดง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/7 20701 1. เด็กชายนิชคุณ  โกวิทวัฒนชัย  เลขท่ี 6 
2. เด็กชายชโยดม จินดาธรรม เลขท่ี 2 
3. เด็กชายฐิติวัสส๑ สมพงษ๑  เลขท่ี 4 
4. เด็กชายปรมะ สร๎อยทอง  เลขท่ี 7 
5. เด็กชายป๓ณณวิชญ๑ เกษมรัตนสกุล เลขท่ี 8 
6. เด็กชายวุฒิภัทร วรรณจงคํา เลขท่ี 15 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

แยมมะมํวง ชมเชย 

ม.2/7 20702 1. เด็กหญิงนวพร ธนากิจ  เลขท่ี 29 
2. เด็กชายพงศ๑พล  บูรณจารุกร  เลขท่ี 9 
3. เด็กชายพุฒิเมธ  กิติวรรณวนิช  เลขท่ี 11 
4. เด็กชายรัชชานนท๑  จงมีสุข เลขท่ี 13 
5. เด็กหญิงนภสร  จิตไพศาลวัฒนา  เลขท่ี 27 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระดาษแปลงรําง ทอง 

ม.2/7 20703 1. เด็กหญิงมสัฤณ สินธุ๑นอง เลขท่ี 41 
2. เด็กชายกันติทัต         ประสงค๑สุขสันต๑ เลขท่ี 1                       
3. เด็กชายภควัท  นิติมงคลชัย  เลขท่ี 12 
4. เด็กหญิงฌานิยา จันทรวารีเลขา  เลขท่ี 22 
5. เด็กหญิงฐิติรตัน๑  บุญเสริม  เลขท่ี 24 
6. เด็กหญิงศิรดา  วรยศ เลขท่ี 43 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

แฮนด๑ครีมลลีาวดเีพื่อ
บํารุงมือ 

ทองแดง 

ม.2/7 20704 1. เด็กชายวงสวัสดิ์  ระวีศรี  เลขท่ี 14 
2. เด็กชายชลิต  จิติวัฒนากุล  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายพันวา  เขาสูง  เลขท่ี 10 
4. เด็กชายสารศิ        ประเสริฐ เลขท่ี 17 
5. เด็กหญิงนัสนีน  สุนทรวาที  เลขท่ี 30 
6. เด็กหญิงศุภกานต๑ นนท๑ตา เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การเจรญิเติบโตของ
ผักบุ๎งบนดินและ
ฟองน้ํา 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/7 20705 1. เด็กหญิงภควรรณ       พันธุสิทธิ์เสร ี เลขท่ี 37 
2. เด็กหญิงนภสัชนก ตั้งใจจงเจริญ เลขท่ี 28 
3. เด็กหญิงนิชาภา ผลบญุ  เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงปาลติา มุริจันทร๑ เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงอชิรว ี จันวิลาศ เลขท่ี 45 
6. เด็กหญิงปุณิกา จนิษฐ๑กุล เลขท่ี 34 

การงานอาชีพ สบูํแฮนด๑เมดจากกาก
กาแฟ 

เงิน 

ม.2/7 20706 1. เด็กหญิงญาตาวี  นาวงศ๑    เลขท่ี 23 
2. เด็กหญิงชนิดาภา  สุภาวิมล  เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงบุณยวรรณ อํอนวิมล  เลขท่ี 32 
4. เด็กหญิงพิมพ๑วรัชญ๑  ป๓ญญะสังข๑  เลขท่ี 36 
5. เด็กหญิงภิชญาภา  ศรีอุดมวุฒิ  เลขท่ี 38 

สวนพฤษ
ศาสตร๑โรงเรียน 

การผลิตลิปมันจาก
กลิ่นดอกไม๎ไทย 

ทอง 

ม.2/7 20707 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร๑มิตร  เลขท่ี 19 
2. เด็กหญิงชัญญฑติา  แก๎วแดง  เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงณฏัฐ๑วีรา  ไตละนันทน๑  เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงพิชญาพร  ศิริชัย  เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงมณัญธกานต๑ กุมผัน  เลขท่ี 39 

ภาษาตําง 
ประเทศท่ี 2 

e-book คูํมือภาษา
เกาหล ี

ทอง 

ม.2/7 20708 1. เด็กหญิงเตชิน ี นาทันธีบ เลขท่ี 26 
2. เด็กชายตรินัยน๑ สุนิธิอารีนนท๑ เลขท่ี 5 
3. เด็กชายศุภวิชญ๑ สุขเขตต๑ เลขท่ี 16 
4. เด็กชายอัครวินท๑ วันทะวงษ๑ เลขท่ี 18 
5. เด็กหญิงมนธิชา สิงขรณ๑ เลขท่ี 40 
6. เด็กหญิงวรัทยา รอดวัฒนกุล เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑กุหลาบ
มหัศจรรย๑ 

ทองแดง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/8 20801 1. เด็กหญิงพิมพ๑ปวีณ๑  ปริยะวาท ี เลขที 37 
2. เด็กชายฤกษ๑ฟูาคราม  พงศ๑เพชรดิถ  เลขท่ี 17 
3. เด็กชายฮารุโตะ ซูซูก ิ เลขท่ี 21 
4. เด็กหญิงอรัญญา  จิตต๑ตั้ง  เลขท่ี 42 

สะเต็มศึกษา เครื่องวัดปรมิาณน้ําฝน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/8 20802 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน๑ มุรธาธัญลักษณ๑ เลขท่ี 23 
2. เด็กชายนันทวัส สิริวรรณภา เลขท่ี 12 
3. เด็กชายพสิษฐ๑ สิทธิพาชัยกุล เลขท่ี 13 
4. เด็กหญิงณัฐสิน ี นาประเสริฐ เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงธัญนุช ศรีศิริทรงไชย เลขท่ี 32 

สะเต็มศึกษา น้ําหอมจากดอกมะล ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/8 20803 1. เด็กชายกรณฏัฐ๑ ตันติวีระวิทยา เลขท่ี 2 
2. เด็กชายกฤติเดช ศรีวงศ๑กรฤต เลขท่ี 3 
3. เด็กชายนฤวิชณ๑  องค๑กบิลย๑ เลขท่ี 11 
4. เด็กชายภาวินทร๑ ปนิชิจิวาสันต๑ เลขท่ี 15 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษาหลักฐานของ
ชาติตะวันตกสมัย
สมเด็จพระนารายณ๑
มหาราชเพื่อนําแนวคิด
และวิธีปกครองมาเป็น
ข๎อคิดในยุคป๓จจุบัน 

เงิน 

ม.2/8 20804 1. เด็กหญิงมิน  ฮี คัง   เลขท่่ี 40 
2. เด็กหญิงฆณิสรา  ฉินนพลิกานนท๑  เลขท่ี 24 
3. เด็กหญิงชาลสิา  ยอดระยับ เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงณภัทรชนก  พรรณบัว เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงธนภา  ศรีจันทร๑ เลขท่ี 30 
6. เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภพงศภาวัต เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สเปรย๑ตะไครห๎อม ทองแดง 

ม.2/8 20805 1. เด็กหญิงศศนันท๑ รัมยาภิวัฒน๑กุล เลขท่ี 41 
2. เด็กชายธีรนัย   ธรรมเพชร เลขท่ี 9 
3. เด็กหญิงชนันท๑กานต๑  เสียงหลาย  เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงนิชภัทร  นาคเดช  เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงพิมพ๑นารา  แก๎งคํา เลขท่ี 36 
6. เด็กหญิงอัญญะดา สุภาวิตา  เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา เจลแสนซําฆําโควิด ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/8 20806 1. เด็กหญิงจิณห๑นิภา   ชุนหจุฑา  เลขท่ี 25 
2. เด็กหญิงธวัลรตัน๑   สมบูรณ๑โชคด ี เลขท่ี 31 
3. เด็กหญิงปพิชาญา  กุลสาทร เลขท่ี 34 
4. เด็กหญิงพิชญาดา   เมธีกสิพิพัฒน๑ เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงเพชรพราว   ไกรภักด ี เลขท่ี 38 
6. เด็กหญิงอลสิา   ตรีพงษ๑ศิลป์  เลขท่ี 43 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากดอกพิกุล ชมเชย 

ม.2/8 20807 1. เด็กชายรัฐภมู ิ สงเคราะห๑  เลขท่ี 16 
2. เด็กชายธนกร  โพธิ์อําน  เลขท่ี 8 
3. เด็กหญิงกรวรรณ  ดิษฐอุดม เลขท่ี 22 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ก๎อนฆําเช่ือร๎าย ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/8 20808 1. เด็กชายวิริทธิ์พล วิจิตรบูรทัฒน๑   เลขท่ี 18 
2. เด็กชายเวฟ่ี   อัลซาวาด เลขท่ี 20 
3. เด็กชายโชติวิทย๑ เกรียงไกรลิปิกร   เลขท่ี 6 
4. เด็กชายพุทธิกร จุลพันธ๑   เลขท่ี 14 
5. เด็กชายทวีรัฐ   ศรีหะบตุร   เลขท่ี 7 
6. เด็กชายกรกฤต   ลายทิพย๑   เลขท่ี 1 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํดอกปีป ทองแดง 

ม.2/8 20809 1. เด็กชายชัยรักษ๑ แก๎วมุงคุณ เลขท่ี 4 
2. เด็กชายชาคริต ศรีสวน เลขท่ี 5 
3. เด็กชายธีรวัฒณ๑ โทจันทร๑ เลขท่ี 10 
4. เด็กชายวีรภัทร คุณรัชตะไพโรจน๑ เลขท่ี 19 

สะเต็มศึกษา สบูํดอกอัญชัน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/9 20901 1. เด็กหญิงภิชญาดา   ศรีอุดมวุฒิ เลขท่ี 36 
2. เด็กชายกันต๑พจน๑  สงวนสุขสันต๑  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายคณาธิป   นาเมืองรักษ๑  เลขท่ี 6 
4. เด็กชายวรณ   ญาณสิทธิ์   เลขท่ี 20 
5. เด็กหญิงบุณยอร ดวงสินธุ๑  เลขท่ี 28 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑น้ําหอมจาก
ดอกไม ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/9 20902 1. เด็กชายพัสกร  พรศิรประภาพันธ๑เลขท่ี 15 
2. เด็กชายกษิดิศ  จ๎องศิรินุรักษ๑ เลขที 3 
3. เด็กชายธารินทร๑  แผํนงา เลขท่ี 11 
4. เด็กหญิงธนัชศลักษ๑ณ  ฮัดสัน เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงพัชรวด ี ชาวหนองแขม เลขท่ี 31 
6. เด็กหญิงศิรภัสสร วงษ๑เทศ เลขท่ี 39 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

บุหงาจากดอกไม ๎ ทองแดง 

ม.2/9 20903 1. เด็กชายอัฑฒ๑วิชญ๑  ฉลาดธัญญกิจ  เลขท่ี 23 
2. เด็กชายกีรติ  กาญจนรตัน๑  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายชวิศ  แสงเจรญิ  เลขท่ี 9 
4. เด็กชายพีรวิชญ๑  แพํงสุภา เลขท่ี 17 
5. เด็กหญิงปณุยาพร  รุณทิวา เลขท่ี 29 
6. เด็กหญิงพิมพ๑พิชชา  เหลืองพิริยะชาติ เลขท่ี 33                                                  

สะเต็มศึกษา ประตูอัตโนมตัิด๎วยขวด ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/9 20904 1. เด็กชายวรเมธ  ราชมนตรี  เลขท่ี 21 
2. เด็กชายกรวิชญ๑  โชติชํวง เลขท่ี 1 
3. เด็กชายจิรพัฒน๑  ลีลาดหา       เลขท่ี 7 
4. เด็กชายรวีโรจน๑  โพธิพีรนันท๑ เลขท่ี 19 
5. เด็กหญิงภศิกา  ตัญ๒ไูพบูลย๑ เลขท่ี 35 

สะเต็มศึกษา โคมไฟไมไ๎อศกรีม ทองแดง 

ม.2/9 20905 1. เด็กหญิงพิมวรณิ   ทองดี   เลขท่ี 34 
2. เด็กชายพิสิษฐ๑ อติสุธาโภชน๑ เลขท่ี 16 
3. เด็กชายวรเวช  ศรีพรม  เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงกุลสตรี  ฐิตะสาร  เลขท่ี 24 
5. เด็กหญิงปุนรดา  ทิพย๑ประภา  เลขท่ี 30 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมคอลเล็กช่ัน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/9 20906 1. เด็กหญิงสริิรัก  ทูนเอย๑ เลขท่ี 43 
2. เด็กหญิงอันนา  พูนขันธ๑ เลขท่ี 45 
3. เด็กหญิงสริดา  เลาหพิบลูย๑กุล  เลขท่ี 41 
4. เด็กหญิงโยษติา  ด๎วงหิรัญ เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงณฎัฐา  เปียผํอง เลขท่ี 25 
6. เด็กชายปิยวัฒน๑  กลิ่นหอม  เลขท่ี 13 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมจากกลิ่น
ดอกไม ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/9 20907 1. เด็กหญิงณัฐนรี    พูลสวัสดิ ์ เลขท่ี 26 
2. เด็กชายกรวิชญ๑   บรรเลงใจ  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายชนาธิป   อันสุวรรณ  เลขท่ี 8 
4. เด็กชายณัฏฐ๑   ชูปาน เลขท่ี 10 
5. เด็กชายภูฤทธิ์   ลิ้มสุวรรณกุล เลขท่ี 18 
6. เด็กหญิงวิระญาดา   พาส ี เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูเํหลวสมุนไพร เงิน 

ม.2/9 20908 1. เด็กหญิงสณุัฎฐา ติณสิรสิุข   เลขท่ี 44 
2. เด็กชายปวริศ   ฉั่ววเชียร  เลขท่ี 12 
3. เด็กชายพัทธนันท๑  มายะการ  เลขท่ี 14 
4. เด็กหญิงพัชรีรัตน๑  สมัยสมภพ  เลขท่ี 32 
5. เด็กหญิงศิลปิน  เตมีศลิปิน  เลขท่ี 40 
6. เด็กหญิงสริภัค ลภะวงศ๑ เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือสมุนไพร ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/10 21001 1. เด็กหญิงนันท๑นภัส รุํงเรืองธนวิชญ๑  เลขท่ี 28 
2. เด็กหญิงญาณนันท๑  สงสม เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงนินา วาแนสซาํ มิเชล  มายลิ่ง เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงปภาวรินทร๑   ชูประสิทธ์ิ เลขท่ี 34 
5. เด็กชายสุปรยีา  จันทรมงคล  เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา แพขวดน้ําพลาสติก ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/10 21002 1. เด็กหญิงพรชนก  เกณฑ๑กระโทก เลขท่ี 37 
2. เด็กชายกรกนก  จันทรัตน๑  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ๑ ศิริเวชภณัฑ๑  เลขท่ี 7 
4. เด็กหญิงชุตินันท๑     เจริญดี   เลขท่ี 22 
5. เด็กหญิงปณาลี  วาทีมงคลกาล  เลขท่ี 32 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สวนพฤกษศาสตร๑ 
บดินทรเดชา (สิงห๑   
สิงหเสนี) 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

  
ม.2/10 

21003 1. เด็กหญิงภัทรวด ี ภูมิสุวรรณ  เลขท่ี 40 
2. เด็กหญิงกฤตชญาดา สุพรรณศร ี เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงนารรีัตน๑ เณรมณ ี เลขท่ี 30 
4. เด็กหญิงพัชราภรณ๑ ชัยมงคล เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เครื่องกรองน้ํา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/10 21004 1. เด็กชายภูมิกิต ิ ปราสาทวัฒนา เลขท่ี 13 
2. เด็กชายฌานปกรณ๑ ประดิษฐสุวรรณ๑ เลขท่ี 5 
3. เด็กชายธีรภัทร สมพริ้ง เลขท่ี 9 
4. เด็กชายภูวัศ จันทร๑แก๎ว เลขท่ี 14 
5. เด็กชายรพีภัทร วาซัน เลขท่ี 16 

การงานอาชีพ เครื่องนับแยกเหรียญ
อัจฉริยะ 

ทอง 

ม.2/10 21005 1. เด็กหญิงสริินดา  โกมลมาลย๑ เลขท่ี 43 
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมทา เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงปทุมวรรณ  อักษรนิตย๑ เลขท่ี 33 
4. เด็กหญิงภูริชญา  รักขนาม เลขท่ี 42 
5. เด็กหญิงอรณิชา  พูลเกษม เลขท่ี 45 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

แชมพูดอกอัญชันผสม
มะกรูด 

เงิน 

ม.2/10 21006 1. เด็กหญิงภัศรา  จิตรานนท๑  เลขท่ี 41 
2. เด็กชายจักรพัฒน๑ สุภวราหะสุนทร  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายพีะณัฐ ชํานาญกิจ    เลขท่ี 11 
4. เด็กหญิงนันท๑นภัส อนันตภักดิ์  เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงปภาว ี หญ๎าปรัง  เลขท่ี 35 
6. เด็กหญิงพิชญ๑นาภสั ทองทา  เลขท่ี 39 

สะเต็มศึกษา การพัฒนาตํอยอดถัง
ขยะอัจฉริยะเพื่อ
รองรับวิถี Eco Smart 
City 

ทอง 

ม.2/10 21007 1. เด็กหญิงญาณิศา สมบัติวัฒนกลุ  เลขท่ี 24 
2. เด็กหญิงณัฐนันท๑ ไตรภัคพงศ๑สกลุ เลขท่ี 25 
3. เด็กหญิงดารารัศน๑ ฤกษ๑อุณพงศ๑ เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงธนพร สงแปูน เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงปวริศา ไทยนุกูล เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ลิปบาล๑มจากดอก
กุหลาบ 

ชมเชย 

ม.2/10 21008 1. เด็กชายปรัฃญา ศรีศิริกลุ เลขท่ี 10 
2. เด็กชาย กันตพัฒน๑ ลายสุวรรณชัย  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายวชิรวิทย๑ อารีสมาน เลขท่ี 18 
4. เด็กชายภคนันท๑  จันสุวรรณ๑  เลขท่ี 12 
5. เด็กชายศิริโชค  โฉมฉิน  เลขท่ี 19 

สะเต็มศึกษา สเปรย๑ตะไครห๎อมไลํยุง ทองแดง 

ม.2/10 21009 1. เด็กชายจิรัฏฐ๑กติต๑ เปรมจติร๑  เลขท่ี 4 
2. เด็กชายธนพัฒ รัตนพันธุ๑วรกุล  เลขท่ี 6 
3. เด็กชายธานัท  พวงแก๎ว  เลขท่ี 8 
4. เด็กชายรัชพล  เฉลิมรัตนสกุล  เลขท่ี 17 
5.เด็กชายรพีพัฒน๑ รับพรพระ เลขท่ี 15 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ยากันยุง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

   
 
 
 
 
 
 

  



Page 27 of 98 

อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/11 21101 1. เด็กหญิงรวสิรา ป๓้นประดับ เลขท่ี 40 
2. เด็กหญิงปานรดา  จิตรเจริญ เลขท่ี 32 
3. เด็กหญิงปุณณดา  วงศาโรจน๑ เลขท่ี 34 
4. เด็กหญิงภัทระณิษฐ๑ มีนะกนิษฐ เลขท่ี 38 
5. เด็กหญิงภิรญา     เปรมอนันต๑ เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นํ้ามันมะพรา๎วสกัดเย็น ทองแดง 

ม.2/11 21102 1. เด็กชายกษิติธร  ลานยศ  เลขท่ี 4 
2. เด็กชายจิรภัทร  กิตติศิริการ  เลขท่ี 7 
3. เด็กชายณเอก  ไชยเเก๎ว  เลขท่ี 9 
4. เด็กชายปกรณ๑กฤษฏ๑  คําชู  เลขท่ี 14 
5. เด็กชายฟาร๑ฮาน  มุนินทร๑  เลขท่ี 17 
6. เด็กชายรนภษ   คุมวงศ๑วาญ  เลขท่ี 19 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

หน๎ากากผ๎าประหยดั
กันโควิด  

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/11 21103 1. เด็กชายกันตพัฒน๑ บวรภิญโญพงศ๑ เลขท่ี 5 
2. เด็กชายนรภัทร ศรีสุวะ   เลขท่ี 13 
3. เด็กหญิงจิดาภา  ไสลเพ็ชร เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงภัทรวรินทร๑ บุญทวี    เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงโสภาพันธ๑ จันทร๑เพ็ญ เลขท่ี 43 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ําหมักชีวภาพ 
 

ทองแดง 

ม.2/11 21104 1. เด็กชายนพวิชญ๑ ปลิวจันทึก เลขท่ี 12 
2. เด็กชายกฤติธ ี นาคอุไร เลขท่ี 2 
3. เด็กชายกานต๑พงษ๑ สารตันติพงศ๑   เลขท่ี 6 
4. เด็กชายเจษฎาภรณ๑ บุญป๓่น เลขท่ี 8 
5. เด็กชายปรัชญา อนุรักษ๑กิตต ิ เลขท่ี16 
6. เด็กชายภูกิจ  กล่ําทวีธนะ เลขท่ี 18 

สะเต็มศึกษา เครื่องกดน้ํา D.I.Y 
 

ชมเชย 

ม.2/11 21105 1. เด็กชายกษิดิศ ธิโสภา เลขท่ี 3 
2. เด็กชายทาคุม ิ ทานากะ เลขท่ี 10 
3. เด็กชายธีรทัศน๑ ดินแผํน เลขท่ี 11 
4. เด็กหญิงธนกานต๑ โชติวาณิชย๑เสถียรเลขท่ี 2 
5. เด็กหญิงปพิชญา ริมพิสอน เลขท่ี 31 
6. เด็กหญิงวนัชพร แซํลิ้ม เลขท่ี 41 

สะเต็มศึกษา เครื่องแยกเหรียญ 
D.I.Y 

ชมเชย 

ม.2/11 21106 1. เด็กหญิงนภสร แสงมณ ี เลขท่ี 29 
2. เด็กชายปภาวิน สัจบุตร เลขท่ี 14 
3. เด็กหญิงกัลยรัตน๑ สมบูรณ๑  เลขท่ี 21 
4. เด็กหญิงจรรยวรรณ บุญชํวยธนวัจน๑ เลขท่ี 23 
5. เด็กหญิงพาทินธิดา เกตุโกมล  เลขท่ี 35 
6. เด็กหญิงณฎัฐ๑ ศรีเพ็ญ เลขท่ี 45                                                                            

สะเต็มศึกษา หุํนยนต๑น๎องหน ู ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/11 21107 1. เด็กหญิงกัณญาภัค เครือครดั เลขท่ี 20 
2. เด็กชายณัฐภมู ิ วีระวัฒนะ  เลขท่ี 1 
3. เด็กหญิงจิณัฐตา  สีโทมี  เลขท่ี 24 
4. เด็กหญิงภัทรภร  เขมาบุณย๑  เลขท่ี 36 
5. เด็กหญิงวีรนัญดา  ศรีรักษา  เลขท่ี 42 
6. เด็กหญิงอารีย๑  มนูชาญตินันท๑ เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมไลํยุง เงิน 

ม.2/11 21108 1. เด็กหญิงชยานันท๑  หมัดหมดุ เลขท่ี 26 
2. เด็กหญิงเเก๎วขวัญ  มีศักดิ ์ เลขท่ี 22 
3. เด็กหญิงธมล  มโนรถกลุ เลขท่ี 28  
4. เด็กหญิงนภสักร  วรจินต๑ เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงปุณญรสัมิ์  นันโท เลขท่ี 33 
6. เด็กหญิงอรปรยีา  ตาทอง เลขท่ี 46 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ถุงผ๎าลดโลกร๎อน ทองแดง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/12 21201 1. เด็กหญิงกัญจน๑ณัฎฐ๑  ใจสบาย เลขท่ี 21  
2. เด็กชายณภัทร  แสงพิทักษ๑ เลขท่ี 5 
3. เด็กชายปราชญ๑  สุพะธีระ เลขท่ี 9  
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุวรรณกูล เลขท่ี 37  

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปุ๋ยจากเศษขยะ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/12 21202 1. เด็กหญิงณฐันรี  ปานทสูตร เลขท่ี 28 
2. เด็กหญิงนภสักร  บัวสุวรรณ๑ เลขท่ี 30 
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  อุดมพรสิน  เลขท่ี.32 
4. เด็กหญิงภญิญาพัชญ๑  เปรมสวัสดิ์  เลขท่ี 36 
5. เด็กหญิงสริินธร๑   ลินน๑   เคลย๑ตัน  เลขท่ี 42 
6. เด็กหญิงอิสรยี๑  ชินธรรมรักษ๑ เลขท่ี 46 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํจากธรรมชาต ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/12 21203 1. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยวินิจ เลขท่ี 45  
2. เด็กหญิงเขมจริา  มะลสิวัสดิ ์ เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงแพรพิไล  แพงโพนทอง เลขท่ี 35 
4. เด็กหญิงลลดา  ชินภัทรนันท๑ เลขท่ี 39 
5. เด็กหญิงสริินัดดา  เครือศร ี เลขท่ี 43 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การวิวัฒนาการของ
มนุษย๑ 

ทองแดง 

ม.2/12 21204 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทองประดิษฐ  เลขท่ี 44 
2. เด็กชายปพนธีร๑   รักษ๑ดํา เลขท่ี 8 
3. เด็กหญิงพิมพ๑นารา  โสมะเกษตริน เลขท่ี 34  
4. เด็กหญิงรวิษฎา  เกตุก๎อนเเก๎ว เลขท่ี 38 
5. เด็กหญิงวัลย๑ลิฌา  ศรีนิเวศน๑ เลขท่ี 40 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑ดับกลิ่นรถจาก
เปลือกมะกรูด 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/12 21205 1. เด็กหญิงสโรชา จิวะเกียรต ิ เลขท่ี 41 
2. เด็กชายภาณุพงค๑  ศิริกุล เลขท่ี 11 
3. เด็กชายเมธิชนม๑  ประสิทธ์ินอก เลขท่ี 13 
4. เด็กหญิงกัญญณัช  นาคทองเพชร เลขท่ี 22 
5. เด็กหญิงฐิรญาดา  สมารักษ๑ เลขท่ี 24 

สะเต็มศึกษา เครื่องฟ๓กไข ํ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/12 21206 1. เด็กหญิงแทนขวัญ สูตะบตุร เลขท่ี 29 
2. เด็กชายกศิดิศ บุญชํวย เลขท่ี 19 
3. เด็กหญิงณปภา จันทรวิทูร เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงณฏัศณิ ี ชินราช เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงนภสันันท๑ ปรีดีสนิท เลขท่ี 31 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ถังหมักปุ๋ยในครัวเรือน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/12 21207 1. เด็กชายก๎องกิดากร    รัตนกูล เลขท่ี 2 
2. เด็กชายณภัทร จักกะพาก เลขท่ี 4 
3. เด็กชายภาวิน วงค๑ชัย เลขท่ี 12 
4. เด็กชายวรานนท๑ เจียรนัย  เลขท่ี 14 
5. เด็กหญิงณหทยั  ป๓ญญารินทร๑ เลขท่ี 26 

สะเต็มศึกษา เจลเเอลกอฮอล๑ 
เเตํงกลิ่น 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/12 21208 1. เด็กชายสุรยีะโชติ   วิชัชวาลย๑กุล  เลขท่ี 17 
2. เด็กชายกฤติกร ตั้งคุรุสรณ๑  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายบวรวิชญ๑ จิรเรืองตระกลู  เลขท่ี 7 
4. เด็กชายวิธวินท๑ รุจิจนากุล  เลขท่ี 15 
5. เด็กชายสิรภพ กาญจนสมบูรณ๑  เลขท่ี 16 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การทําหน๎ากากผา๎จาก
เศษผ๎าเหลือใช๎ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/12 21209 1. เด็กชายณฐพัชร สุรคุปต๑ เลขท่ี 3 
2. เด็กชายธนกร ภูํอรําม เลขท่ี 6 
3. เด็กชายปิยวัตร กันทะวงค๑ เลขท่ี 10 
4. เด็กชายศุภกร ชัยภทรอังกูล เลขท่ี 18 
5. เด็กชายณัฐวุฒิ คุณบังลา เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา วงจรไฟฟูาใน
ชีวิตประจําวัน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/13 21301 1. เด็กหญิงณิชาภา ดํารงวุฒินนท๑    เลขท่ี 27 
2. เด็กชายชนาภัทร  ชวดชัยภูม ิ เลขท่ี 4 
3. เด็กหญิงชนมน   ภาศักด ี เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงมธุริน  บูรณ๑เจรญิ  เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงมนัญชญา   เคียงข๎าง เลขท่ี 38 
6. เด็กหญิงญาณิศา   สวมศร ี เลขท่ี 45 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมสมุนไพร ทองแดง 

ม.2/13 21302 1. เด็กหญิงวิรลัพัชร   ลิมป์ธนวงศ๑      เลขที 39 
2. เด็กหญิงปวรวรรณ   ธนบดี      เลขท่ี 34 
3. เด็กหญิงสริิราช สุวรรณมลิวงศ๑  เลขท่ี 41 
4. เด็กชายปุณณพัฒน๑  ประดับพงศ๑  เลขท่ี 11 
5. เด็กชายพลสันต๑ ดีเกตุ  เลขท่ี 12 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การวางแผนการเงิน
ด๎วยศาสตร๑ของ
พระราชา 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/13 21303 1. เด็กหญิงชญาภา    เดิมหลิ่ม   เลขท่ี 22 
2. เด็กหญิงเขมจริา     ศิริรักษ๑ เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงนลินพร    ชินรัตนคุณ      เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงปทิตตา    ลิมปวโรตม๑     เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงอานัส    มนูชาญตินันท๑   เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํกระดาษหน๎าใส 
สมุรไพร by Heaven 
Soap 

เงิน 

ม.2/13 21304 1. เด็กชายวรดร    นางนวล    เลขท่ี 14  
2. เด็กชายตฤน    พุทธสอน   เลขท่ี 6 
3. เด็กชายธีรวิทย๑    ไวทยวรรณ   เลขท่ี 9 
4. เด็กชายปฏิพัทธ๑    ประทุมวัน   เลขท่ี 10 
5. เด็กชายอธิชา    วงศ๑ผกา   เลขท่ี 18 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผ๎ามัดย๎อมจากสี
ธรรมชาต ิ

ทอง 

ม.2/13 21305 1. เด็กหญิงณัฐทิตา    วงศ๑ธนโรจน๑   เลขที 25 
2. เด็กชายธนดล    พักรอด   เลขท่ี 7 
3. เด็กชายศรีบรรต    วงศ๑คํา      เลขท่ี 15 
4. เด็กชายสกลวัฒน๑    กสิกร เลขท่ี 16 
5. เด็กชายหรรษา    เกตุจิตร๑   เลขท่ี 17 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระดาษสาจากใย
กล๎วย 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/13 21306 1. เด็กชายกิติพัฒน๑    สฤษฎ๑เกรยีง      เลขท่ี 1 
2. เด็กหญิงกันตินันท๑    นพรัตน๑ เลขท่ี 19 
3. เด็กหญิงธัญญรัตน๑    ทบทวนน๎อย เลขท่ี 29 
4. เด็กหญิงนนทภัค    นานิล เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงภาณดา    เฉียบแหลม เลขท่ี 36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

library chair ทอง 

ม.2/13 21307 1. เด็กหญิงจารมุน   สันติสริิสมบูรณ เลขท่ี 21 
2. เด็กหญิงณอาภา   นววัชรกูล เลขท่ี 24 
3. เด็กหญิงวิลาสินี   ศรวิไล   เลขท่ี 40 
4. เด็กหญิงอภิชญา   จิตตนาค   เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา การทดสอบแผงโซลํา
เซลล๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/13 21308 1. เด็กชายธาริน พีรยานันท๑ เลขท่ี 8 
2. เด็กชายจารุเดช แจํมจํารสั เลขท่ี 3 
3. เด็กชายณัฐพล บุญเรือง เลขท่ี 9 
4. เด็กชายยศพล ทิฬห๑กุล เลขท่ี 13 
5. เด็กชายกุลภสัสร๑ วัฒนา เลขท่ี 2 

สะเต็มศึกษา เครื่องพํนแอลกอฮอล๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/13 21309 1. เด็กหญิงปทิตตา ผดุงศิลป ์ เลขท่ี 32 
2. เด็กหญิงณิชกมล ทองธวัช เลขท่ี 26 
3. เด็กหญิงธนภรณ๑ภคั พุํมเพ็ชร เลขท่ี 28 
4. เด็กหญิงสุพิชชา แสงนนท๑ เลขท่ี 42 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุน DIY ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/14 21401 1. เด็กชายโดฮา  อามีน เลขท่ี 5 
2. เด็กชายธนินท๑รัฐ  ชีวศรีพฤฒา เลขท่ี 10 
3. เด็กชายพรพพิัฒน๑  วงศ๑กล๎า เลขท่ี 15 
4. เด็กหญิงธัญจริา    หลิน  เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงสวิชญา  จักษุดุลย๑ เลขท่ี 40 
6. เด็กหญิงอชิรญา  โสวรรณี  เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

น้ํายาขัดรองเท๎า 
จากผงมะนาว 

ชมเชย 

ม.2/14 21402 1. เด็กชายพุทธ  สินธุวงษ๑ภูษา  เลขท่่่ี 17 
2. เด็กชายอาคีรา  สิงหทัต นํุมนิ่ม  เลขท่ี 23 
3. เด็กชายธนภณ  แกํนสาร เลขท่ี 7 
4. เด็กชายธนันต๑  วิเศษยิ่ง เลขท่ี 9 
5. เด็กชายรุจพงษ๑ จันจําปา เลขท่ี 19 

สะเต็มศึกษา เครื่องกรองอากาศ เงิน 

ม.2/14 21403 1. เด็กชายชยานนท๑  จันทร๑สาส๑น  เลขท่ี 3   
2. เด็กชายปิยภูมิ  กังสมุทร  เลขท่ี 13 
3. เด็กชายไอศิลา  ธนทวีวรกุล  เลขท่ี 24 
4. เด็กหญิงพิมพ๑ลภัส  แซํคู  เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงศุภสิรา  สอนสันต๑ เลขท่ี 39 
6. เด็กหญิงสุพิชญา  คําเลิศ      เลขท่ี 43 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
(Digital Quotient : 
DQ) ของนักเรียนช้ัน 
ม.2 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/14 21404 1. เด็กชายพรหมมา  เจียมสกุล เลขท่ี 16        
2. เด็กหญิง ญากานดา   เมฆหมอก เลขท่ี 27          
3. เด็กหญิงป๓ทม๑สติา  พัชรวิชญ๑ เลขท่ี 32  
4. เด็กหญิง พัชรพร   พรมตา  เลขท่ี 34    
5. เด็กหญิงอภิญญา   เอื้อป๓ญญาสิห๑  เลขท่ี 44 
6. เด็กหญิงฮีนํา อาบามนี่  เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา กังหันลมผลิตไฟฟูา ชมเชย 

ม.2/14 21405 1. เด็กหญิงณิชาภัชร  จันทร๑สมบตัิ  เลขท่ี 29 
2. เด็กชายมหานที  แสงดอกไม๎  เลขท่ี 18 
3. เด็กหญิงธิฌานันท๑  ปล๎องใหมํ  เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงพรชนก  สุขสําราญ เลขท่ี 34 
5. เด็กหญิงสาริศา  ศรีบัวทอง  เลขท่ี 41 
6. เด็กหญิงจิณพตั  เอํงฉ๎วน เลขท่ี 47 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

หน๎ากากอนามัย ชํวย
ลดพิษภัยโควิด-19 
Mask help to 
reduce Covid 
poison 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/14 21406 1. เด็กหญิงพิมพ๑ชนก แก๎วชํุม  เลขท่ี 36 
2. เด็กหญิงธีรารัตน๑  ยิ่งธนาพิสุทธ์ิ เลขท่ี 32 
3. เด็กหญิงลลิดา  ใยบัวเทศ เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระเป๋าจากเศษผา๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/14 21407 1. เด็กชายจิรภัทร จิระอรรถกุล  เลขท่ี 2 
2. เด็กชายธนัช  สุวรรณจติร๑  เลขท่ี 8 
3. เด็กชายธีรพรรดิ์  นิลสัมฤทธ์ิ  เลขท่ี 11 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/14 21408 1. เด็กชายณัฐชวัจน๑ พุํมพวง  เลขท่ี 4   
2. เด็กชายเตชินท๑ วงษ๑มะเซาะ  เลขท่ี 6 
3. เด็กชายนครินทร๑  หลาซุน  เลขท่ี 12 
4. เด็กชายปิโยรส  ภาสกานนท๑   เลขท่ี 14 
5. เด็กชายวีรเทพ  เทียมสวําง  เลขท่ี 20 
6. เด็กชายอธิป      วงศ๑ผกา  เลขท่ี 22 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เจลสมุนไพรไลํ
แมลงสาบ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/14 21409 1. เด็กชายกิตตภิูม ิ ละครพล  เลขท่ี 1 
2. เด็กชายสิรภัทร  กลอนสลบั  เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงจินต๑จฑุา แสนสุข  เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงณัฐณิชา อินมาตย๑  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงสริิขวัญ คณาญาติ  เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Flowers perfume ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/15 21501 1. เด็กชายกัณฐี  ประเทืองสุข เลขท่ี 5 
2. เด็กชายเขาใหญํ   เจ๎า เลขท่ี 7 
3. เด็กชายธนพนธ๑  ชัยณรงค๑  เลขท่ี 16 
4. เด็กชายภมร   หมื่นจําเริญ  เลขท่ี 24 
5. เด็กชายรัชชนันท๑   เเก๎วสุรยิะโยธิน เลขท่ี 27 
6. เด็กชายอินฑัช   เตชะเกิดกมล  เลขท่ี 33 

สะเต็มศึกษา ยาสีฟ๓นจากกระชาย เงิน 

ม.2/15 21502 1. เด็กหญิงพรชนัน  โคตรพรม  เลขท่ี 45 
2. เด็กชายกฤชนัท  มระมิ้ง  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายป๓ณณธร  วันเต็ม   เลขท่ี 19  
4. เด็กหญิงนโม  ไชยชํวย  เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงปุญชรสัมิ์  ตั้งสกุล เลขท่ี 37 
6. เด็กหญิงพิมพ๑นภสั  หาญพพิทักษ๑สุข  เลขท่ี 39          

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 
 
 

เทียนหอมตะไคร ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/15 21503 1. เด็กชายณัทกร ฤทธิ์จรูญ เลขท่ี 2 
2. เด็กชายกฤตเมธ เกียยรติศรสีัจญาณ เลขท่ี 4 
3. เด็กชายจักรพงศ๑ ใจกลาง เลขท่ี 8  
4. เด็กชายชนาธิป ปลื้มใจ  เลขท่ี 10 
5. เด็กชายพันแสง บุญบัญญตัิ  เลขท่ี 22 

สะเต็มศึกษา ที่เช็ดกระจกกระบอก
ฉีด 

ทอง 

ม.2/15 21504 1. เด็กชายพิพัฒน๑พงษ๑ อํอนศรี       เลขท่ี 23 
2. เด็กชายพงศ๑ภัค ชูทอง เลขท่ี 21 
3. เด็กชายปรีดาวัฒน๑ โพธิ์ศร ี เลขท่ี 18 
4. เด็กชายสรวิช ยิ้มสดุ เลขท่ี 30 
5. เด็กชายสิทธันต๑ อารมณ๑ประเสริฐ เลขท่ี 31 
6. เด็กหญิงปวริศา ลีโภคานนท๑ เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ํายาเช็ดกระจกจาก
ดอกอัญชัน มะกรูด
และเบกกิ้งโซดา 

ทองแดง 

ม.2/15 21505 1. เด็กชายณัฏฐวัฒน๑  เจริญศิริพงศ๑  เลขท่ี 13 
2. เด็กชายกฤตภาส ตั้งอมรรตัน๑ เลขท่ี 3 
3. เด็กชายภูวเดช   เสนาจอหอ เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงมาฆสิร ิ   เทพสิทธา เลขท่ี 41     
5. เด็กหญิงอรชพร  วัชรสกุณ ี เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา เจลล๎างมือวํานหาง
จระเข ๎

เงิน 

ม.2/15 21506 1. เด็กชายณภสัวัศ แซํยําง เลขท่ี 12 
2. เด็กชายณัฐพล    มีป๓ญญา   เลขท่ี 14 
3. เด็กชายกิตติพัฒน๑  มาประชา  เลขท่ี 6 
4. เด็กชายยศกร  พลราช เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงพีชญา  ปืนโก  เลขท่ี 40 
6. เด็กหญิงสุพิชชา เอื้อป๓ญสีห๑ เลขท่ี 42 

สะเต็มศึกษา เครื่องเปลีย่นเศษ
อาหารเป็นปุ๋ย 

ทองแดง 

ม.2/15 21507 1. เด็กชายเตชิต   วงษ๑มะเซาะ เลขท่ี 15 
2. เด็กชายอัศวิน ต๎นโพธ์ิประสิทธ์ิ  เลขท่ี 32 
3. เด็กชายจุลบด ี ผลศรีนาค  เลขท่ี 9 
4. เด็กชายปิยวัฒน๑ พิมพ๑ชัย  เลขท่ี 20 
5. เด็กชายวสวัตติ ์ ฟูสิริพงษ๑  เลขท่ี 28 
6. เด็กชายศิวัช จินรัตน๑  เลขท่ี 29 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากมะขาม ทองแดง 

ม.2/15 21508 1. เด็กหญิงขวัญเนตร ชํานิเขตรการณ๑  เลขท่ี 34 
2. เด็กชายชลันธร ตรีตรง  เลขท่ี 11 
3. เด็กชายประกายเพชร  กาญจนเลขา  เลขท่ี 17 
4. เด็กหญิงพรปวณี๑ ช่ืนพร๎อม  เลขท่ี 38 
5. เด็กหญิงอุษณิษา เถื่อนพิทักษ๑  เลขท่ี 44 
6. เด็กหญิงธัญญามาศ ประเสริฐวงศ๑  เลขท่ี 46 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ําหอมจากดอกปีบ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.2/16 21601 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย๑ บุญชํวย  เลขท่ี 43 
2. เด็กหญิงเขมจริา  อังคะพิชิต  เลขท่ี 22 
3. เด็กหญิงธนาภรณ๑  จบศรี  เลขท่ี 24 
4. เด็กหญิงมนัญณัฐฐา  โรจน๑พงษ๑กุล  เลขท่ี 36 
5. เด็กหญิงวาดทราย  ขันดา  เลขท่ี 41 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Coffee in to the 
Tea 

ทอง 

ม.2/16 21602 1. เด็กหญิงพริมแพรพรรณ ศรีวเิศษ  เลขท่ี 32 
2. เด็กหญิงพิชญ๑สิน ี สิทธิประเสริฐ  เลขท่ี 34 
3. เด็กหญิงวาณิชา  พลราช  เลขท่ี 40 
4. เด็กหญิงอลิซ ลักษ๑คณา ซิปยิอง เลขท่ี 45 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เปเปอร๑มาเชํรูปสัตว๑
สร๎างสรรค๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/16 21603 1. เด็กหญิงสาริสา   ชํองกลาง  เลขท่ี 42 
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สุทธิ เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงธันยพัต   รูปสูง  เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงปริยากร   รอดเกลีย้ง  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงป๓ณฑารีย๑   กิติวงศ๑ไพศาล  เลขท่ี 29 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Relax in the 
fargrance 

ทองแดง 

ม.2/16 21604 1. เด็กหญิงณัฐดิา ขอดํานกลาง เลขท่ี 23 หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ถุงหอมบุหงารําไป ชมเชย 

ม.2/16 21605 1. เด็กหญิงไรวินทร๑ ฟ๓กถนอม  เลขท่ี 38 
2. เด็กชายเอื้ออังกูล  สร๎อยสูงเนิน  เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงพริ้มเพรา  ชนะพงศ๑วรกุล  เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงพันพรรษศา บุญภา  เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงพิมพ๑นภา  ศิริจรสัวงศ๑  เลขท่ี 35 

ภาษาตําง 
ประเทศที่ 2 

Korea Culture ทองแดง 

ม.2/16 21607 1. เด็กหญิงปุญญิศา วรเพียรกลุ เลขท่ี 30 
2. เด็กหญิงสุวพิชญ๑ ชํางสลัก เลขท่ี 44 
3. เด็กหญิงวริศรา กออินทร๑ศักดิ์ เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํจากสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/16 21608 1. เด็กชายเตวิช ผํองประเสริฐ เลขท่ี 24 
2. เด็กชายป๓ณณทัต พลรัตน๑ เลขท่ี 11 
3. เด็กชายภัทรพงศ๑ ชัยอาษา เลขท่ี 14 
4. เด็กชายภูวภุต วรรณกลุ เลขท่ี 15 
5. เด็กชายศศน ฉัตรพิรุฬพันธุ๑ เลขท่ี 16 

สุขศกึษาและ
พลศึกษา 

การป๓่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/16 21609 1. เด็กชายณภัทธร วุฒิไกรวณิชย๑ เลขท่ี 3 
2. เด็กชายธณัท ภูมิศิรเิจรญิ เลขท่ี 5 
3. เด็กชายธนกร ปรีชามารถ เลขท่ี 6 
4. เด็กชายนวพล โชคกิจเจรญิชัย เลขท่ี 9 
5. เด็กชายพิชัยยศ ชุติธรรมชาดา เลขท่ี 13 

สะเต็มศึกษา พัดลมไฟฟูามอเตอร๑
พกพา 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.2/16 21610 1. เด็กหญิงธีรต ิ หวังโส๏ะ เลขท่ี 26 
2. เด็กชายกฤตเมธ         สุวรรณตันหยง   เลขท่ี 1  
3. เด็กชายก๎องภพ เอกปรัชญกุล เลขท่ี 2 
4. เด็กชายพร๎อมพงศ๑ ประดิษฐ๑พงศ๑ เลขท่ี 12 
5. เด็กหญิงนิชาภัส ชุมทอง เลขท่ี 27 
6. เด็กหญิงยุพารตัน๑ ป๓ญญาพอ เลขท่ี 37 

การงานอาชีพ Sanwich Strawberry ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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แบบสรุปชื่อโครงงาน PBL ม.3  
ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/1 30101 1. เด็กชายธนาชาต ิ หวงัเพิ่มบัณฑติ  เลขท่ี 6 
2. เด็กชายเอกภัทร ภูํประภา  เลขท่ี 22 
3. เด็กชายนราวิชญ๑  พิเศษพงษา  เลขท่ี 10 
4. เด็กชายปิยังกูร บุญศรี  เลขท่ี 13 

สะเต็มศึกษา กล๎องโทรทรรศน๑สี่
เลนส๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/1 30102 1. เด็กหญิงพิมพ๑ภัทรา เลํห๑มงคลไชย  เลขท่ี 32 
2. เด็กหญิงชญานิศ  วิทิศวรการ  เลขท่ี 24 
3. เด็กหญิงพรชนิตว๑ อัครลิขิต  เลขท่ี 30 
4. เด็กหญิงรรรดา เชวงชวลิต  เลขท่ี 34 
5. เด็กหญิงอติกานต๑ ผู๎มีโชคชัย  เลขท่ี 36 

สะเต็มศึกษา ระบบรดน้ําต๎นไม๎
อัตโนมัต ิ

ทองแดง 

ม.3/1 30103 1. เด็กชายจิณณวิชญ๑ จันทเบญจมภัทร เลขท่ี 2 
2. เด็กชายณภัทร  สิงห๑ตาก๎อง  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายณัฏฐชัย สุขสวัสดิภัทร  เลขท่ี 5 
4. เด็กชายวสวัตติ์  มูลศลิป์  เลขท่ี 17 
5. เด็กชายศุภฤกษ๑ เทียนศิวารัตน๑  เลขท่ี 18 

คณิตศาสตร๑ ความสัมพันธ๑ระหวําง
เลขยกกําลังกับผลลัพธ๑
เลขท๎ายสามหลัก 

ทอง 

ม.3/1 30104 1. เด็กชายศุภวิชญ๑ สันนิธิลาวณัย๑ เลขท่ี 19 
2. เด็กชายธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ๑ เลขท่ี 8 
3. เด็กชายนันทิพัฒน๑ เพน เลขท่ี 11 
4. เด็กชายป๓ณณวิชญ๑ หรัตนภริมย๑ เลขท่ี 12 
5. เด็กชายพรหมศักดิ ์ ทิพย๑มาลย๑มาศ เลขท่ี 14 
6. เด็กชายสรวิชญ๑ สระมูล  เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา ทางเดินคนตาบอด - 

ม.3/1 30105 1. เด็กชายวรนัยน๑ นางาซาวา  เลขท่ี 16 
2. เด็กหญิงธัญญมัยพร  กิตติสกลุวงศ๑  เลขท่ี 26 
3. เด็กหญิงพชรรัชต๑  ติวากุลพิสิทธ์ิ     เลขท่ี 28 
4. เด็กหญิงพบพร  ตั้งบุญสุข  เลขท่ี 29 

คณิตศาสตร๑ โมบายเรขา ชมเชย 

ม.3/1 30106 1. เด็กชายชัยณัฎฐ๑ ลิ้มชุณหนุกลู  เลขท่ี 3 
2. เด็กชายพรีวิชญ๑ องค๑น้ําทิพย๑  เลขท่ี 15 
3. เด็กหญิงจิตา ตามประวัติ  เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคณุประภา  เลขท่ี 31 
5. เด็กหญิงศศิษา ปานพรหมมินทร๑ เลขท่ี 35 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

การพัฒนาโปรแกรมม
สําเรจ็รูปสําหรับแก๎
สมการเชิงเส๎นหลายตัว
แปรด๎วยเมทริกซ๑ 

ทอง 

ม.3/1 30107 1. เด็กชายธนวิชญ๑ วงษ๑สุนทร  เลขท่ี 7 
2. เด็กชายกัญจน๑นวิชย๑ มั่นศักดิ์  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายนพดล อมรทรัพย๑เจริญ  เลขท่ี 9 
4. เด็กชายสิรภพ กําแหงคุมพล  เลขท่ี 21 
5. เด็กหญิงนภสันันท๑ บุญรอด  เลขท่ี 27 
6. เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย๑ เลขท่ี 33 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ผลิตภณัฑ๑ล๎างห๎องนํา่
จากสวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/1 30108 1. เด็กหญิงทักษิณา น๎อยสุวรรณ  เลขท่ี 25 สะเต็มศึกษา การพัฒนาสายพันธุ๑
กล๎วยไม๎สกลุคัทลียา 

- 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Page 34 of 98 

อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/2 30201 1. เด็กชายนัธทวัฒน๑ นรเศรษฐธรีกุล เลขท่ี 10 
2. เด็กชายธัชนนท๑  กิตติกุลเมธี  เลขท่ี 8 
3. เด็กชายศิรวิชญ๑  กองธนาศิริกุล  เลขท่ี 22 
4. เด็กชายศุภณัฎฐ๑  ประกิตสุวรรณ  เลขท่ี 23 
5. เด็กชายสุกฤษฎิ์  กาญกระสัง  เลขท่ี 24 
6. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวานิชวงศ๑  เลขท่ี 25 

สะเต็มศึกษา พิมเสนน้ํา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/2 30202 1. เด็กหญิงศิรกญัญา   ศุภฤกษ๑รัตน๑   เลขท่ี 34 
2. เด็กชายกันตธีร๑   ไทยสม   เลขท่ี 3 
3. เด็กชายฐิตพัฒน๑   สุนทโร   เลขท่ี 5 
4. เด็กชายพิชชานันท๑   อนันตพรวงศ๑   เลขท่ี 17 
5. เด็กชายวีรภัทร   พรหมวงษ๑   เลขท่ี 20 
6. เด็กหญิงภคพร   สุวรรณพฤกษ๑   เลขท่ี 33 

การงานอาชีพ การสร๎างสรรค๑ครมีชี
สรสชาติตํางๆ 

ชมเชย 

ม.3/2 30203 1. เด็กหญิงนคกมล   แสงดารา  เลขท่ี 29 
2. เด็กชายชิน  สังข๑วิเศษ  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายปรินทร  หลิน  เลขท่ี 12 
4. เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย๑  เลขท่ี 13 
5. เด็กชายปุญญวัจน๑  งามเนตร  เลขท่ี 14 
6. เด็กชายเมธวัจน๑  พิชิตปรีชาพงศ๑  เลขท่ี 18 

คณิตศาสตร๑   คณิตศิลป์กับโอริงาม ิ ชมเชย 

ม.3/2 30204 1. เด็กหญิงชุติมนต๑ ฉางหมอก  เลขท่ี 28 
2. เด็กชายกฤตณัฐ   สิทธ์ิศิรดลิก  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายพัสกร  เมืองมูล  เลขท่ี 16 
4. เด็กชายสุพศิน  รัตนพันธ๑  เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงนิชาภา วงศ๑โสภา เลขท่ี 31 
6. เด็กหญิงอิงขวัญ   เจริญสุข  เลขท่ี 36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แชมพูสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/2 30205 1. เด็กหญิงพิมพ๑ลภัส   พฤทธพงศ๑  เลขท่ี 32 สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมสมุนไพร ทองแดง 

ม.3/2 30206 1. เด็กหญิงนันท๑นภัส แซํลิ่ม  เลขท่ี 30 
2. เด็กชายกฤติน บัวสังข๑ เลขท่ี 2 
3. เด็กชายนภันต๑นพ   หวังดี เลขท่ี 9 
4. เด็กชายบุลากร  บุญบูรณวรรณ  เลขท่ี 11 
5. เด็กชายวีรภัทร  การพร๎อม  เลขท่ี 19 
6. เด็กหญิงชลิดา  ชีวศรีพฤฒา เลขท่ี 27 

ศิลปะ สีโปสเตอร๑จาก
ธรรมชาต ิ

ทอง 

ม.3/2 30207 1. เด็กชายณัฐพล ธรรมางกูร  เลขท่ี 6 
2. เด็กชายธนัช อัครอุปพันธ๑ เลขท่ี 7 
3. เด็กชายพงศ๑ปณต แสงสิงห๑ชัย เลขท่ี 15 
4. เด็กชายศรุต  ทองชมพ ู เลขท่ี 21 
5. เด็กหญิงสุชัญญา คําเพ็ญ เลขท่ี 35 

สะเต็มศึกษา สติ๊กเกอร๑ไลน๑ - 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/3 30301 1. เด็กชายวรเมธ   ไมตร ี เลขท่ี 14 
 

สะเต็มศึกษา Voice Control for 
Smart Home 

ทอง 

ม.3/3 30302 1. เด็กหญิงสุขนันท๑สินี   แซํเฮง เลขท่ี 32 
2. เด็กหญิงณิชชา วโรภาษ เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ๑ เหลืองอํอน เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงรภรภัท ลีธรรมเนตร เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงสรุิยฉาย พัสดร  เลขท่ี 33 
6. เด็กหญิงหฤทชนัน สัมพันธ๑ชัยวส ุ เลขท่ี 34 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระดาษจากผักตบชวา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/3 30303 1. เด็กหญิงณปภา อามินเซ็น เลขท่ี 17 
2. เด็กชายธีรวัฒน๑ ลาภพานิช เลขท่ี 7 
3. เด็กชายอชิระ กฤตผล เลขท่ี 15 
4. เด็กหญิงณัฐชรินพร มั่นพรม เลขท่ี 20  

สะเต็มศึกษา กรงนกอัจฉริยะ ทอง 

ม.3/3 30304 1. เด็กชายภัทรพล  วรเลิศธนานันท๑   เลขท่ี 12 
2. นายชนวีร๑  ทองมณโฑ เลขท่ี 2 
3. เด็กชายธนิสร  จารุดลิกกุล  เลขที่ 5 
4. เด็กชายธาวินธรณ๑  เหง๎าพรหมมินทร๑ เลขท่ี 6 
5. เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล  เลขท่ี 9 
6. เด็กชายพัสกร  จงนําเจริญชัย  เลขท่ี 10 

สะเต็มศึกษา ประตฆูําเช้ือด๎วยรังสี
UV 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/3 30305 1. เด็กชายจารุกิตติ ์ มัลลิกะนาวิน  เลขท่ี 1 
2. เด็กชายชวนนัท๑  เอกธัญสกลุ  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายเตชสิทธิ์   ศรีนุติทรัพย๑  เลขท่ี 4 
4. เด็กชายนัธทวัฒน๑ เหลืองสกลุพานิช เลขท่ี 8 
5. เด็กชายพุฒิพงศ๑   คําคงคุณ เลขท่ี 11 
6. เด็กชายเมธิน  โฆษิตชุติมา เลขท่ี 13 

สะเต็มศึกษา เปุาแห๎งทีนสบาย ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/3 30306 1. เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ๑  เลขท่ี 16 
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จริงจิตร เลขท่ี 19 
3. เด็กหญิงนภสั  ตั้งรัตนผล  เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงเมธาวี  กสานติกลุ  เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงรวิพร  วชิราชีวิน  เลขท่ี 29 
6. เด็กหญิงวิชญาพร  นาคบวรวิจิตร  เลขท่ี 30 

 สะเตม็ศึกษา น้ํายาขัดพื้นมหัศจรรย๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/3 30307 1. เด็กหญิงอักษราภัค  เรียบร๎อย เลขท่ี 35 
2. เด็กหญิงณฏัฐารตัน๑  เกษมสุขไพศาล เลขท่ี 18 
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  จงจิตเกษม เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงเปมศิา  วิบูลย๑เจริญกิจจา เลขท่ี 24 
5. เด็กหญิงพริมา  จันทร๑แก๎ว เลขท่ี 25 
6. เด็กหญิงสริตา  มีวรรณสุขกุล เลขท่ี 31 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

luxury huanamhom ทองแดง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/4 30401 1. เด็กหญิงนิชนิภา  ถาวรภูสติ  เลขท่ี 25 
2. เด็กหญิงเฌอกานต๑  วํองวงศ๑ศรี  เลขท่ี 15 
3. เด็กหญิงพัฑฒิดา  ชัยกันทะ  เลขที 28 
4. เด็กหญิงพิมพ๑ปวีณ๑  ศรีสอน  เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงเวลา  อินทรตั้ง  เลขท่ี 32 
6. เด็กหญิงศมนนันท๑  กูํกังวาน  เลขท่ี 33 

หลักปรญัชา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ที่เพาะเห็ดขนาดยํอม
ในบ๎าน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/4 30402 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจนใจวิทย๑  เลขท่ี 13 
2. เด็กชายสิรภพ  อมรทวีสิน  เลขท่ี 11 
3. เด็กหญิงณภัทร  นิตยสมบูรณ๑  เลขท่ี 17 
4. เด็กหญิงณัฐวลัญช๑  ฉัตรเจริญมงคล  เลขท่ี 21 
5. เด็กหญิงพัฐชญาญ๑  กักเงิน  เลขท่ี 27 
6. เด็กหญิงภญิญาพัชญ๑  หูรัตนภริมย๑  เลขท่ี 31 

สะเต็มศึกษา การผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิง 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/4 30403 1. เด็กหญิงณฎัฐรี  มาลามาศ เลขท่ี 19 
2. เด็กหญิงชนานันท๑  กาญจนวิฬา  เลขท่ี 14 
3. เด็กหญิงญาตาวี   งามแก๎ว  เลขท่ี 16 
4. เด็กหญิงธันย๑สติา เฉลิมโชควัฒนกูล เลขท่ี 24 

สะเต็มศึกษา เรือเก็บขยะพลังงาน
แสงอาทิตย๑ควบคุม
ระยะไกล 

เงิน 

ม.3/4 30404 1. เด็กหญิงณัชชา  ปฏิมาประกร  เลขท่ี 18 
2. เด็กชายสิปปกร มานิตราช เลขท่ี 10 
3. นางสาวณัฐวิภา  วัชรากร  เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงปาณศิา  ธารัตชน  เลขท่ี 26 

สะเต็มศึกษา ชุดยึดโทรศัพท๑ตดิกับ
กล๎องจุลทรรศน๑เพื่อใช๎
ในการถํายภาพ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/4 30405 1. เด็กชายอัจฉริยป๓กย๑ สิริจริการเจริญ  เลขท่ี 1 
2. เด็กชายป๓ณณวิชญ๑  กิติวงศ๑ไพศาล เลขท่ี 4 
3. เด็กชายปารม ี แซํเจียะ  เลขท่ี 5 
4. เด็กชายพัชรพล  องคะกุล  เลขท่ี 6 

สะเต็มศึกษา เก๎าอี้ภาคสนามตดิ
กระเป๋า 

เงิน 

ม.3/4 30406 1. เด็กชายณัฏฐพล  จันทราชา เลขท่ี 3 
2. เด็กชายจิรัฎฐ๑  สุนิธิอารีนนท๑ เลขท่ี 2 
3. เด็กชายวรท  บุญบุตร เลขท่ี 9 
4. เด็กชายรัชพล  สุจีรา      เลขท่ี 8 

สะเต็มศึกษา พาวเวอร๑แบงค๑พลัง
แสงอาทิตย๑ 

ทองแดง 

ม.3/4 30407 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สุพิชญางกูล เลขท่ี 34 
2. เด็กชายภคิน         คลอดเพ็ง       เลขท่ี 7 
3. เด็กหญิงภัคนภัสส๑  อ๐องธรรมวงศ๑ เลขท่ี 20 
4. เด็กหญิงธนษา      บุญพิทักษ๑เขต เลขท่ี 23 
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บาลมงคล เลขท่ี 30 

สะเต็มศึกษา เครื่องผสมแสงส ี เงิน 

ม.3/4 30408 1. เด็กชายอชิระ ยิบ  เลขท่ี 12 สะเต็มศึกษา เครื่องผลิตไฟฟูาช่ัวครว ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/5 30501 1. เด็กชายปภังกร ปริญญาสุนทร  เลขท่ี 13 
2. เด็กหญิงธีรกานต๑  เพียจันทร๑  เลขท่ี 30 
3. เด็กหญิงนิปุณ  บุณฑริก  เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงมุกตาภา  เมฆอนันตโกศล  เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงลฏาภา  ศิวเตชานนท๑  เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมรญัจวญกลิ่น ทอง 

ม.3/5 30502 1. เด็กหญิงฑิตญา คงทวี  เลขท่ี 26 
2. เด็กหญิงณัฐธรียา รักษา  เลขท่ี 27 
3. เด็กหญิงบูรณา  รามัญวงศ๑  เลขท่ี 32 
4. เด็กหญิงพนิตนันท๑  สาตราวาหะ  เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ปึงพิพัฒน๑ตระกูล เลขท่ี 39 
6. เด็กหญิงวรัญญา  แก๎วกังวาล  เลขท่ี 40 

หลักปรญัชา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํายาซักผ๎าจากมะกรูด ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/5 30503 1. เด็กชายรัฐฐาน๑ วรนชิอัครนันท๑  เลขท่ี 19 
2. เด็กชายอานนท๑  อัครราช  เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงชลทิพย๑  ลีหล๎าน๎อย  เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงธนชพร  วิชัยดิษฐ๑  เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงวันครติส๑  กุลนาถโกสยี๑  เลขท่ี 41 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

มาส๑กลบใตต๎าหมี
แพนด๎าจากน้ํากุหลาบ 

ชมเชย 

ม.3/5 30504 1. เด็กชายสรทรรศน๑ จินาพงษ๑ศิริ  เลขท่ี 21 
2. เด็กชายชาญวิทย๑  ลอยลาวลัย๑  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายปุณยวรี๑  ศรีแสน  เลขท่ี 14 
4. เด็กชายภูดิศ  โสมาบตุร  เลขท่ี 17 
5. เด็กหญิงเรณุกา  แตงจีน  เลขท่ี 37 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือสมุนไพร ทองแดง 

ม.3/5 30505 1. นางสาวระพินทรนาถ   เหลืองสัมฤทธ์ิ  เลขท่ี 36 
2. เด็กชายธนวินย๑   ประพันธ๑เจริญสินเลขท่ี 11 
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   สุระเสียง  เลขท่ี 24 
4. เด็กหญิงดรณุญีา   โลนิกขะพงศ๑  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงเพียงพอ  เรืองปิยะเสรี  เลขท่ี 34 
6. นางสาวสุมนหทัย   ชูรัตน๑  เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํกระดาษสมุนไพร ชมเชย 

ม.3/5 30506 1. เด็กชายภวัต    แสงวณิช เลขท่ี 16 
2. เด็กชายจิตรบณุย๑    ทรัพย๑สินทวีลาภ เลขท่ี 3 
3. เด็กชายปกปูอง    เทพอุปถัมภ๑ เลขท่ี 12 
4. เด็กชายภูธนิศร๑    วิมนต๑ทรง  เลขท่ี 18 
5. เด็กชายสรวิชญ๑    จําปาวัลย๑ เลขท่ี 22 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

E-Book เศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม ํ
 

ทอง 

ม.3/5 30507 1. นายธนกร     เปูาทอง    เลขท่ี 9 
2. เด็กชายก๎องภพ     สุริยะฉัตร    เลขท่ี 1 
3. เด็กชายกิตตภิัค     ขวัญคํา    เลขท่ี 2 
4. เด็กชายชัช     วุกถ๎อง    เลขท่ี 4 
5. นายณฐกร     วํองวีรวุฒิ    เลขท่ี 6 
6. เด็กหญิงอธิฌา     พันธ๑โกศล   เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา นวัตกรรมระบบไอนํ้า
ในอากาศสําหรับพืช 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/5 30508 1. เด็กชายเดชาธร     ปอเจริญชัย    เลขท่ี 8 
2. เด็กชายณัฐภัทร     พรชัยนพกรณ๑    เลขท่ี 7 
3. เด็กชายธนภณ     ทองจํานงค๑    เลขท่ี 10 
4. เด็กชายพันเดช     พันธุ๑เอี่ยม    เลขท่ี 15 
5. เด็กชายศณพงศ๑    นพเกตุ    เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา เครื่องให๎อาหารแมว
อัตโนมัต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/6 30601 1. เด็กชายภาณุพงศ๑ โฉมฉิน  เลขท่ี 11 
2. เด็กหญิงปกิตตา บรรณสาร  เลขท่ี 22 
3. เด็กหญิงปุญญาภา ภัทรบูรณโชติ  เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงพิมพ๑รว ี จันตรี  เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงรัตน๑ฐาภัทร เผือกบางนา  เลขท่ี 32 
6. เด็กหญิงศรณัพร ตรีเกษรมาศ  เลขท่ี 34 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การศึกษา
ประสิทธิภาพของผง
สมุนไพรไลํหอยทาก 

ทอง 

ม.3/6 30602 1. เด็กหญิงรญัชน๑รต ี ชูชาติ  เลขท่ี 31 
2. เด็กหญิงเกศราริน ตั้งนิรันดร  เลขท่ี 16 
3. เด็กหญิงณฎัฐ๑นรินทร๑ สมมาตร  เลขท่ี 19 
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ๑ ฉัตรวัฒนานนท๑  เลขท่ี 22 
5. เด็กหญิงอิศราภรณ๑ เดชนําบัญชาชัย  เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การปลูกพืชกลับหัว ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/6 30603 1. เด็กหญิงรณิรนันทร๑ สัตยมลลี  เลขท่ี 33 
2. เด็กชายศิวดล ปฐมวรชัย  เลขท่ี 14 
3. เด็กหญิงทฤตมน สันตโยภาส  เลขท่ี 20 
4. เด็กหญิงปานตา หารกา  เลขท่ี 23 
5. เด็กหญิงสาธกา คลังสุวรรณกลุ  เลขท่ี 35 
6. เด็กหญิงอัญวณี๑ นพอุทัยพันธ๑  เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ลวดลายผ๎าบาติก ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/6 30604 1. เด็กหญิงพุทธรักษา รุํงเรือง  เลขท่ี 30 
2. เด็กชายธนภัทร  สุนทรปกาสิต  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายนภ สุคนธราช  เลขท่ี 5 
4. เด็กชายบวรนันท๑ สิทธิสารวัฒนชัย เลขท่ี 6 
5. เด็กชายปวริศ ก๎องจันทร๑สวําง  เลขท่ี 8 
6. เด็กชายพฒุิธร ยินดี  เลขท่ี 10 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตระกร๎าจากวัสดุเหลือ
ใช๎ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/6 30605 1. เด็กหญิงพศวีร๑ ปีร๑วราพงศ๑  เลขท่ี 26 
2. เด็กชายธรณ๑พล สุจินต๑ธรรมสาร  เลขท่ี 4 
3. เด็กหญิงกัลยาณ ี วิบุละเคาว๑พันธ๑ เลขท่ี 15 
4. เด็กหญิงจินต๑จฑุา  โชติพันธุ๑วิทยากุล เลขท่ี 17 
5. เด็กหญิงณิชาพร โพธ ิ เลขท่ี 19 

สะเต็มศึกษา สีน้ําจากธรรมชาต ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/6 30606 1. เด็กหญิงพิมพ๑ชนก จาตุกรณยกิจ  เลขท่ี 28 
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โภไคยคหบด ี เลขท่ี 27 
3. เด็กหญิงพาขวัญ ปริกนันท๑ เลขท่ี 24 
4. เด็กหญิงสานรัก  วัฒน๑ศุภมงคล เลขท่ี 36 
5. เด็กหญิงสาริศา  เทียนแสงอุทัย เลขท่ี 37 

สะเต็มศึกษา สวนผักแนวดิ่ง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/6 30607 1. เด็กชายทัชชกร ธรรมนิมติร เลขท่ี 2 
2. เด็กชายณภัทร พรมโสภา เลขท่ี 1 
3. เด็กชายปกปูอง สุขใจ  เลขท่ี 7 
4. เด็กชายพระนาย วุฒิพฤกษ๑ เลขท่ี 9 
5. เด็กชายภาสวุฒิ เจริญรุํ่งเรืองดี  เลขท่ี 12 
6. เด็กชายรพีภสัสร๑ เยี่ยมสวัสดิ ์ เลขท่ี 13 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แผํนแปะแผลจาก
หยวกกล๎วย 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/7 30701 1. เด็กหญิงธรินธร  นรเดชานนท๑  เลขท่ี 28 
2. เด็กชายภัคพล  บุณยรตัพันธุ๑  เลขท่ี 12 
3. เด็กหญิงปรานปรีญานนท๑  จุลลาพันธ๑  เลขท่ี 30 
4. เด็กหญิงพนิตพิชชา ยอดสุขา  เลขท่ี 32 
5. เด็กหญิงศิรประภา  นาเมือง  เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ที่คีบขยะพอเพียง เงิน 

ม.3/7 30702 1. เด็กชายภูวิศ จันทร๑แก๎ว  เลขท่ี 14 
2. เด็กชายจิราย ุ บุญเดช  เลขท่ี 2 
3. เด็กชายณัฐดนย๑ สรรพวุฒิ  เลขท่ี 4 
4. เด็กชายปุลณัฎฐ๑ น๎อยจันทร๑ดา  เลขท่ี 8 
5. นายวชิระ วงศ๑ชัย  เลขท่ี 16 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โคมไฟไมไ๎อติม ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/7 30703 1. เด็กหญิงกนกวรรณ แก๎วหนองสังข๑  เลขท่ี 18 
2. เด็กหญิงชัญญาณ๑ภัช  ชูโชติจันทร๑อุดม  เลขท่ี 22 
3. เด็กหญิงธนวด ี ทองทา  เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงหรัตน๑  เลขท่ี 36 
5. เด็กหญิงสตัตบงกช  บุญชิต  เลขท่ี 40 

ศิลปะ ตลอดมา ทอง 

ม.3/7 30704 1. เด็กชายคุณัชญ๑ แซํป๓ง  เลขท่ี 1 
2. เด็กหญิงกานต๑รวี กันทรวิชัยวัฒน๑  เลขท่ี 19 
3. เด็กหญิงณฏัฐ๑ธยาน๑ วงศ๑กมลภพ  เลขท่ี 24 
4. เด็กหญิงพรปวณี๑ สอนเจรญิ  เลขท่ี 34 
5. เด็กหญิงลดาทนล ศิริมาตย๑  เลขท่ี 35 

สะเต็มศึกษา พืชกรองอากาศ ทอง 

ม.3/7 30705 1. เด็กชายภิรมย๑รักษ๑ ภูชฎาภิรมย๑  เลขท่ี 13 
2. เด็กชายธีพิชญ๑  เสพมงคลเลิศ  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายภคิน  ตั้งแตํงกิจ  เลขท่ี 11 
4. เด็กชายวงศพัทธ๑  ป๓้นทอง  เลขท่ี 15 
5. เด็กชายวิศิษฏ๑  คณะบตุร  เลขท่ี 17 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํเศรษฐกิจพอเพียง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/7 30706 1. เด็กหญิงชมพูนุท เอกวรธงชัย  เลขท่ี 21 
2. เด็กหญิงณฐดิา จอนเจิม  เลขท่ี 23 
3. เด็กหญิงพรนันทร๑ กาเล  เลขท่ี 33 
4. เด็กหญิงวิมพ๑วิภา  ชุมโสตร๑  เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงสรัลพร แก๎วปลั่ง  เลขท่ี 39 

สะเต็มศึกษา Alcohol Hand 
Sanitizer สูตร
อํอนโยน และหอมฟุูง 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/7 30707 1. เด็กหญิงณัฐณิชา ภัทรสิวาลัย  เลขท่ี 25 
2. เด็กหญิงเขมณัฏฐ๑ ตันสถาวีรัฐ  เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงธนันท๑กุล แสงเงิน  เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงใบบุญ อํวมสุข  เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงพทันยา กันณรงค๑  เลขท่ี 31 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระเป๋าใสํขวดน้ํารี
ไซเคลิ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/7 30708 1. เด็กชายปภังกร อํอนเรือง  เลขท่ี 6 
2. เด็กชายชยุต  เชาว๑ปรีชา  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายป๓ญณวัฒน๑ อรํามพจมาน  เลขท่ี 7 
4. เด็กชายพงศ๑พณิช  จิระเดชประไพ  เลขท่ี 9 
5. เด็กชายพรชัยวัฒน๑ มานิตยกลุ นาคเเก๎ว  เลขท่ี 10 

สะเต็มศึกษา Usage of the coffee 
ground (ประโยชน๑
ของกาแฟ) 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/8 30801 1. เด็กหญิงธัญญนุช เจียมจติพลชัย  เลขท่ี 31 
2. เด็กหญิงจิณห๑วรา จิวะตระกูลธรรม  เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงฐิติรตัน๑   จันทิพนา  เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงณฏัฐกันย๑ เป็งเนตร  เลขท่ี 24 
5. เด็กหญิงดารากาล ลิมกุล  เลขท่ี 29 
6. เด็กหญิงนภสัวรรณ พรวนพิทักษ๑ เลขท่ี 33 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

สบูํกระดาษสมุนไพร
ดอกอัญชัน 

ชมเชย 

ม.3/8 30802 1. เด็กชายณัฐวุฒิ        มหาศิริพันธุ๑ เลขท่ี 6 
2. เด็กชายกษิดิศ        บุญมา เลขท่ี 3 
3. เด็กชายป๓ณณธร   ทักษนนท๑ เลขท่ี 9 
4. เด็กชายพงศกร  นุํมวงษ๑ เลขท่ี 10 
5. เด็กชายภูฟูา ล่ําพงศ๑พันธุ๑ เลขท่ี 11 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

เจลล๎างมือจากวํานหาง
จระเข ๎

ทอง 

ม.3/8 30803 1. เด็กหญิงพิมพ๑ลภัส     โคธิเสน เลขท่ี 37 
2. เด็กชายกฤติน      เรืองประทุม เลขท่ี 2 
3. เด็กชายกันตินันท๑ เส็นโต๏ะหมีน  เลขท่ี 4 
4. เด็กหญิงกนกพิชญ๑ เมืองบาล  เลขท่ี 15 
5. เด็กหญิงกมลรัตน๑     จิ้วตระกลู เลขท่ี 16 
6. เด็กหญิงณัฐธดิา  รัตกิจนากร เลขท่ี 25 

สะเต็มศึกษา ถังขยะอัตโนมัต ิ ทองแดง 

ม.3/8 30804 1. นางสาวศริิรัตนา  ไตรบญุ  เลขท่ี 39 
2. นางสาวกันติยา    โรจน๑ประเสริฐสุด เลขท่ี 17 
3. เด็กหญิงกิตติ์ชญาห๑ เหลืองพวงแก๎ว  เลขท่ี 19 
4. เด็กหญิงพชรมน   รื่นรักษ๑ เลขท่ี 34 
5. เด็กหญิงพิมพ๑ณัฐชพา ป๓ญโญใหญํ  เลขท่ี 36 
6. เด็กหญิงรมดิา   หัสดิน เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

โอ๎ว!กระเทียมผงงงไหม
ลํะ 

ทองแดง 

ม.3/8 30805 1. เด็กชายธรรมธร จํารัสฉาย  เลขท่ี 7 
2. เด็กชายกฤตธี  เบญจศลิารักษ๑  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์พิชิต ป๓ตนา  เลขท่ี 5 
4. เด็กชายธีรโชติ  เกิดลาภอนันต๑  เลขท่ี 8 
5. เด็กชายวินทกร  ยอดกันสี  เลขท่ี 13 
6. เด็กชายโสภณัฐ ชูบ๎านนา เลขท่ี 14 

สะเต็มศึกษา ขวดน้ํากินได๎ (Edible 
Water Bottle) 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/8 30806 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมารักษ๑พันธ๑  เลขท่ี 27 
2. เด็กชายวโรตนม๑      ไมเดระตา  เลขท่ี 12 
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   สัปตตั้งตระกลู  เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงณิชาภา        จงสกุลศริิ  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงพัชริดา     ไทรสมบูรณ๑ เลขท่ี 35 

ภาษาอังกฤษ Idiom in daily life เงิน 

ม.3/8 30807 1. เด็กหญิงณัฐนันท๑ ศรีวงษา  เลขท่ี 26 
2. เด็กหญิงกัลยกร หลินถาวรด ี เลขท่ี 18 
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   จันทนฤกษ๑ เลขท่ี 21 
4. เด็กหญิงธนวัน    ภูํธงแก๎ว เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงนงนภัส   เรืองรุํงรัตนกลุ  เลขท่ี 32 
6. เด็กหญิงสาริศา มุกดาสนิท    เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา กลํองสุดเฟี้ยวนั่งเคีย้ว
ยุง 

เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/9 30901 1. เด็กชายบดินทร๑ภัทร๑ นามาบ เลขท่ี 3 
2. เด็กหญิงธนภรณ๑ ศรีภิรมย๑  เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงธารณิ ี มหาธีรานนท๑  เลขท่ี 22 
4. เด็กนภัสรสวรรค๑ ทองภูํน๎อย  เลขท่ี 23 
5. เด็กหญิงพราวพชร  เจริญพันทวสีิน  เลขท่ี 24 
6. เด็กหญิงสภุัคพร อมรสินสวัสดิ์  เลขท่ี 37 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สปริงเกอร๑ลดความ
ร๎อนจากขวดพลาสติก 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/9 30902 1. เด็กหญิงสิปาง อัศวจรรยาวงศ๑  เลขท่ี 36 
2. เด็กหญิงกฤติมาพร  ชัยธีระยานนท๑  เลขท่ี 14 
3. เด็กหญิงชญาดา ถาวรมั่นกิจการ เลขท่ี 17 
4. เด็กหญิงณฐติา บํารุงศร ี เลขท่ี 19 
5. เด็กหญิงธัญวลยั ลิ่มรัชชพงศ๑  เลขท่ี 21 
6. เด็กหญิงพุฒิตา พุฒิโภคิน เลขท่ี 28  

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํายาเช็ดกระจกจาก
แปูงข๎าวโพด 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/9 30903 1. เด็กหญิงพัทธ๑ธีรา วิทยาพันธ๑ประชา เลขท่ี 26 
2. เด็กหญิงกชณิช กิตติปิยกลุ เลขท่ี 13 
3. เด็กหญิงพัณณ๑ชิตา ลิ่มพฤกษ๑เกษม เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงรินรดา รํวมสุข เลขท่ี 31 
5. เด็กหญิงสาริศา ไม๎หอม เลขท่ี 34 
6. เด็กหญิงอรณุรัตน๑ เนาวกุล  เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

วีลแชร๑สุนัขจากทํอ 
PVC ที่ใช๎แล๎ว 

ทอง 

ม.3/9 30904 1. เด็กชายพัทธดนย๑ มงคล เลขท่ี 8 
2. เด็กชายนทีพัฒน๑ ธนวิรุฬห๑ เลขท่ี 2 
3. เด็กชายปภินวิทย๑ สุวรรณชาต ิ เลขท่ี 4 
4. เด็กชายปุญญพัฒน๑ ศรีสรุินทร๑ เลขท่ี 6 
5. เด็กชายพงษ๑นิธ ิ ไพศาลวัฒนา เลขท่ี 7 
6. เด็กชายพีรวิชญ๑ ดําสนิท เลขท่ี 9 

สะเต็มศึกษา เครื่องดับกลิ่นเเบบ 
ไอนํ้า 

ทอง 

ม.3/9 30905 1. เด็กชายพุฒิพงศ๑ สุวรรณนิมติร เลขท่ี 10 
2. เด็กชายเตชวิศ พรหมสวาสดิ์  เลขท่ี 1 
3. เด็กหญิงพิมพ๑นภสั ฤกษ๑ด ี เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงภรณ๑ระว ี ไพศาลโรจน๑ เลขท่ี 29 
5. เด็กหญิงภูริชา แสงดํารงเกียรต ิ เลขท่ี 30 
6. เด็กหญิงวีรวรรณ รัตโนทัย เลขท่ี 33 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ลิปมันมะมํวงทับทิม ทองแดง 

ม.3/9 30906 1. เด็กหญิงจิรฐา สีชมพ ู เลขท่ี 15 
2. เด็กหญิงณชนก เรียมรักษ๑ เลขท่ี 18 
3. เด็กหญิงวิรดา ชัชวาลชลธีระ เลขท่ี 32 
4. เด็กหญิงสาริสา สุภัคลีลากลุ เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงอณัฐศรา โกมุข เลขท่ี 38 

ศิลปะ Khon BHealthy ทอง 

ม.3/9 30907 1. เด็กหญิงเจ๎าเจิน เจิน  เลขท่ี 16 
2. เด็กชายป๓ญพิณธ๑ เตวียนันท๑  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายวีรชิต พิทักษ๑พรเกษม  เลขท่ี 11 
4. เด็กชายหรรษกร นิยมชาต ิ เลขท่ี 12 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํธรรมชาติจากดอก
มะล ิ

เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/10 31001 1. เด็กหญิงปรารถนา  เกษร              เลขท่ี 31 
2. เด็กชายนราดล  ตติยวัฒนชัย       เลขท่ี 9 
3. เด็กชายศิวัช  กลิ่นเกษร  เลขท่ี 21 
4. เด็กหญิงชญาเกศ  เขียวแก๎ว         เลขท่ี 25 
5. เด็กหญิงเนตรนภฏิฐ๑  พลเหมือน   เลขท่ี 29 
6. เด็กหญิงศศินันท๑  กีระติจรีะนันท๑  เลขท่ี 35 

การงานอาชีพ สนิมหยดุ! ด๎วย 
Tomato cream 

เงิน 

ม.3/10 31002 1. เด็กชายเมธัส   นากกระแสร๑ เลขท่ี 17 
2. เด็กชายกฤตภาส   แนํนจวง เลขท่ี 1 
3. เด็กชายชวกร   หินไชยศร ี เลขท่ี 3 
4. เด็กชายธนวัฒน๑   อรรคคํา  เลขท่ี 5 
5. เด็กชายธรรมสรณ๑   คณฑา เลขท่ี 7 
6. เด็กชายปวริศ   บุญจันทร๑โฮม  เลขท่ี 11 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํเหลวจากต๎นกระสัง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/10 31003 1. เด็กหญิงนันท๑นภัส    กังสมัครศลิป์    เลขท่ี 28 
2. เด็กชายพงศ๑ณชิษ    ณ นคร เลขท่ี 12 
3. เด็กชายสุวิระ           ภัทรวุฒินันท๑     เลขท่ี 22   
4. เด็กหญิงณชา  ธีรธรรมมงคล    เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิ์เดช            เลขท่ี 30 
6. เด็กหญิงอิสรยิา        เกตุเลขา           เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา 
 

เครื่องซักผ๎าป๓่นแรง
ทะลุโลกสะเทือนถึง
ดาวเนปจูน 

เงิน 

ม.3/10 31004 1. เด็กชายธัชพงศ๑   กลิ่นน้ําหอม เลขท่ี 8 
2. เด็กชายภาคิน       โทวระ   เลขท่ี 16 
3. เด็กหญิงกานต๑พิชชา   ประกายวสิุทธ์ิ เลขท่ี 24 
4. เด็กหญิงพริมา  โอวจริยาพิทักษ๑  เลขท่ี 32 
5. เด็กหญิงสาริศา   สงดํา เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํกุหลาบปราบสิ่ง
สกปรก 

ทอง 

ม.3/10 31005 1. เด็กหญิงวาศิณี   สุวรรณแพทย๑ เลขท่ี 34 
2. เด็กชายชยพัทธ๑     วิริยะไกรฤกษ๑ เลขท่ี 2 
3. เด็กชายพิศุทธิพงศ๑ สุวีรานนท๑ เลขท่ี 14 
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย๑   กุลละวณิชย๑  เลขท่ี 37 
5. เด็กหญิงฬียาพร  ภูพิชิต      เลขท่ี 38 
6. เด็กหญิงอภิสรา        กิติเกียรติโสภณ เลขท่ี 39     

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปุ๋ยหมักจากเศษ
ธรรมชาต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/10 31006 1. เด็กชายพนิต           นิโลดม เลขท่ี 13 
2. เด็กชายพีรดนย๑        สมบูรณ๑พงศ๑ เลขท่ี 15 
3. เด็กชายรํมธรรม จันทร๑ภู ํ เลขท่ี 19 
4. เด็กหญิงกฤตชญา วรรณมาศ เลขท่ี 23 
5. เด็กหญิงณฏัฐ๑พิชญา  นพชระชัยเดช เลขท่ี 27 
6. เด็กหญิงพัชรสณิี   รัตตกลู เลขท่ี 33 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แชมพูวํานหางจระเข๎ 
ผสมมะกรูดและชบา 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/10 31007 1. เด็กชายธนัทภัทร   พันธุฟ๓ก เลขท่ี 6    
2. เด็กชายฐิติภูมิ   เปรมฤทธินนท๑ เลขท่ี 4                                                                                                                        
3. เด็กชายนันธิพัฒน๑  ปวีร๑ยกุล เลขท่ี 10                                                      
4. เด็กชายยศภมูิ  เลิศกิตติพงศ๑ เลขท่ี 18 
5. เด็กชายวินทวิทย๑  ป่ินประเสริฐ เลขท่ี 20 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เจลแตงวําน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/11 31101 1. นางสาวฐิตินันท๑   จันทสีร๑  เลขท่ี 27 
2. เด็กชายภูริ  จิระสุนทร  เลขท่ี 15 
3. นางสาวจิณห๑นภิา  ธรณสุนทร  เลขท่ี 23 
4. นางสาวปาณิสรา  จรินทร๑ทอง เลขท่ี 33 
5. นางสาวพิชชา  มีอินทร๑ถา  เลขท่ี 37 
6. นางสาวอิสรีย๑ สมบูรณ๑ศักดิ ์ เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กาวกล๎วยๆ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/11 31102 1. เด็กชายภคนาวิน ใชํวีระ  เลขท่ี 13 
2. เด็กชายชนาทร  อัมพุนันทน๑  เลขท่ี 3 
3. เด็กชายธนณัฏฐ๑  สุระกลุ  เลขท่ี 6 
4. เด็กชายปองคุณ ปาลิวนิช เลขท่ี 9 
5. เด็กหญิงกรวรรณ  วงศ๑พันธุเศรษฐ๑ เลขท่ี 21 
6. เด็กหญิงพรไพลิน กิจสวัสดิ์ไพศาล เลขท่ี 35    

สะเต็มศึกษา Aroma Lamp ทอง 

ม.3/11 31103 1. เด็กหญิงจีระภารัชต๑  เลิศล้ําจิรกลุ  เลขท่ี 24 
2. เด็กชายป๓ณณทัต  เจริญสุข  เลขท่ี 10 
3. เด็กชายพีรณัฐ  สาครรัตน๑  เลขท่ี 12 
4. เด็กหญิงณิชกานต๑  ริมพนัสสัก  เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงพัชอร  สุขเสถียรพาณิชย๑ เลขท่ี36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Coin Sorter ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/11 31104 1. เด็กหญิงสาริศา  สโมสร  เลขท่ี 38 
2. เด็กชายปวริศร  หิรัญเพชรรัตน๑  เลขท่ี 8 
3. เด็กชายภัคพล  เพ็ญสริิภักดิ์  เลขท่ี 14 
4. เด็กชายภูวิศ  เขียวขจี  เลขท่ี 16 
5. เด็กหญิงกนกพิชญ๑  วิชิตะกุล  เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

สบูํสมุนไพร เงิน 

ม.3/11 31105 1. เด็กชายปฐวี  ตั้งวุฒิพงศ๑  เลขท่ี 7 
2. เด็กชายพงษ๑สิริ  พัฒนประสิทธ๑ชัย เลขท่ี 11 
3. เด็กชายศุภวิชญ๑  โพธิ์ไพจิตร เลขท่ี 17 
4. เด็กชายอนวัช   วัชรสกุณี   เลขท่ี 18 
5. เด็กชายอนันต๑ชัย   ตรวจนอก   เลขท่ี 19 
6. เด็กหญิงปรัชญ๑ริยา   บุณยเกียรติ   เลขท่ี 31 

การงานอาชีพ biological 
fermentation 

เงิน 

ม.3/11 31106 1. เด็กหญิงธัญพร   จันทิวา  เลขท่ี 30 
2. เด็กชายชิติพัทธ๑   ป๓ญญาสถาพร  เลขท่ี 4 
3. เด็กหญิงเขมฤทัย   บุญสิทธ์ิ  เลขท่ี 22 
4. เด็กหญิงชาลสิา   ปะวะบุตร  เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงปวันรัตน๑   จิตการณุ  เลขท่ี 32 
6. นางสาวปีย๑รดา   หมายชัย  เลขท่ี 34 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Speaker Saving The 
World 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/11 31107 1. เด็กหญิงธัญกมล   พุทธธนศิริ        เลขท่ี 29 
2. เด็กชายกฤตเมธ   เมืองดี             เลขท่ี 1 
3. เด็กชายจิรัชธรณ๑   พันธ๑เสง่ียม        เลขท่ี 2 
4. เด็กชายตุลธร   ตั้งพิรุฬห๑ เลขท่ี 5 
5. เด็กหญิงชนินันท๑   แทนจ๎อย เลขท่ี 25 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผลิตภณัฑ๑ดับกลิ่นจาก
สมุนไพร 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/12 31201 1. เด็กหญิงนภสัสร  เสมอเหมือน  เลขท่ี 46 
2. เด็กชายศาสตร๑ตรา  พันธุ๑เจริญ เลขที่ 11 
3. เด็กหญิงปุณณภา   จึงเปี่ยมสุข   เลขท่ี 30 
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเสม  เลขท่ี 36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เจลล๎างมือจาก
สมุนไพรในครัวเรือน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/12 31202 1. นายณฐกร พีรยานันท๑  เลขท่ี 6 
2. เด็กชายคราม  พลับสกลุ เลขท่ี 1 
3. เด็กชายชโยดม  สึชิยะ เลขท่ี 3 
4. เด็กชายธนพล  มีเจรญิ  เลขท่ี 17 
5. เด็กชายนิติภูมิ  โพธิสําราญ  เลขท่ี 18 
6. นายภูรณิัฐ  อามีน  เลขท่ี 22 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

สบูํกระดาษสมุนไพร ชมเชย 

ม.3/12 31203 1. นางสาวไม๎หอม   เจ๎า   เลขท่ี 41 
2. เด็กหญิงจิณห๑นิภา   สตุันตานนท๑   เลขท่ี 24 
3. นางสาวพัทธ๑ธีรา   จันทรพัชร   เลขท่ี 33 
4. เด็กหญิงพิชชาภา   พึ่งสาคร  เลขท่ี 34 
5. นางสาวชณาพร   มีชํานาญ   เลขท่ี 45 
6. เด็กหญิงโสภิตนภา   นิตยพันธ๑   เลขท่ี 49 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

เจลล๎างมือกลิ่นดอก
มะล ิ

ชมเชย 

ม.3/12 31204 1. นางสาวชญาธิป   แพทย๑สิทธิ์   เลขท่ี 25 
2. เด็กหญิงพัณณิน   นินนาทพงศ๑  เลขท่ี 32 
3. เด็กหญิงภัทรนันท๑   หิรัญวานิชกุล   เลขท่ี 40 
4. เด็กหญิงสุธิมา   สาระพันธ๑   เลขท่ี 42 
5. นางสาวอภิสรา   จันทร๑แก๎ว   เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา กลิ่นของเทียนหอม ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/12 31205 1. เด็กชายป๓ณณทัต   วงษ๑วิภูษิตานนท๑  เลขท่ี 10 
2. เด็กชายณัฐชพล  โอฬาริ   เลขท่ี 7 
3. เด็กหญิงเกวลิน   ลีลาเชี่ยวชาญกุล เลขท่ี 23 
4. เด็กหญิงชลภัทร   อภิบาลนรชน   เลขท่ี 26  
5. เด็กหญิงภรภัทร    เลิศทรัพย๑อนันต๑ เลขท่ี 39 
6. เด็กหญิงประภัสสร   ไชยันโต  เลขท่ี 47 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ความสามารถในการ
ดูดซับน้ําจากสารสกัด
ของเปลือกส๎ม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/12 31206 1. เด็กหญิงพิชญาวี    แก๎วมุงคุณ   เลขท่ี 48  
2. เด็กชายนัฐธีร๑   แสนสอน   เลขท่ี 8 
3. เด็กชายชาญชัย   ลอยลาวลัย๑  เลขท่ี 16 
4. เด็กชายป๓ณณทัต   จ๎องสกุลวงษ๑  เลขท่ี 19 
5. เด็กหญิงพิมลภัส   อินทราราม  เลขท่ี 38 
6. เด็กหญิงอวิกา   เพชรรัตน๑  เลขท่ี 50 

สะเต็มศึกษา เครื่องกรองน้ําทะเล ทอง 

ม.3/12 31207 1. เด็กหญิงสภุัสสร   เพ็งพุฒ  เลขท่ี 43 
2. เด็กชายวชิรวิทย๑   เทาศิริ  เลขท่ี 20 
3. เด็กหญิงชัญญา   ศรีใสคํา  เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงพิชญาภัค   เก็จวลีวรรณ   เลขท่ี 35 

สะเต็มศึกษา การกรองน้ําและการ
กําจัดกลิ่นในบํอปลา 

ชมเชย 

ม.3/12 31208 1. เด็กชายชวนากร   เกษมศิริ   เลขท่ี 4 
2. เด็กชายศุภณัฐ   สุขวัฒนานุกิจ   เลขท่ี 13 
3. เด็กชายคณธัช   จําเนียรกลุ   เลขท่ี 15 
4. เด็กชายอมรพงศ๑   บุญมา   เลขท่ี 21 

สะเต็มศึกษา เครื่องรดน้ําต๎นไม๎
อัตโนมัต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/12 31209 1. เด็กหญิงนรสีรา  ธรรมวัน  เลขท่ี 29 
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ฉายินทุ  เลขท่ี 28 
3. เด็กหญิงพชรรดา โลหะวจิารณ๑  เลขท่ี 31 
4. เด็กหญิงพิมพ๑ลภัส  พันธุ๑นิธิ  เลขท่ี 37 

สะเต็มศึกษา เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ทอง 

ม.3/12 31210 1. เด็กชายชนาชา  รณชิตสมบญุ  เลขท่ี 2 
2. เด็กชายฑีรปกรณ๑  มีมาก  เลขท่ี 5 
3. เด็กชายปฐพี  สอดเสน  เลขท่ี 9 
4. เด็กชายศิรเศรษฐ๑  ศรีสุวรรณ  เลขท่ี 12 
5. เด็กชายศุภภณ  กมลกรวรรณ     เลขท่ี14 

สะเต็มศึกษา UV lamp box ทอง 
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ห้อง 
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รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/13 31301 1. เด็กหญิงป๓ณณพร จงถาวรวุฒิ  เลขท่ี 30 
2. เด็กหญิงดลยา  มิตรอารีย๑  เลขท่ี 24 
3. เด็กหญิงปราญชลี  คําคุณเมือง  เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงวรดา  มูลสาคร  เลขท่ี 35 
5. เด็กหญิงศศธร  ปูชนียกุล  เลขท่ี 37 
6. เด็กหญิงดุจดาว  เสาร๑เพชร  เลขท่ี 44  

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ราชวงศ๑วินเซอร๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/13 31302 1. เด็กหญิงปวริษา  รุจิจนากุล  เลขท่ี 29 
2. เด็กหญิงอันดามัน  วงศ๑ผู๎ด ี เลขท่ี 40 
3. เด็กหญิงชนกนันท๑  บุญภา  เลขท่ี 42 
4. เด็กหญิงภูฟูา เวชรักษ๑  เลขท่ี 45 
5. เด็กหญิงวิรลัพัชร  ลํอกา  เลขท่ี 47 
6. เด็กหญิงเมธาว ี  อยูํพืช  เลขท่ี 48 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระดาษจาก
หนังสือพิมพ๑วิเศษ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/13 31303 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ใบศิริ  เลขท่ี 32 
2 .เด็กหญิงฑิตญา  ผํองสกุล  เลขท่ี 23 
3. เด็กชายณพล  โพธิ์ศรีประเสริฐ  เลขท่ี 3 
4. เด็กชายภูวดล  งามมธุรส  เลขท่ี 8 
5. เด็กหญิงชมพูนุท  นามโคตร  เลขท่ี 22 
6 .เด็กหญิงปวรินท๑อร  วงศ๑หทัยไพศาล  เลขท่ี 28 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

paper mache save 
world 

ผาํนเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/13 31304 1. เด็กหญิงศรณัย๑พัศ   ขจรเศรษฐการ  เลขท่ี 36 
2. เด็กหญิงปภาวรินทร๑  บุญอินทร๑  เลขที ่26 
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีรักษา  เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สครับสมุนไพรพื้นบ๎าน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/13 31305 1. เด็กหญิงรวิภา  พิมพ๑ใจพงศ๑  เลขท่ี 46 
2. เด็กชายณฐพัฒน๑  จันทร๑งาม  เลขท่ี 2  
3. เด็กหญิงนิชารัตน๑  ไชยหนองเเข๎  เลขท่ี 25  
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เต็มสินสริิ  เลขท่ี 31 
5. เด็กหญิงรัตนา  ยศชัย  เลขท่ี 33 
6. เด็กหญิงอาภิชา  ตรีสุขเกษม  เลขท่ี 41 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Paper soap ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/13 31306 1. เด็กชายศศิน  วรชวาลวณิช  เลขท่ี 12 
2. เด็กชายจิรัฏฐ๑  ตีระแพทย๑  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายนนทภพ  สุพรรณวัฒนชัย  เลขท่ี 5 
4. เด็กชายวรกรร  ชาญนุกูล  เลขท่ี 10 
5. เด็กชายพันธวัสส๑  ทองทิพย๑  เลขที่ 6 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ําหอมจากดอกมะล ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/13 31307 1. เด็กชายธัญรญัชน๑  สํงพิทักษ๑ชัย  เลขท่ี 9 
2. เด็กชายวรวรรธน๑  ธํารงผลธรีภาพ เลขท่ี 11 
3. เด็กชายศิวกร  ศิริเวชการ  เลขท่ี 16 
4. เด็กชายฐิติพงศ๑  กองชัย เลขท่ี 14 
5. เด็กชายกันตพงศ๑  สารีพันธ๑ เลขท่ี 18 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ํายาล๎างมือจากสบูํ
ก๎อนและกลเีซอรีนพืช 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/13 31308 1. เด็กชายอติวิชญ๑  หนูดาษ  เลขท่ี 13 
2. เด็กชายวรโชติ  ปรีสิทธ์ิ   เลขท่ี 15  
3. เด็กชาย ทินกฤต  อ๎ายจันทึก  เลขท่ี 17 
4. เด็กชายชยพล   กุลวงศ๑วรพัฒน๑ เลขท่ี 19 
5. เด็กหญิงกัลย๑สุดา  ขวัญใจธัญญา  เลขท่ี 20 
6. เด็กหญิงรุธิรา  ไอพํุง  เลขท่ี 34 

สะเต็มศึกษา ลืมสํงงาน (LINE BOT) ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/13 31309 1. เด็กหญิงสาธินี  วรรณหิรัญ  เลขท่ี 38 
2. เด็กชายทีปกร  เครือสาร  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายภวัคคีตา  นิติมงคลชัย  เลขท่ี 7 
4. เด็กหญิงจิรัชญา  กิตติโสภาพร  เลขท่ี 21 
5. เด็กหญิงณภัทร  แฉล๎มวารี  เลขท่ี 43 
6. เด็กหญิงอณญัญา  เฉลยพจน๑  เลขท่ี 48 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

World Economic 
History in My Mind 

ชมเชย 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/14 31401 1. เด็กหญิงนรมน  ศรีธูป              เลขท่ี 28 
2. เด็กชายภาค  หลํอวิจิตร         เลขท่ี 11 
3. เด็กหญิงณิชา   ชํวยชบ เลขท่ี 25 
4. เด็กหญิงธัญลักษณ๑   สุขวัน   เลขท่ี 26 
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  เทพจันทร๑  เลขท่ี 37 
6. เด็กหญิงสลิลญัญา  วรรณะพาหณุ  เลขท่ี 38 

สะเต็มศึกษา ทํอครอบทํอไอเสีย
กําจัดฝุุน 

ทองแดง 

ม.3/14 31402 1. เด็กหญิงวนัชพร มงคลธรรมด ี เลขท่ี 35  
2. เด็กชายชญานนท๑ บุญภา เลขท่ี 2 
3. เด็กชายพีรธัช   ด๎วงชํวย เลขท่ี 10 
4. เด็กชายศิรฐาป ์ บุญปลูก  เลขท่ี 13 
5. เด็กหญิงชนาพร กาวาท เลขท 23 
6. เด็กหญิงพรทิพา สุพรรณท๎าว เลขท่ี 30 

สะเต็มศึกษา ดัมเบลยกน้ําหนัก ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/14 31403 1. เด็กหญิงพชรกมล ทิพย๑ศิริ  เลขท่ี 28 
2. เด็กชายสิรภิัทร   สุดประเสริฐ  เลขท่ี 14 
3. เด็กชายภัทรกร กาญจนโกศล  เลขท่ี 16 
4. เด็กชายภูรี  พงศ๑คหบดี  เลขท่ี 17 
5. เด็กชายอัฑฒ๑กรกิจ พิฑูรย๑ธรรม  เลขท่ี 19 
6. เด็กหญิงสุประพาวีณ๑   เลิศวรชยักุล  เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา กังหันบําบัดน้ําเสยี ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/14 31404 1. เด็กหญิงภญิญภา  ปอสระเกตุ  เลขท่ี 32 
2. นายณัฐฤทธ์ิ  ลิ้มสุวรรณ เลขท่ี 3 
3. นายนัฐกรณ๑  หวังอ๎อมกลาง เลขท่ี 6 
4. นางสาวนภัสนันท๑  เพ็งดิษฐ๑ เลขท่ี 26 
5. นางสาวณัฏฐภัทร  มุํงหมาย เลขท่ี 42 
6. นางสาวอารีรัตน๑  เสรมิจันทร๑      เลขท่ี 47 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

สกั๊ด!....สกัดสีจาก
ธรรมชาต ิ

ชมเชย 

ม.3/14 31405 1. เด็กหญิงวลัชณฏัฐ๑ ธนาตุลพิรพัฒน๑  เลขท่ี 35 
2. เด็กชายถิรพุทธ เปียสงวน  เลขท่ี 4 
3. เด็กชายพชร การุญวิชญ๑  เลขท่ี 8 
4. เด็กชายสรวิศ ฉั่ววิเชียร  เลขท่ี 13 
5. เด็กชายณรงค๑ชัย ศรีพฤกษมาศ  เลขท่ี 15 
6. เด็กชายสุรพัศ จิตนิยมศลิป ์ เลขท่ี 21 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุนพกพา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/14 31406 1. เด็กหญิงเพชรลดา สุขอ๎วน  เลขท่ี 31 
2. เด็กชายคณติกร สูงภิไลย๑  เลขท่ี 1 
3. เด็กชายอาทิฐคุณ เตียอํารุง  เลขท่ี 20 
4. เด็กหญิงลักขณา ปูอมยุคล  เลขท่ี 33 
5. เด็กหญิงสุธดา ละเอียดด ี เลขท่ี 39 
6. เด็กหญิงอภิสรา จิรนันท๑ธวัช  เลขท่ี 41 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

Natural planetbalm ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/14 31407 1. เด็กหญิงถนอมรตัน๑ วํองเจริญวัฒนา  เลขท่ี 44 
2. เด็กหญิงพิชญาภัค ทองเสม  เลขท่ี 31 
3. เด็กหญิงสริิวิมล กูณาพืช  เลขท่ี 38 
4. เด็กหญิงพิมพ๑พนิต มูลยพิทักษ๑พล  เลขท่ี 45 
5. เด็กหญิงลานดาว วิชาดี  เลขท่ี 46 
6. เด็กหญิงสริิภาส๑ นาเมืองรักษ๑  เลขท่ี 48 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ถุงผ๎ามัดย๎อมจากสี
ธรรมชาต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/14 31408 1. เด็กชายนภาภัทร กัณหะสิร ิ เลขท่ี 5 
2. เด็กชายบุษกล ปิยะกุลชาต ิ เลขท่ี 7 
3. เด็กชายวชิรวิทย๑ บุตราช  เลขท่ี 11 
4. เด็กชายศักย๑ศรณ๑ ชินพัฒนาการ  เลขท่ี 18 
5. เด็กหญิงณัฐวณี๑ เตชะธรรมมณ ี เลขท่ี 23 
6. เด็กหญิงปารว ี ลิมปวโลตม๑  เลขท่ี 44 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

bottle key holder เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/15 31501 1. เด็กชายกิตติณ์พงศ๑ ขอพึ่งกลาง  เลขท่ี 3 
2. เด็กชายกฤตยชญ๑  เทียนหอม เลขที่ 1 
3. เด็กชายปริยากร  สิงห๑โตงาม เลขท่ี9 
4. เด็กชายนพัตธร  โรหิตเสถียร เลขท่ี 7 
5. เด็กชายรชต  ไลํกสิกรรม เลขท่ี 23 
6. เด็กชายภูมิจติต๑  โรจนสโรช เลขท่ี15 

สเตม็ศึกษา เซนเซอร๑เปิด-ปิดไฟเอง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/15 31502 1. เด็กหญิงวิศัลย๑ศยา  ผิวแดง  เลขท่ี 38 
2. เด็กชายฐิติพันธ๑ ปถะคามินทร๑  เลขท่ี 4 
3. เด็กหญิงธัญรดี  วรานุศุภากลุ  เลขท่ี 28 
4. เด็กหญิงปรางวลยั  เพ็งหนู  เลขท่ี 31 
5. เด็กหญิงพัชชา  ภมรบตุร  เลขท่ี 32 
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชมสน  เลขท่ี 34 
7. เด็กหญิงสภุัสสรา  อํานวยพรพิพัฒน๑ เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การทําสบูํจากดอก
อัญชัน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/15 31503 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศุขสกลุชัย   เลขท่่ี 44 
2. เด็กชายกวีวัธน๑  แก๎วกลม   เลขท่ี 2 
3. เด็กหญิงนํ้าฝน  พรองพรม   เลขท่ี 30 
4. เด็กหญิงศลาฆนันท๑  สัตยวินิจ   เลขท่ี 40 
5. เด็กหญิงณัฐชา  ผลจําปา  เลขท่ี 45 
6. เด็กหญิงธัญญพัทธ๑  ใจตรง   เลขท่ี 46 

สเตม็ศึกษา เครื่องปลูกผักรดน้ํา
อัตโนมัต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/15 31504 1. นางสาวศุภรดา  บวรไกรศร ี เลขท่ี 41 
2. เด็กหญิงชิสา  นิพิวรรณ๑  เลขท่ี 25 
3. เด็กหญิงนวิดา  กุศลชาติธรรม    เลขท่ี 29 
4. นางสาวริญญารัตน๑ อภิรักษ๑ธนรังษ ี เลขท่ี 35 
5. นางสาววรรณชนก  สุขสําราญ เลขท่ี 36 
6. นางสาวศรีสภุา  รุํงเรือง เลขท่ี 39 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ลิปบาล๑มกลิ่นอัญชัน
และกลิ่นดอกมะล ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/15 31505 1. เด็กชายณฐวรรธ  ดํวนทวีสุข เลขท่ี 20 
2. เด็กชายธนกฤต  วรรณศรี   เลขท่ี 6 
3. เด็กชายปวริศร   กลิ่นพานิช เลขท่ี 10 
4. นายภควัต  จั่นสุวรรณ๑         เลขท่ี 14 
5. นายกษิดิศ  ทักษิณ เลขท่ี 22 
6. นางสาวชุติวรรณ  กีระติจรีะนันท๑  เลขท่ี 26 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การทํากระดาษจาก
เปลือกข๎าวโพด 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/15 31506 1. เด็กชายป๓ณณธร   ขุขันธิน เลขท่ี 11 
2. เด็กชายณัฐพล   ศรีรมย๑ เลขท่ี 5 
3. เด็กชายพัชพล   ชาติรัวสรรค๑   เลขท่ี 13 
4. เด็กชายชยพล   ดอนชัย เลขท่ี 19 
5. เด็กชายระพีพงศ๑   จันทร๑สวําง เลขท่ี 21 
6. เด็กหญิงพิมพิชญา   จิตรัศมโีรจน๑ เลขท่ี 33 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แชมพูใบเตย ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/15 31507 1. เด็กหญิงรญัชิดา   รติวณิชย๑    เลขท่ี 47  
2. เด็กชายศุภวิชญ๑    วาสนาเสถียร    เลขท่ี 17 
3. เด็กหญิงณัชนันท๑    ศิริไธสง    เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงวริศรา   ชูสุข    เลขท่ี 37  
5. เด็กหญิงอมิตา    อังครางกูล    เลขท่ี 43 
6. เด็กหญิงอรรพรรณ    แซํหลี    เลขท่ี 49 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปลูกผัก organic yeah ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/15 31508 1. เด็กหญิงเจซติาร๑   ภาสกานนท๑ เลขท่ี 24 
2. เด็กชายนิธิโชติ   สมบูรณ๑  เลขท่ี 8 
3. เด็กชายปุณยาธร   ปิยะพัฒนา  เลขท่ี 12 
4. เด็กชายศีลวัต    จงตระการสมบัติ เลขท่ี 16 
5. เด็กชายกลย๑ธัช   ประเวศวรารตัน๑  เลขท่ี 18 
6. เด็กหญิงสภุนิดา   ทัพพิลา   เลขท่ี 48 

สเตม็ศึกษา น้ําหมักชีวภาพจากเศษ
ผักผลไม ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน 
 

สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.3/16 31601 1. เด็กชายวีรภัทร พงศ๑วิทยา  เลขท่ี 5 
2. เด็กชายธนกฤต ธนะชานันท๑ เลขท่ี 3 
3. เด็กชายศิวัฒน๑ชัย โชติ  เลขท่ี 14 
4. เด็กชายศศิวิมล สิงห๑เสนา  เลขท่ี 35 
5. เด็กชายอิศลิน สิงหเสนี  เลขท่ี 42 
6. เด็กชายพรพิมล สะตะ  เลขท่ี 45 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ระบบตรวจจับอณุหภูมิ
และระบายอากาศ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/16 31602 1. เด็กหญิงศุพิชชา เบ๎าชารี  เลขท่ี 37 
2. เด็กหญิงญาณิกา ปิยะชัยพฤกษ๑  เลขท่ี 18 
3. เด็กชายวันชนะ ทวีวรวัฒน๑กุล  เลขท่ี 4 
4. เด็กชายสรวิชญ๑ อําขวัญยืน  เลขท่ี 9 
5. เด็กชายสิปปกร พงษ๑พานิช  เลขท่ี 10 
6. เด็กชายชินกฤตณ๑ โลศิริ  เลขท่ี 11 

สะเต็มศึกษา เจลล๎างมือวํานหาง
จระเข ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/16 31603 1. เด็กหญิงพิมพ๑ชนก ถิ่นใหญํ  เลขท่ี 29 
2. เด็กหญิงนาริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา  เลขท่ี 25 
3. เด็กหญิงพรณภัทร อุนเกษม เลขท่ี 26 
4. เด็กหญิงภณิตา สิทธานุภาพกุล เลขท่ี 32 
5. เด็กหญิงกัญญพัชร ประเสริฐวงศ๑ เลขท่ี 43 
6. เด็กหญิงชาลสิา แสนเมืองมา  เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา เครื่องซักผ๎ามือหมุน 
(washing machine 
DIY) 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/16 31604 1. เด็กหญิงศิรดา วัฒนศิริธรรม  เลขท่ี 36 
2. นางสาวชลดา หัตถบูรณ๑ เลขท่ี 17 
3. เด็กหญิงณฐพร ลักษโณภาศ เลขท่ี 20 
4. เด็กหญิงเพชรา สุโพธิ ์ เลขท่ี 30 
5. เด็กหญิงภญิญ๑นภางค๑ แจํมจิรารักษ๑ เลขท่ี 33 
6. เด็กหญิงสณัฐทิน ี ปิยะนาจ เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กังหันลมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/16 31605 1. เด็กชายกฤตณัฐ สุดใจ  เลขท่ี 1 
2. เด็กชายศรณัย๑ รุํงสกาวเลิศ เลขท่ี 6 
3. เด็กชายศุภวิชญ๑ สุวรรณแสง เลขท่ี 8 
4. เด็กชายนราธิป แสงสกุลศร ี เลขท่ี 13 
5. เด็กหญิงพิชญาภา พรหมจําปา  เลขท่ี 46 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แบบจําลองกังหันน้ํา
เติมอากาศ 

เงิน 

ม.3/16 31606 1. เด็กหญิงธนพร หนํองพงษ๑ เลขท่ี 22 
2. เด็กชายชวนากร ตุลยวัฒนกลุ เลขท่ี 2 
3. เด็กชายศิวกร เชาวน๑สุขุม เลขท่ี 7 
4. เด็กหญิงพลอยนภัส ชัยยศ เลขท่ี 28 
5. เด็กหญิงวานานันท๑ จันทร๑ทอง เลขท่ี 34 
6. เด็กหญิงอภัสนันท๑ อังก๏าศ  เลขท่ี 41 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เครื่องกดเจล
แอลกอฮอล๑โดยใช๎เท๎า
เหยียบ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/16 31607 1. นางสาวนัทธ๑ณิชา เฉลิมขวัญชัย  เลขท่ี 24 
2. เด็กชายธนกฤต จามีกรกลุ เลขท่ี 12 
3. เด็กหญิงจิดาภา ภัสสร เลขท่ี 16 
4. นางสาวฐานิกา ไซ เลขท่ี 19 
5. เด็กหญิงธัญวรตัม๑ คําภูม ี เลขท่ี 23 
6. เด็กหญิงอคิราห๑ ดอนเส เลขท่ี 40 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

SUPER CLEAN ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.3/16 31608 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พันคีรี  เลขท่ี 15 
2. เด็กหญิงณิชารีย๑ มุสิกา  เลขท่ี 21 
3. เด็กหญิงพรไพลิน เก็บเบ็น เลขท่ี 27 
4. เด็กหญิงแพรวา   แอนนา  เจรญิผล เลขท่ี 31 
5. เด็กหญิงสริิชญา จันทร๑เพ็ญ  เลขท่ี 39 
6. เด็กหญิงศศิมา ธราพร เลขท่ี 47 

ภาษาตําง 
ประเทศท่ี 2 

สิ่งประดิษฐ๑ของจาง
ยองชิล (Jang 
Youngchil’s 
Invention) นาฬิกา
แดด 

ทองแดง 
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แบบสรุปชื่อโครงงาน PBL ม.4  

ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/1 40101 1. นางสาวรัตนาพร มุทาไร เลขท่ี 37 
2. นางสาวจิตรลดา ทองคณารักษ๑ เลขท่ี 36 
3. นางสาวจุฑามาศ ลอดสโุข เลขท่ี 20 
4. นางสาวศศิมา สังข๑อรําม เลขท่ี 25 
5. นางสาวภิญญาพัชญ๑ ตาดทรัพย๑  เลขท่ี 24 
6. นางสาวสายมาลัย โตทรัพย๑  เลขท่ี 39             

สะเต็มศึกษา ผลไม๎นํากระแสไฟฟูา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/1 40102 1. นายกันตภณ     ขจัดภัย เลขท่ี 9 
2. นายวรวิช  วงศ๑เจริญ  เลขท่ี 12                                
3. นายสิรภพ    ใจสินธ๑ เลขท่ี 13 
4. นายนฤบดินทร๑       สุขเจรญิ  เลขท่ี 14 
5. นางสาวณิชชาพัณณ๑   สุขสวัสดิ์นําโชค เลขท่ี 22 
6. นางสาววรฤทัย โพธินี   เลขท่ี 38 
7. นางสาวณัฐชญา บุญถนอม เลขท่ี 41 

สะเต็มศึกษา เทียนหอมไลํยุง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/1 40103 1. นางสาวณัฐิน ี คําปาแพง  เลขท่ี 30 
2. นางสาวธนิสร  นุชสุภาพ  เลขท่ี 31 
3. นางสาววรพรรณ  ธรรมจริยาวัฒน๑  เลขท่ี 32 
4. นางสาวศิรประภา    สุขจันทร๑  เลขท่ี 33 
5. นางสาวอิสิปรียา  หาญกิจจะกลุ  เลขท่ี 35 
6. นางสาวกมลชนก บุญกระสินธ๑ เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา เครื่องให๎อาหารสัตว๑ ทอง 

ม.4/1 40104 1. นายฉันทพัฒน๑  ไตรตระกูลภักด ี เลขท่ี 3 
2. นายภานุวัฒน๑  ศิริผลา เลขท่ี 15 
3. นายวศิน  อุ๎ยประโค   เลขท่ี 16 
4  นายนวันธร วรการ เลขท่ี  6 
5. นายณภัทร  รุํงระวี  เลขท่ี 10 
6. นายนเรศรบ มณีกัลย๑ เลขท่ี 11 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมจากดอกไม ๎
 

ชมเชย 

ม.4/1 40105 1. นางสาววรธิดา  กระโจมทอง  เลขท่ี 26 
2. นางสาวชญาดา  พวงลําเจียก  เลขท่ี 21 
3. น.ส สุภาวดี  จันทร๑แก๎ว  เลขท่ี 27 
4. นางสาวเกวลิน  วงศ๑สวํางกุล  เลขท่ี 28 
5. นางสาวชลิตา  แก๎ววิหค  เลขท่ี 29 
6. นางสาวพชรธร  เตยหอม  เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ผ๎ามัดย๎อม ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/1 40106 1. นายเหมภาส  เสรมิทอง      เลขท่ี 17                        
2. นายอภิวัฒน๑  สวนอินทร๑ เลขท่ี 4                   
3. นายกฤษกร  นามประสิทธ์ิ เลขท่ี 2 
4. นายพิชญ๑พล  โกศลยุทธสาร เลขท่ี 7 
5. นายเศรษฐพงศ๑  เก็จวลีวรรณ เลขท่ี 8 
6. นายกฤตยชญ๑  สงวนวงษ๑    เลขท่ี 1 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือกลิ่นผลไม ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/1 40107 1. นางสาวกัญญาภคั ปราณีจติ  เลขท่ี 19 
2. นางสาวภัทรวด ี แจ๎งสวําง เลขท่ี 23 
3. นางสาวทิพยรัตน๑ ศรีสุข เลขท่ี 43 

สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

BD Taekowndo ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/1 40108 1.นางสาวพิชญาภา กลับเกต ุ เลขท่ี 45 สะเต็มศึกษา เยลลี่ผักผลไม ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/1 40109 1. นางสาวนริศรา ขอดํานกลาง เลขท่ี18 
 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Sufficiency home 
grown-vegetable 

ชมเชย 

ม.4/1 40110 1.นางสาวสุจิรา พวงทอง เลขท่ี 42 สขุศึกษาและ
พลศึกษา 

ความสนใจของวัยรุํน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/2 40201 1. นางสาวพิชญ๑สินี  มากยิ้ม  เลขท่ี 31 
2. นาย โชติธนภัทร๑  อรรถศุภผล เลขท่ี 6 
3. นางสาวชนิดาภา ประเสริฐ เลขท่ี 29 
4. นางสาวนุด ี เลิศวรดิลก เลขท่ี 30 
5. นางสาวป๓ณธิญา ประสมเพชร เลขท่ี 33 

สะเต็มศึกษา Surprise Bath Bomb 
D.I.Y. 

ชมเชย 

ม.4/2 40202 1. นายปวีร๑  สุดประเสริฐ เลขท่ี 11 
2. นายนันทิพัฒน๑  เอี่ยมเจริญ เลขท่ี 10 
3. นางสาวทิพานัน  อนันทสุข เลขท่ี 32 
4. นางสาวคัทลียา  แซํเตีย  เลขท่ี 34 
5. นางสาวศรีอัครา  บุณยถาวรพันธ๑ เลขท่ี 36 
6. นางสาวป๓ฌรวี  ชยวรารักษ๑ เลขท่ี 43 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผ๎ามัดย๎อม
อเนกประสงค๑จากสี
ธรรมชาต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/2 40203 1. นางสาวเบญญาภา โกศาสตร๑  เลขท่ี 24 
2. นายนิธิวิทย๑ กาญจนภู  เลขท่ี 7 
3. นายอาชวิน  เจริญโพธิ์  เลขท่ี 9 
4. นางสาวสุรางคณา  ทองนพคุณ  เลขท่ี 22 
5. นางสาวศุจีภรณ๑  โทระ  เลขท่ี 26 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยาย๎อมผมจากกาก
กาแฟ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/2 40204 1. นางสาวอารียา  หมัดอาหลี  เลขท่ี 37 
2. นางสาวณัฐกฤตา ศรีดวงแก๎ว  เลขท่ี 21 
3. นางสาวดาริม ชอย  เลขท่ี 23 
4. นางสาววัสสวดี  สิทธิชูรักษ๑  เลขท่ี 25 
5. นางสาวฐิติวรดา รสช่ืน  เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ําหมักชีวภาพจากเศษ
ผัก ผลไม ๎

ทอง 

ม.4/2 40205 1. นางสาวเพ็ญพิชชา   ทรัพย๑ประเสริฐ เลขท่ี 28 
2. นายปภินวิช      ฝุายอุประ เลขท่ี  1  
3. นายภูรินท๑     พงษ๑กํอสร๎าง เลขท่ี  18 
4. นายสหัสวตั     วํองสัธนพงษ๑     เลขท่ี  19 
5. นายอานัส   มาม ุ เลขท่ี  20 
6. นางสาวนภาพร     วอนเกําน๎อย เลขท่ี  44 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โมเดลบําบดัน้ําเสีย ทอง 

ม.4/2 40206 1. นางสาวนภัสสร ศรีวิเชียร เลขท่ี 40 
2. นายภาคิณ  คงเดชา เลขที่ 16 
3. นายภูริภัทร  ตระกลูพัฒนกร  เลขท่ี 17 
4. นางสาวจารุพันธ๑ คงรอด เลขท่ี 38 
5. นางสาวนภัสสร  วัฒนกุล เลขท่ี 39 
6. นางสาวพิมล  เลิศวิจิตรโสภณ เลขท่ี 41 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํสมุนไพรกูม๎หันตภัย
โควิด 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/2 40207 1. นายนิโคลลัส มายลิ่ง เลขท่ี 2 
2. นายพงศ๑บารม ี บุญแตํง  เลขท่ี 3 
3. นายวชิรภรณ๑ เฉลิมพงษ๑  เลขท่ี 4 
4. นายอัสมี ่ แสงสุวรรณ เลขท่ี 5 
5. นายศิวัตม๑ อิทธิเมธากรณ๑ เลขท่ี 12 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 
 

การทําน้ํายาล๎างจาน
จากดอกอัญชันและ
มะนาว 

ชมเชย 

ม.4/2 40208 1. นายภคพล มาศร ี เลขท่ี 13 
2. นายราพช๑ย สุพะธีระ  เลขท่ี 14 
3. นายอภินันท๑ หาญโกํย เลขท่ี 15 
4. นางสาวทิพย๑วรินทร ชนุดรจิราพัชร๑ เลขท่ี 27 
5. นางสาวณัฐนร ี คําปาแฝง เลขท่ี 42 

สะเต็มศึกษา พัดลมตรางูเย็น ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/3 40301 1. นางสาวณัฐชรินธร    ธนาเกียรติชวาล เลขท่ี 22 
2. นายกรณ๑ระพี    ด๎วงตุํน  เลขท่ี 2 
3. นางสาวเมทิกา    แย๎มงามเหลือ เลขท่ี 24 
4 .นางสาวป๓ณฑิตา    ภูลสวัสดิ์  เลขท่ี 23 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การสํารวจนักเรยีนที่
สนใจภาษาท่ี 3 ใน
ระดับชั้น ม.4 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/3 40302 1. นางสาวฑิตยา   เกาะเรียนอุดม   เลขท่ี 43 
2. นางสาวชํอฟูา   ศิริตัน   เลขที 14 
3. นางสาวปิญชาน๑   วิรัตน๑ธัญญารักษ๑ เลขท่ี 15 
4. นางสาวพลอยพนารัตน๑  โกมลวาสี   เลขท่ี 16 
5. นางสาวกัญญาณัฐ   สุขศิริ   เลขท่ี 25 
6. นางสาวกัญญาภัทร   ควรชม   เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

 

ผ๎ามัดย๎อมจากสี
ธรรมชาต ิ

ทองแดง 

ม.4/3 40303 1. นางสาวปฏิภาณี   ทิวเสถียร   เลขท่ี 13 
2. นางสาวจิดาภา   พุฒิชัยกุลนาถ   เลขท่ี 33 
3. นางสาวณิชา   ภูํเจรญิ เลขท่ี 34 
4. นางสาวพัณธ๑ศภรณ๑   สิรสิมหวัง   เลขท่ี 36 

สะเต็มศึกษา ตะไคร๎ไร๎สักดินา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/3 40304 1. นางสาวฐิตารีย๑   ถนอมพันธ๑   เลขท่ี 40 
2. นางสาวธีวรา   ลิขนะจลุ   เลขท่ี 17 
3. นางสาวปิญชาน๑   ชํวยชบ   เลขท่ี 18 
4. นางสาววรัมพร   ศรีวัง   เลขที 19 
5. นางสาวสิริวัฒนา   จันทนาคม   เลขท่ี 20 
6. นางสาวอิงครัตน๑   โพธิ์เตียน   เลขท่ี 21 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ก๎านไม๎หอม จังเลย ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/3 40305 1. นางสาวนาเดีย ทับอุไร  เลขท่ี 30 
2. นางสาวพบพรธนัท  วิฑูรชาติ  เลขท่ี 26 
3. นางสาวรมย๑ธีรา  ดํารงค๑ศักดิ์กลุ เลขท่ี 27 
4. นางสาวสุกฤตา  แก๎วกําเนิด  เลขท่ี 28 
5. นางสาวจิณณพัต  ธงสุวรรณ  เลขท่ี 29 
6. นางสาวศิริรัตน๑ คําอินทร๑ เลขท่ี 31 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การเปรยีบเทียบ
ประสิทธิภาพการกรอง
น้ําของวัสดุเหลือใช๎
ด๎วยน้ําพ ุ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/3 40306 1. นายศุภณัฐ   สกุลจีน   เลขท่ี 11 
2. นายเนติธร   มายสกลุ    เลขท่ี 1 
3. นายกฤติน   เรืองฉิม    เลขท่ี 3 
4. นายจักริน   ศิริบูรณ๑   เลขท่ี 4 
5. นายธนพล   ธารณะ   เลขท่ี 5 
6. นางสาวสิริภาคย๑   มหาผล   เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

มีดปลอกผลไม๎อินเตอร๑
เนช่ันแนล 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/3 40307 1. นางสาวธนภรณ๑ ธรรมวงศา  เลขท่ี 35 
2. นายอิศรุณวงศ๑  ภัทรรุํงเรืองกุล เลขท่ี 8 
3. นายวพัฌศธรฆ๑  กีนะวรวัฒน๑ เลขท่ี 12 
4. นางสาวกัลยกร  ช่ืนวงศ๑รัตน๑  เลขท่ี 32 
5. นางสาวศิปรางฌ๑  เหลืองอุทัยศิลป์  เลขท่ี 37 
6. นางสาวฮายอน    พาร๑ค เลขท่ี 38 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การสํารวจพฤติกรรม
การใช๎จํายของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4  

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/3 40308 1. นายณัฐดนัย   รักไทย  เลขท่ี 6 
2. นายทัพพ๑นภัทร   นันโท           เลขท่ี 7 
3. นายภีมพัศ   จันทรุสอน เลขท่ี 9 
4. นายจิระพงษ๑   เอี่ยมพิชยะกุล   เลขท่ี 10 
5. นางสาวณการต๑   ตันเจรญิ        เลขท่ี 41 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เทียนหอมซาบซํานลึก
ไปถึงยัวนาสิก 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/4 40401 1. นางสาว ปภาวดี      มีนธรรมาคุณ เลขท่ี 22 
2. นายณัฐวัฒน๑           จิตรปรดีากร เลขท่ี 6 
3. นางสาวศตพร         ด๎วงมหาชัย เลขท่ี 24 
4. นางสาวกุลญาดา    วงศ๑กิติ  เลขท่ี 25 
5. นางสาวธัญชนก      ลิ้มศรสีุทธิวงศ๑ เลขท่ี 27 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมสวน
พฤกษศาสตร๑ 

ชมเชย 

ม.4/4 40402 1. นายกันตพัชร     เหมเดโช  เลขท่ี 4 
2. นายกฤตยชญ๑    ต๎นเกต ุ เลขท่ี 3 
3. นายจอมสุรางค๑    วัชศัสตรา       เลขท่ี 5 
4. นายกิตติ     จิวะเกียรติ  เลขท่ี 8 
5. นายคนาวุฒิ    รักมณี  เลขท่ี 9 
6. นายภาณุวิชญ๑    เปรมสวัสดิ์  เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํสมุนไพรดอกอัญชัน
และดอกมะล ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/4 40403 1. นางสาวกมลทิพย๑   เลิศการชําง เลขท่ี 34 
2. นายธนกฤต   ไตรสถิตวร   เลขท่ี 10 
3. นายทศพร   เทพสนองสุข      เลขท่ี 19 
4. นางสาวณัฐณิชา   ศรวิเชียร          เลขท่ี 28 
5. นางสาวอชิรญา   ทรงปรายาท    เลขท่ี 40 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ทําไมคนจึงตดิเกมส๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/4 40404 1. นายชาคริต   เพ็ญประไพ  เลขท่ี 15  
2. นางสาวจีรนันท๑   จันทร๑แฝง   เลขท่ี 26 
3. นางสาวธนพร   ผาจวง     เลขท่ี 29 
4. นางสาวอัมพร   มีเงิน เลขท่ี 33 
5. นางสาวอัญชิสา    คําบุดด ี เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

แชมพูดอกอัญชัน ทอง 

ม.4/4 40405 1. นายศรยุทธ๑       อินรุํง เลขท่ี 13 
2. นายณพนรินทร๑       พงศ๑ธนโอฬาร  เลขท่ี 12 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ําหอมสมุนไพรไลยํุง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/4 40406 1. นาย พิมพ๑ปวีณ๑   ป๓ญโญใหญํ  เลขท่ี 7 
2. นาย กชภพ   อุไรรงค๑   เลขท่ี 1 
3. นางสาว นัฐญาภรณ๑   ดอกสีจันทร๑  เลขท่ี 21 
4. นางสาว ปวีณอร   กลับดี  เลขท่ี 23 
5. นางสาว ธนัชพร   ไชยรัตน๑  เลขท่ี 39 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลหอมมหัศจรรย๑ ทอง 

ม.4/4 40407 1. นาย อชิรวิชญ๑      รอดชู     เลขท่ี 18 
2. นาย ธนภัทร      พึ่งทอง     เลขท่ี 2 
3. นาย จุตติพงศ๑      สุตณัวณิชกุล     เลขท่ี 14 
4. นาย พงศ๑วรินทร๑      เดิมหลิ่ม     เลขท่ี 16 
5. นาย พิชญะ      ฤทธิ์งาม     เลขท่ี 17 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การคงความสดของ
ดอกกุหลาบ 

เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/5 40501 1. นางสาวอิสรีย๑ ชูโชติจันทร๑อุดม  เลขท่ี 30 
2. นายณัฐนันท๑ ชินะศิริกลุ  เลขท่ี 20 
3. นางสาวปณาลี  ธรรมป๓ญญา  เลขท่ี 25 
4. นางสาวกรวลัย  สังข๑กะนิษฐ เลขท่ี 27 
5. นางสาวปาริตา   เวกสูงเนิน เลขท่ี 28 
6. นางสาวศรัณย๑ภัทร  บุญบรรดารสุข เลขท่ี 29 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูไํลํยุงแบบพกพา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/5 40502 1. นายทักษ๑ดนัย   อูเอกิ เลขท่ี 15 
2. นางสาวพรไพลิน   ภูมิศิรเิจรญิ  เลขท่ี 26 
3. นางสาวรภา   ธารีวิบูลย๑  เลขท่ี 31 
4. นางสาวจิรัชญา   บุศรา  เลขท่ี 32 
5. นางสาวพิมพ๑มาดา   วัฒนศิริธรรม   เลขท่ี 34 
6. นางสาวชญานี   จันทรอําไพวงศ๑   เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Aroma พาเพลิน เงิน 

ม.4/5 40503 1. นาย ณัฐศิษฏ๑   ทองไหลรวม    เลขท่ี 8 
2. นายจิตริน   เพชรชู   เลขท่ี 4 
3. นายศุภณัฐ   พรหมววษ๑   เลขท่ี 14 
4. นายธีรภัทร   วิเชนสวัสดิ์   เลขท่ี 2 
5. นายนรเศรษฐ๑   บุปผา   เลขท่ี 16 
6. นายกัณฑ๑กษิวุฒิ ยิบมันตะสิร ิ เลขท่ี 18 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เทียนรียสู ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/5 40504 1. นายสิรภพ   นาคะเกศ   เลขท่ี 3 
2. นายชินดนัย   สุนทรเภสัช   เลขท่ี 1 
3. นายธนกฤต   บุญนิธิพันธ๑   เลขท่ี 5 
4. นายภราวิศร๑   มงคลอัศวรัตน๑   เลขท่ี 10 
5. นายณัฐชัย   สุขวิวัฒน๑ศิริกุล   เลขท่ี 11 
6. นายพชร   กาญจนวารี   เลขท่ี 19 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือจากสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีน 

ทองแดง 

ม.4/5 40505 1. นางสาวณัฐพัชร๑   เอกณรงค๑ศักดิ์   เลขท่ี 33 
2. นายชิษณุพงศ๑   คงแก๎วขาว   เลขท่ี 7 
3. นายชวิน   อินธิเสน   เลขท่ี 9 
4. นายภูรีธร   ผะเดิมชิต   เลขท่ี 12 
5. นางสาวณัฐวด ี พิภพพรชัย   เลขท่ี 24 
6. นางสาวธนาวดี   ทองฐานะกุล   เลขท่ี 36 

สะเต็มศึกษา ภาพจําลองกระเพาะ
อาหาร 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/5 40506 1. นางสาวรติชา   รัตนพาน ี เลขท่ี 38 
2. นายรัชพล   สาลี   เลขท่ี 21 
3. นางสาวชุติมนต๑   สุภาวิมล  เลขท่ี 23 
4. นางสาวมุนินทร๑   คชานันท๑ เลขท่ี 37 
5. นางสาวสกุลทิพย๑   คูสกุล              เลขท่ี 39 
6. นางสาวสิริกาญจน๑   ชัยณรงค๑โลกา   เลขท่ี 40 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมไลํยุง ทองแดง 

ม.4/5 40507 1. นายรวิวัสต๑ รัตนวิมล เลขท่ี 6 
2. นายศิรศักดิ ์ อารีย๑ เลขท่ี 13 
3. นายภวินท๑ วรุณันต๑ เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา พัดลมตั้งโต๏ะจากไมไ๎อ
ติม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Page 54 of 98 

อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/6 40601 1. นางสาวชญานิศ ดิลกศักยวิทูร  เลขท่ี 26 
2. นางสาวชาลิสา   กองชัย  เลขท่ี 27 
3. นางสาวปาลิตา  เกลี้ยกลํอม เลขท่ี 28 
4. นางสาวชัญญาวีร๑   หิรัณย๑รัตนธร  เลขท่ี 31 
5. นางสาวสุพรรณณิการ๑  เอมครุฑ  เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ของเลํนเสริม
พัฒนาการจากวัสดุ
เหลือใช๎ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/6 40602 1. นายธนัสนันท๑    เอี่ยมพันธุ๑ เลขท่ี 7 
2. นายพัทธดนย๑   มณีรตัน๑ เลขท่ี 9 
3. นายอดุลยวิทย๑    จึงรุํงเรืองกิจ เลขท่ี 10 
4. นายธีธัช         โต๏ะทอง เลขท่ี 15 
5. นายศิวัช       โกกิลกนิษฐ เลขท่ี 18 
6. นายธนไท    สุรอังกูร เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุน DIY เงิน 

ม.4/6 40603 1. นายภัทรนันท๑       โชติประภา เลขท่ี 4 
2. นายมิ่งขวัญ      ศิริสุข เลขท่ี 5 
3. นายพฤฒภณ     ฤทธิศิรนทร๑ เลขท่ี 6 
4. นายนันทภัทร๑        จันทชูศักดิ์ เลขท่ี 16 
5. นายปรวัฒน๑           วงษา เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา jelloware แก๎วน้ํากิน
ได ๎

เงิน 

ม.4/6 40604 1. นางสาวพรไพลิน ศรีแดง  เลขท่ี 30 
2. นางสาวปวริศา  ปรีงาม  เลขท่ี 29 
3. นางสาวทัดทอง   ศรีวานิชภูมิ  เลขท่ี 32 
4. นางสาวฐิหัทยา ฤทธิ์จบ เลขท่ี 33 
5. นางสาวพรนับพัน  กังวลทรัพย๑ เลขท่ี 34 
6. นางสาวนภษร นววัชรกูล เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

คลีนซิ่งจากกุหลาบ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/6 40605 1. นางสาวศุภลักษณ๑ ตระการไทย  เลขท่ี 23 
2. นางสาวญาณิน  ไกรภักดี  เลขท่ี 24 
3. นางสาวบุณยธร  สถิตมั่นในธรรม  เลขท่ี 38 
4. เด็กหญิงปิลดา  หอดขุนทด  เลขท่ี 39 
5. นางสาวศจิกา  ชํานาญเวช  เลขท่ี 41 
6. นางสาวโชติรส  เกลี้ยงมล เลขท่ี 37 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

การลดน้าํหนักให๎
เหมาะสมกับวัย 

ชมเชย 

ม.4/6 40606 1. นางสาวกานต๑นิชนันท๑ อธิคมพจน๑ เลขท่ี 21 
2. นายณภสัดล   แซํยําง  เลขท่ี 2 
3. นางสาวอุษณีย๑   เจริญสุข เลขท่ี 43 
4. นางสาวปิยาภัสร๑ บางทราย เลขท่ี 45 
5. นายกัณตภณ    วงศ๑เสรี  เลขท่ี 13 
6. นายชัยอนัน   พหุโล  เลขท่ี 3 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

Social bullying 
 
 

ทองแดง 

ม.4/6 40607 1. นายวิฐวรรธน๑           ฤทัยธนารัตน๑  เลขท่ี 12 
2. นายวิญวิศว๑       ทุมคําป๓ญจรัส เลขท่ี 11 
3. นายสิรภัทร              อุํนถา  เลขท่ี 19   
4. นางสาวจริยา         พงษ๑เมธี  เลขท่ี 22 
5. นางสาวณัชชา  ตันเทอดทิตย๑  เลขท่ี 35 
6. นางสาวภูริชญา  กีรตินันทปรีชา เลขท่ี 40 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การทําคุกก้ีจากดอกไม ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/6 40608 1. นายปูรณ๑ บัวแก๎ว  เลขท่ี 1 
2. นายนราวิชญ๑  ติละพรพัฒน๑  เลขท่ี 8 
3. นายณัฏฐ๑  ศรีสุวรรณกุล  เลขท่ี 14 
4. นางสาวณภัทร  วิชญะธนาศิษฐ๑  เลขท่ี 25 
5. นางธนัชชา  แซํเอี๊ยบ  เลขท่ี 44 

การงานอาชีพ เจลล๎างมือทําเอง เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/7 40701 1. นายอภิชา การุญวิชญ๑ เลขท่ี 17 
2. นายกิตติพิชญ๑ ธีรเดชธํารงค๑กลุ  เลขท่ี 15 
3. นายฉันทวัฒน๑ ไตรตระกูลภักดิ์  เลขท่ี 16 
4. นายอานนท๑ บูระเพชร  เลขท่ี 18 
5. นางสาวชญากาญจน๑ สุภากลุ  เลขท่ี 39 
6. นางสาวสิริยากร ชูยก เลขท่ี 40 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ํายาเช็ดกระจกจาก
ดอกอัญชันและมะกรดู 

ทอง 

ม.4/7 40702 1. นายพันธวัชน๑ เหลืองศิริวัฒนา  เลขท่ี 5 
2. นายเจริญทรัพย๑ แก๎วแสงสุข  เลขท่ี 6 
3. นางสาชญาน๑นันทน๑  มีสวัสดิ์  เลขท่ี 35 
4. นางสาวชาลิสา  วิจิตรแสงรัตน๑  เลขท่ี 36 
5. นางสาวณีรนุช  ชีวะธรรมรตัน๑  เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา กังหันน้ํา ทอง 

ม.4/7 40703 1. นายพันธ๑กุล พันธ๑โกศล  เลขท่ี 1 
2. นายณภสั  วานิชประภา  เลขท่ี 19 
3. นายวิชานาถ เผําภรูี  เลขท่ี 21 
4. นางสาวชัญญา  เขมรัฐวงศ๑  เลขท่ี 41 
5. นางสาวณัฐศรันย๑  ไชยวิเศษ  เลขท่ี 42 
6. นางสาวอรกช  ลิ้มประสิทธ์ิวงค๑  เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา ตะไคร๎หอมไลยํุง 
 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/7 40704 1. นางสาวชาลิสา กสานติกลุ  เลขท่ี 33 
2. นายกษิดิศ  ศิริจันทร๑เพญ็  เลขท่ี 3 
3. นางสาวสุพิชญา  ระเบียบนาวีนรักษ๑ เลขท่ี 23 
4. นางสาวกานต๑พิชชา สราญจิตต๑  เลขท่ี 29 
5. นางสาวพรชนก จอมเทพมาลา  เลขท่ี 30 
6. นางสาวข๎าวขวัญ  อิสระญาณพงศ๑  เลขท่ี 38 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมการกินท่ี
เปลี่ยนแปลงไปใน
สถานการณ๑Covid-19 

เงิน 

ม.4/7 40705 1. นายวิษณุ ผิวผํอง  เลขท่ี 11 
2. นายพิช๒ุตม๑ ตยิะวรางกูล  เลขท่ี 2 
3. นายกชภูมิ แสงสุบิน  เลขท่ี 7 
4. นายชวนากร ไตรยุติ  เลขท่ี 9 
5. นายกันตพัทธ๑ ดาราสิชฌน๑  เลขท่ี 8 
6. นายภาคิน หารกา  เลขท่ี 10 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประตฆูําเช้ือโควิด 19 ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/7 40706 1. นางสาวพรนัชชา ทองแก๎ว  เลขท่ี 27 
2. นางสาวกชนิภา  สุวังนะเชาว๑  เลขท่ี 24 
3. นางสาวณัฎฐ๑ชนุตต๑  รุจิแสงวิทยา  เลขท่ี 25 
4. นางสาวธัญจิรา  ศรัทธาพิริยะพงศ๑ เลขท่ี 26 
5. นางสาวไพลิน  สินธุพันธ๑เดชา  เลขท่ี 28 
6. นางสาวพลอยบุลภรณ๑ ลีลิตธรรม  เลขท่ี 37 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

DIYที่กดแอลกอฮอล๑
แบบใช๎เท๎าเหยียบจาก
ทํอPVC 

ทอง 

ม.4/7 40707 1. นายกฤติน หนูนุรัตน๑  เลขท่ี 12 
2. นายณัฐภัทร  ธนกิจอนันตกุล  เลขท่ี 13 
3. นายกันตนพ  จันทรมงคล  เลขท่ี 4 
4. นายพศณัฎฐ๑ จินจารักษ๑  เลขท่ี 14 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑สมุนไพรไลยํุง ชมเชย 

ม.4/7 40708 1. นางสาวภูริชญาดา ครุศานต ิ เลขท่ี 32 
2. นายภูริ  สํวยปาน  เลขท่ี 20 
3. นายอัฑฒ๑  พุํมรัตน๑  เลขท่ี 22 
4. นางสาวธนกร  ศานติกุล  เลขท่ี 31 
5. นางสาวอธิชา  สุขอรุณยืนยง  เลขท่ี 34 
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขอ๎วน  เลขท่ี 43 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Miracle scented 
bag 

ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/8 40801 1. นางสาวชวิศา  อินทรมงคล เลขท่ี 23 
2. นางสาวชนาภา เมืองมูล      เลขท่ี 22 
3. นางสาวศวรรยา  ทองศรีนวล เลขท่ี 24 
4. นางสาวอิงครัชต๑  ยิ้มละม๎าย  เลขท่ี 26  
5. นางสาวณิชาภัทร  ศิริพานิช เลขท่ี 25 
6. นางสาวนันทวรรณ  ประเวศวรารตัน๑ เลขท่ี 32 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/8 40802 1. นางสาวฐิตากร  บุญมาป๓ด  เลขท่ี 34  
2. นายวรรณวัฒน๑   ฟุูงขจร เลขท่ี 15 
3. เด็กชายวริษฐเดช  สุภาพร เลขท่ี 16 
4. นางสาวณัฐชยา  ราชสงค๑ เลขท่ี 27 
5. นางสาวภัคธีมา  เเพํงสุภา  เลขท่ี 28 
6. นางสาวพิชญ๑สิน ี พงศ๑คหบดี เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูสํมุนไพร ทอง 

ม.4/8 40803 1. นางสาวบุญยอร  สิงหเสน ี เลขท่ี 33 
2. นายยศพล  พิมพ๑อักษร เลขท่ี 14 
3. นายธนพรรธน๑  หวังเพ็ชรงาม เลขท่ี 18  
4. นางสาวจิรฐา  ฟูสิริพงษ๑ เลขท่ี 37 
5. นางสาวปภาวรินทร๑  เกาะโพธ์ิ เลขท่ี 41 
6. นางสาวพิมพ๑วลัญช๑  พันเดช เลขท่ี 42 

สะเต็มศึกษา การประดิษฐ๑เทียนหอม เงิน 

ม.4/8 40804 1. นางสาวโสพิชา  อนันต๑สรรักษ๑ เลขท่ี 31 
2. นายยุธทกัญ  เนตรนุช เลขท่ี 21 
3. นางสาวธัญปภัทร  นิ่มนวล  เลขท่ี 40 
4. นางสาววรัชยา  อัศวินพงศ๑พันธ๑  เลขท่ี 44 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เจลสมุนไพรวํานหาง
จระเข ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/8 40805 1. นายนรวิชญ๑  ศรีแก๎วชํวง เลขที่ 9 
2. นายศุภกิตติ์  เชื้อศรีวงษ๑ เลขท่ี 10 
3. นายสมิทธิ์  ภาระเวช  เลขท่ี 11 
4. นายปุญญพัฒน๑  เสนา เลขท่ี 20 
5. นางสาวโชติกา  สาตล ี เลขท่ี 29 
6. นางสาวธัญภัค  ตามถิ่นไทย เลขท่ี 30 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑แอลกอออล๑ล๎าง
มือกลิ่นมะลิ ลลีาวดี
และกุหลาบ 

เงนิ 

ม.4/8 40806 1. นายณภัทร  จอมจอหอ  เลขท่ี 1 
2. นายมานา  สุดธรรมมา เลขท่ี 3 
3. นายกศิดิ์เดษ  อุทัยวิวัฒน๑กูล เลขท่ี 4 
4. นายธนาธิป  ศรีกระจําง เลขท่ี 5 
5. นายกฤติน  ดํานซ๎าย เลขท่ี 7 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํอัญชันต๎านโควิด ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/8 40807 1. นายณภัทร  เนืองเศรฐพงศ๑ เลขท่ี 19 
2. นางสาวพิมพ๑นิภา  วุฒิ เลขท่ี 36 
3. นางสาวชลธิชา  อมรชาต ิ เลขท่ี 38 
4. นาสาวณัฏฐ๑ชญา  เพ็งเจริญ  เลขท่ี 39 
5. นางสาวระลิฬภรณ๑  กาฝากทอง     เลขท่ี 43 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

กระดาษสาจากวัชพืช
ในท๎องถิ่น 

ทอง 

ม.4/8 40808 1. เด็กชายพสิษฐ๑  เรืองมาก เลขท่ี 2 
2. นายณัฐธีร๑  อาสิงสมานันท๑ เลขท่ี 6 
3. นายธนเทพ  สุจรติจันทร๑       เลขท่ี 8 
4. นายจิรพัชร๑  ภัสสร   เลขท่ี 12 
5. นายนิพิธพนธ๑  ชลประเสริฐสุข เลขท่ี 13 
6. นายพิริยภาม  เรืองแก๎ว   เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา แอร๑กลํองโฟม ทอง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Page 57 of 98 

อัพเดต 29/03/64 15:00 น. 

ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/9 40901 1. นายกันต๑ อิศรานุชีพ เลขท่ี 1 
2. นายกมลภ ู ปริวิสุทธ์ิ เลขท่ี 5 
3. นางสาววรกมล หินมาลัย เลขท่ี 31 
4. นางสาวปราณสัมา โทธนะ เลขท่ี 33 
5. นางสาวชนม๑ชนก บุญศร ี เลขท่ี 35 

การงานอาชีพ การศึกษาการถนอม
อาหารรูปแบบแยม
สตอร๑เบอรี่โดยใช๎
น้ําตาลคโีตเพื่อทดแทน
น้ําตาลทราย 

เงิน 

ม.4/9 40902 1. นายฐิปาณัสท๑ หอมเกต ุ เลขท่ี 3 
2. นายกวินพัฒน๑ งามจรรยาภรณ๑ เลขท่ี 19 
3. นางสาวพิชญาภรณ๑ พูลสวัสดิ ์ เลขท่ี 25 
4. นางสาวสิรินันท๑ โพธิ์ไทรงาม เลขท่ี 27 
5. นางสาวรมิดา หุนศิร ิ เลขท่ี 29 

การงานอาชีพ ลูกอมแก๎งํวงจากหญ๎า
หวาน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/9 40903 1. นายชิณธันย๑ ใช๎เทียมวงษ๑ เลขท่ี 7 
2. นายภาสวุฒิ นาคพงษ๑ เลขท่ี 9 
3. นายกฤตเมธ ี ชามาตย๑ เลขท่ี 20 
4. นายกันตินันท๑ อุปวงษา เลขท่ี 21 
5. นางสาวศุภิสรา ดีเสมอ เลขท่ี 39 

สะเต็มศึกษา ผลไม๎กระป๋องสําหรับ
ผู๎ปุวยเบาหวาน 

ชมเชย 

ม.4/9 40904 1. นายตํอตระกลู หาญกุล เลขท่ี 11 
2. นายศุภกร ยิ่งเจริญสมสุข เลขท่ี 13 
3. นายชุติยศ ชุติธรรมธาดา เลขท่ี 15 
4. นายสหโชค ใสสะอาด เลขท่ี 17 
5. นายพงศ๑ภรณ๑ ศรีเพ็ชร เลขท่ี 23 

สะเต็มศึกษา กังหันน้ําบําบัดน้ําเสีย ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/9 40905 1. นางสาวปาจรีย๑ แก๎วเมืองกลาง เลขท่ี 37 
2. นางสาวสุภสัสรา แซํจง เลขท่ี 41 
3. นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีลาพัฒน๑ เลขท่ี 43 
4. นางสาวฤาภาวด ี ฤกษ๑เย็น เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา การเปรยีบเทียบ
คุณสมบัติการกันความ
ร๎อนของฉนวนกัน
ความความร๎อนจาก
กาบมะพร๎าวและกาบ
กล๎วย 

เงิน 

ม.4/9 40906 1. นายสิชฌ๑ภวิศ  สังคะหะ เลขท่ี 2 
2. นายกฤติน แสงเจรญิ เลขท่ี 6 
3. นายสุทธิภัทร  ลาภกิจถาวร เลขท่ี 14 
4. นายศุภวิชญ๑  ทองลิ่ม เลขท่ี 16 
5. นายปณพันธ๑  กันยาลัง เลขท่ี 22 

สะเต็มศึกษา เครื่องพํนแอลกอฮอล๑
อัตโนมัต ิ

ทอง 

ม.4/9 40907 1. นายภวันธร  เทพทัย เลขท่ี 4 
2. นายณัฐภัทร  เทพจันที เลขท่ี 8 
3. นายจุลดนย๑  เตชะไพบูลย๑ เลขท่ี 10 
4. นายกมลศลัย๑  สมบัติทยานนท๑ เลขท่ี 18 
5. นายเศรษฐ๑ฐกรณ๑  นิ่มอนงค๑ เลขท่ี 24 
6. นางสาวเจนจิรา  เจนนพกาญจน๑ เลขท่ี 34 

สะเต็มศึกษา ห๎องนอนตื่นเร็ว ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/9 40908 1. นายปฏิภาณ  สุขผล เลขท่ี 12 
2. นางสาวปรรณธร  พงศ๑วิทยา เลขท่ี 26 
3. นางสาวกัลยกร  สุภัทโรภาสพงศ๑ เลขท่ี 30 
4. นางสาวฐิติรัตน๑  นันโท เลขท่ี 36 
5. นางสาวพีรดา วงศ๑พัฒนเลิศ เลขท่ี 38 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ป๓จจัยที่มีผลตํอ
คุณภาพการนอนของ
นักเรียนโรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห๑ สิง
หเสน)ี 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/9 40909 1. นางสาวพุทธรักษา  แก๎วแกมทอง เลขท่ี 28 
2. นางสาวฐานิดา  ประดิษฐาน เลขท่ี 32 
3. นางสาวสุประวณี๑  เศวตชูวงศ๑ เลขท่ี 40 
4. นางสาวอนัญพร  โชติเชาวน๑ชวลิต เลขท่ี 42 
5. นางสาวสิรดา  เพ็ญสุข เลขท่ี 44 

การงานอาชีพ การศึกษาการ
เจริญเติบโตของถั่วงอก
จากการเปดิเพลง 

เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/10 41001 1. นายพัชรพล พงเพ็ชรเลขท่ี เลขท่ี 10 
2. นายภุชงค๑ เสถียรกจิการชัย เลขท่ี 11 
3. นายเตชาวัต มูสิกะปูน เลขท่ี 14 
4. นายนนทพัฒน๑ นพโลหะ เลขท่ี 16 
5. นายเนติรตัน๑  เดือนเพ็ญ เลขท่ี 19 
6. นายสรชัช  ศึกกะวัฒนา เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา เครื่องกรองน้ําจากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/10 41002 1. นางสาวพิมพ๑ลดา ธี่รพิริยากรณ๑  เลขท่ี 40 
2. นางสาว ณัฐธิดา แก๎วมีจีน เลขท่ี 26 
3. นางสาวปพิชญา  นุตราพันธ๑  เลขท่ี 28 
4. นางสาวฑิฆัมพร  ไวคกุล  เลขท่ี 30 
5. นางสาวนลินรัตน๑  รุํงทรัพย๑สิน  เลขท่ี 33 
6. นางสาวระวีวรรณ  มะปรางหวาน เลขท่ี 44 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Recycle fantasy 
papers 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/10 41003 1. นาย พิชาย               เลิศวิจิตรโสภณ เลขท่ี 12 
2. นาย ปรัตถกร ติยสถาพร  เลขท่ี 6 
3. นาย สิวารักษ๑  โสวรรณี  เลขท่ี 7 
4. นาย ถิรคุณ  ต๎นทอง  เลขท่ี 15 
5. นาย ปวิณวัช  อํอนแก๎ว  เลขท่ี 17 
6. นาย ปุญญพัฒน๑  แก๎วนิสัย เลขท่ี 18 

สะเต็มศึกษา เครื่องฟอกอากาศพลัง
แสงอาทิตย๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/10 41004 1. นางสาว ปริยากร กุลแพทย๑ เลขท่ี 24 
2. นางสาว พัทธวรรณ เจริญเลิศสกุล  เลขท่ี 25 
3. นางสาว ชวิศา เสรมิสกลุวัฒน๑ เลขท่ี 37 
4. นางสาว จิรินันท๑ โรจน๑รว ี เลขท่ี 41 
5. นางสาว นฤวรรณ สวนพันธ๑ เลขท่ี 43 
6. นางสาว ศรกมล พึ่งโพธิ ์ เลขท่ี45 

การงานอาชีพ เค๎กกล๎วยหอมไมํใช๎
แปูง 

ชมเชย 

ม.4/10 41005 1. นางสาวถิชชฎา วาสนาเพียรพงศ๑ เลขท่ี 38 
2. นางสาวธนธรณ๑  ฉายะวิภาต  เลขท่ี 27 
3. นางสาวอิสรีย๑  หวังวัฒนาภรณ๑  เลขท่ี 29 
4. นางสาวอรนิภา ฉินตระกาล เลขท่ี 32 
5. นางสาวศุภชาดา  ศรีสังข๑  เลขท่ี 36 
6. นางสาวอิสรีย๑   ศรีสมวงศ๑  เลขท่ี 39 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

soap in 
wonderland 

ทอง 

ม.4/10 41006 1. นางสาวทวิรัสมิ์      เจริญสาร เลขท่ี 35 
2. นางสาวชรินกาญจน๑    วงศ๑เสถียรโชค เลขท่ี 31 
3. นางสาวจิราพัชร อุทธิยา เลขที 34 
4. นายธรรศธิษณ๑  โรจนศักดิโ์สธร เลขท่ี 8 
5. นายธนดล  ธรณสีุวรรณ เลขท่ี 3 

สะเต็มศึกษา เจลล๎างมือจากวํานหาง
จระเข๎ (Alo Vera Gel) 

ทอง 

ม.4/10 41007 1. นายชญานนท๑   ช่ืนนางชี เลขท่ี 13 
2. นายกฤตพัชร๑   เรืองมณ ี เลขท่ี 2 
3. นายนิมรภัท   ภวันต ุ เลขท่ี 4 
4. นายนพวิชญ๑   เพ็ญสริิภักดิ ์ เลขท่ี 9 
5. นายธนวิศว๑   แม๎นเจรญิ เลขท่ี 5 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ถุงหอม 
 

ทองแดง 

ม.4/10 41008 1. นายพลวัฒน๑ เลาหสุวัฒน๑กุล  เลขท่ี 1 
2. นางสาวนูรฟิตตร ี สมภักดี  เลขท่ี 21 
3. นางสาวจุติณฏัฐ๑ ตั้งตระกลูวงศ๑ เลขท่ี 22 
4. นาวสาวณัฐธยาน๑ ดวงดี  เลขท่ี 23 
5. นางสาวณีรนุช ค้ําจุนวงศ๑สกุล เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เสื้อมัดย๎อมจาก
สมุนไพร 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/11 41101 1. นายจิณณพัทย๑  พันธ๑ศรี  เลขท่ี 7 
2. นายภูริทัศน๑  วัฒนสิน  เลขท่ี 14 
3. นายกิตติพศ  ผาสุกสมหวัง  เลขท่ี 16 
4. นายพลพจน๑  มัทย๑พงษ๑ถาวร   เลขท่ี 17 
5. นางสาวภรภัทเรศ  มีทอง เลขท่ี 28 
6. นางสาวอนิสา  ครองเช้ือป   เลขท่ี 29 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นํ้ายาเช็ดกระจก
ปราศจากคราบในครั้ง
เดียว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/11 41102 1. นางสาวอภิชญา       เลยวานิชย๑เจริญ  เลขท่ี 45 
2. นางสาวธันยารัชต๑       วัฒนโภคิน เลขท่ี 25 
3. นางสาวจิดาภา   ตราชู      เลขท่ี 26 
4. นางสาวสุชานาถ  ไชยมงคล    เลขท่ี 27 
5. เด็กหญิงปรญีาพัชญ๑  นิ่มคํา            เลขท่ี 39 

สะเต็มศึกษา Coin Sorting 
Machine (เครื่องแยก
เหรียญ) 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/11 41103 1. นายสิรวิชญ๑  สิ้นโศรก.  เลขท่ี 9 
2. นายชลวรรษ    ยงประเดมิ   เลขท่ี 5 
3. นายพิศาลพล   จําเรญินาม   เลขท่ี 12 
4. นายพุทธพิมพ๑  โต๏ะสุวรรณ๑ เลขท่ี 19 
5. นายอัสสชิ  วิจิตรทฤษฎี  เลขท่ี 20 
6. นางสาวจันทร๑จรสั   คลื่นสุวรรณ สเตริคซ๑ เลขท่ี 34 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

Unit converter.com เงิน 

ม.4/11 41104 1. นายนริศ ผลภาค  เลขท่ี 10 
2. นายวุฒิภัทร  ศรีบุญทรัพย๑ เลขท่ี 8 
3. นายยศภัทร พิมพ๑อักษร  เลขท่ี 11 
4. นายภาสกร  ป๓้นกาญจนโต  เลขท่ี 13 
5. นายสิวะภัทร๑ พุดสา เลขท่ี 15 
6. นายจิรศิลป์  เชยช่ืนจิตร     เลขท่ี 18 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

face recognition ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/11 41105 
 

1. นายลอนดอน  สุมีรัง  เลขท่ี 2 
2. นายชัยธวัช  บุญกิตตเิจรญิ  เลขท่ี 1 
3. นายชัยภัทร  ชูนิยม  เลขท่ี 6 
4. นางสาวจุฬารัตน๑  ฟูเฟื่องมงคลกิจ  เลขท่ี 30 
5. นางสาวฐนิชา  ผาวันดี  เลขท่ี 37 
6. นางสาวมินตรา  ป๓้นเคลือบ  เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา เครื่องป๓่นแห๎งพลังมือ 
 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/11 41106 1. นางสาวชนกวรรณ   สุขสุมติร  เลขท่ี 35 
2. นางสาวญาณิศา   คงจันทร๑  เลขท่ี 36 
3. นางสาวภาวนา   ธัมมัญ๒ู  เลขท่ี 40 
4. นางสาวมนัสนันท๑   ไกยะล้ํา  เลขท่ี 41 
5. นางสาวดวงกมล   ขาวใส  เลขท่ี 46 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เทียนหอมไลํยุง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/11 41107 1. นางสาวอจลญา แตงน๎อย เลขท่ี 31 
2. นายศุภชัย ตระกลูประดิษฐ๑ เลขท่ี 4 
3. นางสาวพุทธ๑พิชญา พุทธสอน เลขท่ี 24 
4. นางสาวณิชดา   บุณโยดม เลขท่ี 23 
5. นางสาวณัฐปภสัร๑  โชติทวีภัทรกุล เลขท่ี 38 
6. นางสาวสุชานาถ  จันทร   เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา Super car clean ทอง 

ม.4/11 41108 1. นายนครินทร๑      สะเม๏าะ      เลขท่ี 3 
2. นางสาวชณัชชา      ปนิทานเต      เลขท่ี 21 
3. นางสาวสุทธพิชญา  ขอนศักดิ์      เลขท่ี 22 
4. นางสาวเขมขนิษฐ๑      บุญเมฆนิธิพัฒน๑ เลขท่ี 32 
5. นางสาวปพิชญา      ปี่บัว      เลขท่ี 33 

สะเต็มศึกษา เครื่องกรองอากาศ เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/12 41201 1. นางสาววณิชญานันท๑  ธรรมมะ เลขท่ี 27 
2. นายคุณากร ญาณจรูญ เลขท่ี 6 
3. นายพัทธดนย๑   ศรแผลง เลขท่ี 7 
4. นางสาวบุณฑริกา   ศริิโฆษติยางกูร   เลขท่ี 26 
5. นางสาวภาวิดา   พินิจ  เลขท่ี 41 
6. นางสาวธนสร   วาสนาเสถียร เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา การประดิษฐ๑กระปุก
ออมสินแยกเหรียญ 

ทอง 

ม.4/12 41202 1. นายอลงกต   ติยศิวพร เลขท่ี 15 
2. นายกานต๑พนธ๑    พูํจิตร๑กานนท๑ เลขท่ี 13 
3. นายวรลภย๑   เก็จวลีวรรณ เลขท่ี 14 
4. นางสาวเปมิกา   วิเศษสมบตั ิ เลขท่ี 36 
5. นางสาวภิญญดา   ฉายป๓ญญาเลิศ   เลขท่ี 37 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํายาล๎างจานประยุกต๑
จากลูกมะกรูด 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/12 41203 1. นายพศวีร๑   จันตร ี เลขท่ี 9 
2. นายคชษร  ประชุมวรรณ เลขท่ี 1 
3. เด็กชายสุขกฤษณ๑   เเขมคํา เลขท่ี 10 
4. นายเจตนิพิฐ  บัวเพ็ชร๑ เลขท่ี 11 
5. นายชญาณัฐ  สีหะโชต ิ เลขท่ี 16 
6. นายอัศวิน   วงหาเเก๎ว เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา ตู๎จดหมายแจ๎งเตือน
อัจฉริยะ (Intelligent 
Alert Mailbox) 

ทอง 

ม.4/12 41204 1. เด็กหญิงณัชชาภัทร  วงศ๑นาม  เลขท่ี 25 
2. นายนภัสรพี  สุรินก๎อน เลขท่ี 4 
3. นายพุทธ  ชัฏสุวรรณ    เลขท่ี 8 
4. นางสาวทิติภา  ฤทธิ์จีน    เลขท่ี 38 
5. นางสาวปิยธิดา  เสลาหอม เลขท่ี 39 
6. นางสาวน้ําฟูา  ชูเรืองสุข   เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา การผลิตเเจลล๎างมือ
จากแอลกอฮอล๑ทีม่ี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/12 41205 1. นายลภน  ปทุมพรวรกุล  เลขท่ี 19 
2. นายเมธาสิทธิ์  วิจิตรบูรพัฒน๑ เลขท่ี 18 
3. นายวิวัฒน๑  สหวัฒนกุล เลขท่ี 20 
4. นายธีรเทพ  กระตํายทอง  เลขท่ี 3 
5. นายพชร  ธนะวิบูลย๑ เลขท่ี 12 

คณิตศาสตร๑ การคํานวณหาด๎านของ
รูป 6 เหลี่ยมทีซ่๎อนกัน
หลายรูปจากสมการ
อยํางงําย 
 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/12 41206 1. นายธาม                  เอื้อวิศาลวรวงค๑ เลขที 2 
2. นางสาวธัญ             เทพา เลขท่ี 32 
3. นางสาวอชิรญา      ธนภาสวัฒน๑ เลขท่ี 33 
4. นางสาวอิงกมล       พุทธสุวรรณ เลขท่ี 34 
5. นางสาวสุณฏัฐา      บุญละออ เลขท่ี 46 

สะเต็มศึกษา การผลิตเครื่องฟอก
อากาศ 

ทอง 

ม.4/12 41207 1. นางสาวชรียา หงษ๑ษา  เลขท่ี 30 
2. นายรชต  กิจดํารงชัย เลขท่ี 22 
3. นายศิวกรณ๑  สกลกิติวัฒน๑ เลขท่ี 23 
4. นางสาวดลลชา  ลีวรรณเจริญ  เลขท่ี 31 
5. นางสาวปลวัชร  เอกอุฬาร  เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา ปลูกต๎นไม๎อยํางงําย
ด๎วย seed bomb 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/12 41208 1. นางสาวชญาภา   พรรณเทวี  เลขท่ี 24 
2. นายก๎องภพ   ทองประดิษฐ เลขท่ี 5 
3. นางสาวศุภสตุา   รักษาวงศ๑ เลขท่ี 28 
4. นางสาวชวันรัตน๑  ศรัณย๑ธรรมกุล เลขท่ี 29 
5. นางสาวจิรัสยา  กรีทอง เลขท่ี 42  
6. นางสาวนงนภัส   กาญจนวงศ๑ เลขท่ี 44 

สะเต็มศึกษา ทฤษฎีการเป็นโรค
ซึมเศรา๎จากการกักตัว
ชํวงโควิด-19 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/13 41301 1. นางสาวโชติกา  แซํเล๎า  เลขท่ี 39 
2. นางสาวสุชาญา  จิตตินันทน๑ เลขท่ี 32 
3. นางสาวกานต๑พิชชา  กมลคณุากร เลขท่ี 38 
4. นางสาววันรัตน๑  วงศ๑ปิยะสถิตย๑ เลขท่ี 27 
5. นายสมิทธิ์   นิราศรพ เลขท่ี 3 

สะเต็มศึกษา สวนขวดมหัศจรรย๑ ทอง 

ม.4/13 41302 1. นายคุณัชญ๑ ฤทธิเวช  เลขท่ี 10 
2. นางสาวกัญญากร กลิ่นเอี่ยม  เลขท่ี 34 
3. นางสาวรวิสรา  มะกา  เลขท่ี 35 
4. นางสาวสิริกร  สวนานนท๑  เลขท่ี 37 
5. นางสาวฐาปนี  ตรีตรง  เลขท่ี 40 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือจากดอกไม๎
ในสวนพฤษศาสตร๑
โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห๑ สิงหเสน)ี 

ทอง 

ม.4/13 41303 1. นายปภณภัทร๑   เวชพฤกษ๑พิทักษ๑ เลขที 8 
2. นายภูดิศ   กรังพานิช  เลขที 5 
3. นายกวินภพ   ทองเจริญ  เลขท่ี 6 
4. นายฆีไนย   ทีตี้  เลขท่ี 7 
5. นายอิษฎา   ประวัตินภา  เลขท่ี 9 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระเป๋าจากเศษผา๎
เหลือใช๎ 

ทอง 

ม.4/13 41304 1. นางสาวรสิกันตา   ตั้งจิตมั่นงามกลุ  เลขท่ี 42 
2. นายชัยภัทร    อนันตรสุชาติ  เลขท่ี 4 
3. นางสาวจิรัชญา    โรจนวงศ๑สกลุ   เลขท่ี 23 
4. นางสาวปุญชรัสมิ์    ปิยะทอง   เลขท่ี 24 
5. นางสาวภิญญาพัชญ๑    พงษ๑ศักดิ์เสรีกลุ เลขท่ี 25 

สะเต็มศึกษา เครื่องเตือนระดับน้ํา
ทํวม 

ทอง 

ม.4/13 41305 1. นายณัฏฐ๑ชยกร รุจิกรศริิสกลุ  เลขท่ี 1 
2. นายดุลยพินิจ  ดํารงทวีศักดิ์  เลขท่ี 2  
3. นายสิทธิโชค  ผลมะเฟือง   เลขท่ี 22 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ไบโอดีเซล พลังงาน
พอเพียงจากน้ํามันพืช 

ทองแดง 

ม.4/13 41306 1. นางสาววิชยาภา   ทิพย๑มาศ      เลขท่ี 28 
2. นางสาวชญาดา    กาญจนภผูา เลขท่ี 26 
3. นางสาววริษฐา สุนทรพิทักษ๑กูล เลขท่ี 29 
4. นางสาวอภิษฎา ไชยเสนา เลขท่ี 33 
5. นางสาวศิริกานดา  ศิริชัย เลขท่ี 36 
6. นางสาวอสมาภรณ๑ เจริญเกียรติกุล เลขท่ี 45 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระดาษจากหญ๎า ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/13 41307 1. นายวรรธนะ       บุญญรตัน๑  เลขท่ี 14 
2. นายพลศิลป ์ ตวงศิริกุลวัฒนา เลขท่ี 11 
3. นายพาทิศ ไม๎ประเสริฐ เลขท่ี 12 
4. นายภาคย๑ สืบวงศ๑ เลขท่ี 13 
5. นายอิสสร  ทิพยโกศัย เลขท่ี 15 

สะเต็มศึกษา ตะเกียงไฮโดรเจน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/13 41308 1. นางสาวพัณณติา        เฟื่องภักดี         เลขท่ี 43 
2. นายศุภวิชญ๑  กุลสาทร           เลขท่ี 18 
3. นายเตชิต          เปรมอนันต๑  เลขท่ี 19 
4. นายภูนเรศ           กลิ่นบุญฟุูง เลขท่ี 20 
5. นางสาวอมลวรรณ      กฤษณีไพบูลย๑  เลขท่ี 41 

สะเต็มศึกษา กรดจากน้ําผลไม ๎
 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/13 41309 1. นายชยุตม๑ คนัธกมลมาศ  เลขท่ี 16 
2. นายธฤต  สุดประเสริฐ เลขท่ี 17 
3. นายวชิรวิทย๑  วงษ๑วิไลวารินทร๑ เลขท่ี 21 
4. นางสาวณัฏฐณิชา  สี่สมประสงค๑ เลขท่ี 30 
5. นางสาววรกานต๑  ลดาวลัย๑ เลขท่ี 31 
6. นางสาวชญานุช  เจริญวยั เลขท่ี 44 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํายาปรับอากาศจาก
เหล๎าขาวและเปลือก
ผลไม ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/14 41401 1. นายศิร๑กานต๑     เอี่ยมหนํอ     เลขท่ี 7 
2. นายจามีกร      ธีรภาพวิวัฒน๑     เลขท่ี 9 
3. นายชินาธิป     พัฒนพิฑูรย๑      เลขท่ี 10 
4. นายบรรณวิชญ๑     ศรีอรุโณทัย     เลขท่ี 11 
5. นายปุญญ๑     นิยมไทย     เลขท่ี 12 
6. นายวรวุฒิ     หลิว     เลขท่ี 13 

สะเต็มศึกษา กังหันลมประหยัด
พลังงาน 

ทอง 

ม.4/14 41402 1. นางสาวชญานุช   แพทย๑สิทธิ์    เลขท่ี 29 
2. นายณัฐภูมิ   วงศ๑ศิริ    เลขท่ี 8 
3. นายวรพล   วิเศษจินดาวัฒน๑  เลขท่ี 15 
4. นายบรรณรต   อนุศาสนนันท๑   เลขท่ี 20 
5. นางสาวณัฐธีรา   ไพรไพศาลกิจ   เลขท่ี 30 
6. เด็กหญิงอรุชิดา   ชํางทอง   เลขท่ี 41 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผักต๎านแรงโน๎มถํวง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/14 41403 1. นายป๓ญญา     กมลพรพันธ๑   เลขท่ี 5 
2. นายกษิเดช     ไหมเหลือง   เลขท่ี 2 
3. นายรวิชญ๑      ผลงาม    เลขท่ี 3 
4. นายดุลยพจน๑     ดํารงทวีศักดิ์   เลขท่ี 4 
5. นายกัณฑ๑กฤช    สุทธิประภา    เลขท่ี 18 
6. นายสัมพันธ๑       วีรการณ๑  เลขท่ี 21 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/14 41404 1. นางสาวกวิสรา     ศิริจรรยากลุ  เลขท่ี 28 
2. นายพสิษฐ๑    พุํมพันธุ๑  เลขท่ี 1 
3. นายดรัณ  โยธาวุธ  เลขท่ี 19 
4. นางสาวณฐา  พุฒิสรรค๑  เลขท่ี 42 
5. นางสาวณธิดา      บํารุงศรี  เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา การศึกษาประเภทของ
สารละลายที ่
มีผลตํอการ
เจริญเติบโตของต๎น
ผักบุ๎ง 

ทอง 

ม.4/14 41405 1. นายธนัช อับโดระมาน เลขท่ี 14 
2. นายศุภวิศว๑ ศุภโชคพิพัฆนพร เลขท่ี 16 
3. นายอิทธิเชษฐ๑ กรยุทธพิพัฒน๑ เลขท่ี 17 
4. นางสาวกัญญาณัฐ วาฑิตศุภผล เลขท่ี 37 
5. นางสาวอริสรา สินโสมนัส เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือสมุนไพร
จากอัญชัน 

ทองแดง 

ม.4/14 41406 1. นางสาวเคียงชณก  ชอง  เลขท่ี 31 
2. นางสาวชิชพรรณ  จันทร๑นวล  เลขท่ี 32 
3. นางสาวนิชชนก  เพ็งสมจิตต๑  เลขท่ี 33 
4. นางสาวภูษิตา  ธนอัญญาพร  เลขท่ี 34 
5. นางสาวสวิตตา  สระป๓ญญา  เลขท่ี 35 
6. นางสาวอันติมาดา  แสงรุํงเรือง  เลขท่ี 36 

สะเต็มศึกษา การอธิบายลักษณะ
การแพรํระบาดของ
เชื้อไวรัสCOVID-19 
และแนวทางการยับยั้ง
ผํานวงจรไฟฟูาอยําง
งําย 

ทอง 

ม.4/14 41407 1. นางสาวอันนา หํอสกุลกล  เลขท่ี 24 
2. นางสาวสุวิชญา เรืองเกียรติกุล  เลขท่ี 23 
3. นางสาวณัฐวรรณ  รักษานาค  เลขท่ี 39 
4. นางสาวปุณยวีร๑ สุทธิ  เลขท่ี 40 
5. นางสาวนาเดีย  ชาญชัยพิชิต  เลขท่ี 44 
6. นางสาวศศิกานต๑ นนทะสินธ๑ เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา Mini Floor Cleaning 
Machine  

ทองแดง 

ม.4/14 41408 1. นายทินภัทร ขรธิติพล เลขท่ี 6 
2. นางสาวญาณิศา  โพธิญาณิศาสฤษฏ๑ เลขท่ี 22 
3. นางสาวจณิสฏา  สุจิตวนิช  เลขท่ี 25 
4. นางสาวณัชชา  พงษ๑สนิท  เลขท่ี 26 
5. นางสาวปภานันท๑  ประทุมรองรตัน๑  เลขท่ี 27 

สะเต็มศึกษา เครื่องดักยุง ทอง 
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ม.4/15 41501 1. นางสาวปรายฟูา ธรรมป๓ญญา เลขท่ี 21 
2. นางสาวจีรดา  ทักษิณ  เลขท่ี 33 
3. นางสาววรวลัญช๑  เสฏฐวิวรรธน๑  เลขท่ี 34 
4. นางสาววิมุทรา นภดลสท๎าน  เลขท่ี 35 

สะเต็มศึกษา Hand Sanitizer ทอง 

ม.4/15 41502 1. นางสาวพรชนก   สัตยาประเสริฐ เลขท่ี 29 
2. นางสาวลักษิกา   วัฒนสังขโสภณ เลขท่ี 30 
3. นางสาววิจิตรา   ทาทอง  เลขท่ี 31 
4. นางสาวนิตินุช   ก๎องประเสริฐกุล เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การเปลีย่นแปลงของ
ต๎นไมต๎ํอน้ําเสยีงคําพูด 

เงิน 

ม.4/15 41503 1. นางสาวขวัญจิรา   มะลสิวัสดิ์        เลขท่ี 26 
2. นางสาวณัชชา   ธันธรา             เลขท่ี 27 
3. นางสาวประวีณ๑นุช   พันธ๑มุข        เลขท่ี 28 
4. นางสาววิมุตติ   ไชยพฒุ  เลขท่ี 32 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เหตุผล (แท๎จริง) ที่
อยากเป็นหมอ? 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/15 41504 1. นางสาวธดา   นิติกรรัชฎ๑กลุ    เลขท่ี 41 
2. นายปฐมพงศ๑   บวรเจรญิพันธุ๑  เลขท่ี 11 
3. นายพงศกรณ๑   สมภูอัครพนธ๑ เลขท่ี 17 
4. นางสาวขวัญชนก   หอมชะเอม  เลขท่ี 39 

สะเต็มศึกษา นวัตกรรมการฆาํเชื้อ
โรคด๎วย  
Ultraviolet 
Radiation (UV) 

ชมเชย 

ม.4/15 41505 1. นายกฤตติกร  มาเมือง  เลขท่ี 7 
2. นายดนุภัทร รัตนาวิทย๑  เลขท่ี 1 
3. นายกษิดิศ  บุญนํา  เลขท่ี 14 
4. เด็กชายธนภัทร อินทรพักตร๑  เลขท่ี 16 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ถาดไขํมีชีวิต ทอง 

ม.4/15 41506 1. นางสาว พิมพ๑ลภัส  นิตยขนิษฐ  เลขท่ี 38 
2. นาย พิทักษ๑พงศ๑ ชาสวัสดิ์  เลขท่ี 9 
3. นาย ณัฐดิษฐ๑  พวงทองทิพย๑  เลขท่ี 15 
4. นางสาว พาขวัญ   คงประยูร  เลขท่ี 37 

สะเต็มศึกษา เครื่องสํารองไฟฟูา
เคลื่อนที ่
จากพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

ชมเชย 

ม.4/15 41507 1. นายศิระ  ศศิสกุลพร  เลขท่ี 10 
2. นายพงศ๑พิพิชญ๑   พลอยพลาย เลขท่ี 8 
3. นายภูมิพัฒน๑  ศรีธนาอนันต๑  เลขท่ี 12 
4. นางสาวภัทรภร  ศิริคูณ  เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา แพต๎นไม๎ฟอกอากาศ ทองแดง 

ม.4/15 41508 1. นางสาวพิมพ๑มาดา ตาฬวัฒน๑  เลขท่ี 18 
2. นายมารวย  รุํงสรรเสริฐ  เลขท่ี 6 
3. นางสาวภาวิณีย๑  วงศ๑ถิระศักดิ์  เลขท่ี 23 
4. นางสาวปภาดา  ตันติยานนท๑  เลขท่ี 25 

สะเต็มศึกษา คุณภาพของตู๎น้ํา ทอง 

ม.4/15 41509 1. นางสาวภัทรนิษฐ๑  คงพิทยาพันธุ๑  เลขท่ี 20 
2. นายธนวัฒน๑   ประวีณเมธ  เลขท่ี 4 
3. นางสาวพิชชานันท๑  โสภา  เลขท่ี 19 
4. นางสาวพีรญา  ทวีไมตรี  เลขท่ี 22 
5. นางสาวจินต๑ศุจี  ฉัตรพิมลกุล  เลขท่ี 40 

สะเต็มศึกษา ชนิดของเครื่องดนตรีที่
มีผลตํอ 
การเจรญิเติบโตของต๎น
มะล ิ

เงิน 

ม.4/15 41510 1. นางสาวธนัชชา     กลีบแก๎ว     เลขท่ี 36 
2. นางสาวชญานิศ     หอมจันทร๑ดี    เลขท่ี 24 
3. นางสาวพิชชาพร     อํานวยศิลป์     เลขท่ี 42 
4. นางสาวธนวรรณ     ลิมสุวรรณกุล  เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา การขจัดคราบกาวด๎วย
สารสกัดธรรมชาต ิ

ทอง 

ม.4/15 41511 1. นายธัญธัช ฟางสะอาด เลขท่ี 5 
2. นายธนกร  จินรัตน๑  เลขท่ี 2  
3. นายศิรา  เตชะสรรพสิทธ์ิ เลขท่ี 3 
4. นายณัฐพงศ๑  รักงาน     เลขท่ี 13 

สะเต็มศึกษา ชนิดของวัสดุทําผนัง
ห๎องที่มีผลตํออณุหภมูิ
ห๎องเรียน 

ทองแดง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/16 41601 1. นางสาวณัฐิกา  ผิวทองงาม  เลขท่ี 19 
2. นายปวริศ  อินทร๑กอง  เลขท่ี 13 
3. นายพันธกานต๑  ดีศิริ  เลขท่ี 14 
4. นางสาวชุติกาญจน๑  สุขพูล  เลขท่ี 27 

สะเต็มศึกษา รถเข็นขึ้นบนได เงิน 

ม.4/16 41602 1. นายดนุวฒัน๑ ลี้พล  เลขท่ี 1 
2. นายณัฏฐพชร๑ จินดาพรรณ  เลขท่ี 6 
3. นางสาวธัญรดา ธรรมศริ    เลขท่ี 29 

สะเต็มศึกษา วิธีบําบัดน้ําเสยีในบํอ
กุ๎ง 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/16 41603 1. นางสาวศศิวิมล รํวมจิตร เลขท่ี 22 
2. นายปิยพัชร  โภไคยหบดี  เลขท่ี 7 
3. นายณิธิศ  เจดีย๑แปง  เลขท่ี 15 
4. นายธัญเทพ  ลอลือเลิศ  เลขท่ี 16 
5. นายสรธร       มีสมปราชญ๑   เลขท่ี 17 
6. นางสาวณัฏฐ๑ชยา  โฆษิตวสุธา เลขท่ี 26 

สะเต็มศึกษา สบูํจากกากกาแฟ เงิน 

ม.4/16 41604 1. นางสาวศิวณัฐฐา สุขัควานนท๑ เลขท่ี 25 
2. นายปวีร๑  วิลาศชัยเจริญ เลขท่ี 4 
3. นายจตุภัทร  ขจรชัยกุล.  เลขท่ี 12 
4. นางสาวปีย๑วรา  สุวรรณวงศ๑ เลขท่ี 23 
5. นางสาวพิชญ๑สิณ ี วัฒนกุลโยธิน  เลขท่ี 24 
6.นางสาวญาดา ธรรมเสถียร  เลขท่ี 28 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Healthy Organic 
Jam 

เงิน 

ม.4/16 41605 1. นายกัญจน๑ธีเดช      ลิ่มกังวาฬมงคล เลขท่ี 5 
2. นายพชร       เหลืองพิริยะชาต ิเลขท่ี 8 
3. นายจิรวัฒน๑       ลาภประสพ เลขท่ี 11 
4. นายณธรรศ       สาสุนันท๑  เลขท่ี 2 
5. นางสาวปภาวรินทร๑ อาจณรงค๑ฤทธิ ์ เลขท่ี 18 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

สบูํจากดอกไม๎มากมาย
สรรพคณุ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.4/16 41606 1. นายธนพล       จุฬาคํา     เลขท่ี 3 
2. นายพีระพงษ๑       ภูมี     เลขท่ี 9 
3. นายสุขณัฐ       ลาภณัฐขันติ     เลขท่ี 10 
4. นางสาวชญานิศา      เวทีวิสัย     เลขท่ี 20 
5. นางสาวพิชชาพัชร     เจียรนันทกุล     เลขท่ี 21 
6. นางสาวกานต๑ชนก เดชพันธ๑     เลขท่ี 30 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

สบูํธรรมชาติจาก
มะเฟือง 

ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.4/17 41701 1. นายวรพล พันทอง เลขท่ี 11 สะเต็มศึกษา การเพิ่มคํา Entropy 
ให๎วัตถุเป็นระเบียบ
มากขึ้น 

ทอง 

ม.4/17 41702 1. นายภูริญาณ อาจกําชัย  เลขท่ี 4 
2. นายสรวิศ  ธงชัย เลขท่ี 2 
3. นายยศวรรธน๑  จรลีชาญชัย เลขท่ี 5 
4. นายทิวาภูมิ  วรปรัชญา  เลขท่ี 6 
5. นางสาวญาดา  ชอนตะวัน  เลขท่ี 12 
6. นางสาวสุภาวิตา  จริยะกลุดารา เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

การศึกษาลักษณะการ
แตกตัวและป๓จจัยที่มี
ผลตํอการแตกตัวของ
เมลด็ต๎อยติ่งชนิด 
Ruellia tuberosa 

เงิน 

ม.4/17 41703 1. นางสาวภาวิดา  ชินะโยธิน  เลขท่ี 24 
2. นางสาวกนกเกต ุ เลาห๑ทวี  เลขท่ี 21 
3. นางสาวสิริกลุ  กุลสุ  เลขท่ี 22 
4. นางสาวณัฐชา  ธาราพงษ๑  เลขท่ี 23 
5. นางสาวสุธาธิณี  กาญกระสัง  เลขท่ี 25 

สะเต็มศึกษา Bon Bon Chill ลูกอม
เพื่อความชิล 

ทองแดง 

ม.4/17 41704 1. นางสาวพิชชาภา จุณณทัศน๑  เลขท่ี 14 
2. นางสาวณัฐจรี  ศรีนุติทรัพย๑  เลขท่ี 13 
3. นางสาวกิดาการ   ชยโสภฏัฐ๑ เลขท่ี 26 

คณิตศาสตร๑             การประยุกต๑ใช๎เมท
ริกซ๑ในการแก๎สมการ
รํวมกับ excel 

เงิน 

ม.4/17 41705 1. นางสาววชิราภรณ๑ ตองอํอน  เลขท่ี 16 
2. นางสาวภริตา  ยายอด  เลขท่ี 15 
3. นางสาวแสนรัก  วัฒน๑ศุภมงคล  เลขท่ี 17 
4. นางสาวณัฐชานันท๑  ภาณุวัฒน๑ชาติ  เลขท่ี 18 
5. นางสาวณิชกานต๑  อรรคศรี  เลขท่ี 19 

สะเต็มศึกษา การศึกษาการรับ
น้ําหนักของฐานหน๎า
ตัดรูปเรขาคณิต 

ทองแดง 

ม.4/17 41706 1. นายไท  ศรีภิญโญ  เลขท่ี 8 
2. นายปวิชญะ  หลักคํา  เลขท่ี 1 
3. นายภูมิพิชญ๑ วัชรนภาพันธ๑  เลขท่ี 3 
4. นายณัฐนนท๑  ทิพยชาติ  เลขท่ี 7 
5. นายกสิตชมณ๑  นิม่ศรีสุขกุล  เลขท่ี 9 
6. นายพศวีร๑  จิระศริิวณิช เลขท่ี 10 

สะเต็มศึกษา การผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลโดยการใช๎น้ํามัน
พืชเพื่อลดการใช๎งาน
น้ํามันดีเซลที่กํอให๎เกิด
มลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 

เงิน 
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แบบสรุปชื่อโครงงาน PBL ม.5  

ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/1 50101 1. นางสาวขวัญชนก  สายทองคํา  เลขท่ี 41 
2. นายเกริกชัย    ทองสมบูรณ๑ เลขท่ี 5 
3. นางสาวปุณณดา  ฤทธิเรืองเดช  เลขท่ี 29 
4. นางสาวศุภกานต๑   สีหามาตร๑  เลขท่ี 30 
5. นางสาว นริศรา   วงษ๑จันทร๑ เลขท่ี 42 
5. นางสาว ป.ปวริศา  หนูยิ้มซ๎าย เลขท่ี 47 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผลิตภณัฑ๑ข๎าวแปรรูป
คุณประโยชน๑จากภูมิ
ป๓ญญาไทย ข๎าวอบ
แทํงสแน็คไทย 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/1 50102 1. นางสาววิชญาดา  กาญจนวิโชติ่  เลขท่ี 33 
2. นายทวีสุข   ศรีอินทราวานิช เลขท่ี 14 
3. นางสาวธิดาทิพย๑   สืบอินทร๑     เลขท่ี  18 
4. นางสาวภานุชานารถ   นํวมอ่ิม   เลขท่ี 20 
5. นางสาวสุรสัสา   จันทภูม ิ เลขท่ี 34 
6. นางสาวเปมิกา   บุญชูสกุลยิ่ง   เลขท่ี 40 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จิตวิทยาแอดเลอร๑ ทอง 

ม.5/1 50103 1. นางสาวณิชาภรณ๑ จงจิตร๑  เลขท่ี 39 
2. นางสาวรินรดา  ศรีสวสัดิ์  เลขท่ี 21 
3. นางสาววรรณรดา  รัตนคันทรง  เลขท่ี 22 
4. นางสาวฐิติพร  โตนะโพธ์ิ  เลขท่ี 27 
5. นางสาวณัฐรินทร๑  วรินทรเวช เลขท่ี 28 
6. นางสาวอลิสา  จิตรพระยา เลขท่ี  37 

สะเต็มศึกษา เครื่องเจลอตัโนมตัิไร๎
สัมผสัปลอดโควดิ 

เงิน 

ม.5/1 50104 1. นายพริษฐ๑   ชมภูบุตร         เลขท่ี 1 
2. นางสาวชลธร  เชื่อมเป็น         เลขท่ี 31 
3. นางสาวณญาดา   นุยืนรัมย๑      เลขท่ี 32 
4. นางสาวภัฐรียา   กรกุลชาติ       เลขท่ี 43 
5. นางสาวฮัดฟีนา   เถื่อนพิทักษ๑   เลขท่ี 44 

การงานอาชีพ tie dye to Future ทองแดง 

ม.5/1 50105 1. นายชยธร  ทรงศรีเจรญิ เลขท่ี 2 
2. นาย ณัฏฐชัย ชินธนภูมิไพศาล เลขท่ี 3 
3. นายคณิษร  วรดาบุญกฤต  เลขท่ี 7 
4. นายณพัฒน๑   สมพงษ๑   เลขท่ี 13 
5. นายแสงชัย ใจซื่อ   เลขท่ี 15 
6. นายกชนน   รถทอง เลขท่ี 16 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

โครงงานสํารวจ
เยาวชนไทย ยุคไทย
แลนด๑ 4.0 เรื่อง 
ความรู๎เกี่ยวกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 และ
สมุนไพรพื้นบ๎าน 

ทอง 

ม.5/1 50106 1. นายสณฎัฐชน     เลิศพิรยิะวงศ๑ เลขท่ี 9 
2. นายธนกร           ลากุล    เลขท่ี 4 
3. นายคุณากร         ตั้งวิริยะเมธ  เลขท่ี 10 
4. นายธนโชติ ลิ้มศรสีุทธิวงศ๑ เลขท่ี11 
5. นายพนธกร         ตันปิ่นเพชร   เลขท่ี 12 
6. นายชิษณุพงศ๑     ประจําคําย    เลขท่ี 17 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

รู๎จักพันธ๑ไม๎ในสวน
พฤกษศาสตร๑ 

ทองแดง 

ม.5/1 50107 1. นางสาวอัญชิสา    ป๓ญญารอด   เลขท่ี 25 
2. นายรัชชานนท๑    วังจํานงค๑   เลขท่ี 8 
3. นางสาวพันวรรษา    จิตติพัทธพงศ๑    เลขท่ี 19 
4. นางสาวศมาภรณ๑    รุจิรไพบูลย๑   เลขท่ี 23 
5. นางสาวสุภาพรรณ    อารีย๑    เลขท่ี 24 
6. นางสาวเบญจมพร    ตั้งธนอํารุง   เลขท่ี 26 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โต๏ะวางของจาก
กระดาษลัง 

เงิน 

ม.5/1 50108 1. 1. นางสาวทอป๓ด พลธนะวฒัน เลขท่ี 35 
2. นางสาวพิมพ๑ชลิตา  สายพิกุลทอง เลขท่ี 36 
3. นางสาวจรรยาพร  เข็มแก๎ว เลขท่ี 38 
4. นางสาวพลิตาภา  ยูปานนท๑ เลขท่ี 45 
5. นางสาวแพรมาศ อมัณตระกูล    เลขท่ี 46 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กล๎วยยังมีไขํ  เธอจะมี
ใจรึปุาว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

  2.     
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/2 50201 1. นางสาวธิตยารักษ๑  ประพฤติงาม  เลขท่ี 29 
2. นางสาวณัฐณิชา  แฉล๎มวารี  เลขท่ี 26 
3. นางสาวอิสรีย๑  ขอบอรัญ  เลขท่ี 27 
4. นางสาวจารวี  แฉล๎มวารี  เลขท่ี 28 
5. นางสาวหทัยชนก  สุวรรณศรี  เลขท่ี 31 
6. นางสาวนันท๑นภัส  จันทรพัชร  เลขท่ี 32 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

คํานิยมของคนไทยตํอ
ประเทศตํางๆ ในเรื่อง
เพศ 

ชมเชย 

ม.5/2 50202 1. นายญาณภัทร  บัวบุญ เลขท่ี 19 
2. นายรุํงรุจ  บุณยรตัพันธุ๑  เลขท่ี 7 
3. นายสรรพาวุธ  ตั้งอําพลสุกใส   เลขท่ี 8 
4. นางสาวเรืองรัศมิ์  คัจฉพันธุ๑ เลขท่ี 30 
5. นางสาวรัญชิดา  โรจนหสัดินทร๑ เลขท่ี 40 
6. นางสาวเกษศรารตัน๑  พิพันธ๑           เลขท่ี 48 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ชาศาสตร๑ ศาสตร๑แหํง
พระราชา 

ทอง 

ม.5/2 50203 1. นางสาวอุรัสยา  หนูแดง  เลขที 46  
2. นายพศวีร๑  เมทะนี  เลขท่ี 15 
3. นางสาวณัฐกานต๑  กะมะโน  เลขท่ี 35 
4. นางสาวเกวลี  กุนา  เลขท่ี 43 
5. นางสาวแก๎วเกล๎า  มีศักดิ์  เลขท่ี 44 
6. นางสาวกันย๑ธิดา  ธิสกุล  เลขท่ี 47 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Diy ที่ดักแมลงวัน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/2 50204 1. นางสาวภัทรวรณ  เนตรสวําง        เลขท่ี 39 
2. นายพสธร  ตันปิ่นเพชร เลขท่ี 13 
3. นางสาวณัฐวรา  ทับล๎อม เลขท่ี 33 
4. นางสาวธนาภา  เภาตะค ุ เลขท่ี 36 
5. นางสาวปณาลี  เกษมโชติพันธุ๑     เลขท่ี 37 
6. นางสาวปุญณิศา  จันทร๑แสง         เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เสื้อย๎อมสีจากพรรณไม๎  
 

ชมเชย 

ม.5/2 50205 1. นายคีฏะ           วรรณโกมุท  เลขท่ี 17 
2. นายกมลภพ      ครบธีวงศ๑  เลขท่ี 4 
3. นายกฤษฎิ์         ศิลปสุวรรณ  เลขท่ี 5 
4. นายทิโมธี         คาบี้   เลขท่ี 20 
5. นายป๓ณณ๑         เปลี่ยนวิถี เลขท่ี 21                 
6. นางสาวสิตานันท๑    อรรคโชค  เลขท่ี 49 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โคมไฟไมไ๎อติม ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/2 50206 1. 1. นายสันต๑ปภสั   พรทองประเสริฐ  เลขท่ี 16 
2. 2. นายจิรภัทร  พงษ๑จอหอ เลขที 1  
3. 3. นายสิรภคั เพชรทองภูนพ เลขท่ี 3 
4. 4. นายวัชรพล   ธนศรีภักดีกลุ เลขท่ี 9 

5. นายภาสวิชญ๑   สัยยะสิทธ์ิพานิช เลขท่ี 11 
6. นายอภิวิชญ๑   วิบลูย๑วัฒน๑ เลขท่ี 12 
7. นายชุติมันต๑  ทรงสายสกลุ เลขท่ี 18 

ภาษาตําง 
ประเทศท่ี 2 

สวัสดีวันจันทร๑ 
เยอรมันอากาศด ี

ชมเชย 

ม.5/2 50207 1. นางสาวณิชา   มหาโคตร  เลขท่ี 24 
2. นางสาวอภิชญา   มอลลิน  เลขท่ี 25 
3. นางสาวเดียนํา   เบ็ญราฮีม   เลขท่ี 34 
4. นางสาวรินรดา  เสืออ่ิม   เลขท่ี 41 
5. นางสาววันวิสา   หอมยิ่ง   เลขท่ี 42 
6. นางสาวปานวาด   กษมาริยะธาดา   เลขท่ี 45 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

 เทียนหอมดอกไม ๎
 
 
 
 
 

ทองแดง 

ม.5/2 50208 1. นายปิยพัชร๑ ศรีพุธสมบรูณ๑  เลขท่ี 2 
2. นายพีรพัฒน๑ พิทักษ๑สหภูม ิ เลขท่ี 6 
3. นายจักรภัทร ชํอย เลขท่ี 10 
4. นายธนพนธ๑  ศิริผล  เลขท่ี 14 
5. นายเป็นเอก รักติประกร เลขท่ี 22 
6. นายวงศกร ตุงคะเศวต เลขท่ี 23 

สะเต็มศึกษา  Smart Farm ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/3 50301 1. นายภัทรดนัย  ธัชแก๎วกรพินธุ๑  เลขท่ี 13 
2. นายณัฐพนธ๑  ชุมทองโด  เลขท่ี 1 
3. นายพีรวิชญ๑   ใจมา  เลขท่ี 8 
4. นายวรภพ  พันธุวัฒนา  เลขท่ี 14 
5. นางสาวสุชีวา  ชีวะธรรม  เลขท่ี 24 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การทํายาดมจาก
กะเพรา 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/3 50302 1. นางสาวพรสินี  ธรรมพิทักษ๑กิจ  เลขท่ี 20 
2. นายตฤน  สิรินุกุล เลขที่ 3 
3. นายไซฟูน  มุนินทร๑ เลขท่ี 11 
4. นางสาวกัญญารัตน๑  ศิริรักษ๑  เลขท่ี 17 
5. นางสาวธนาการต๑  สุวรรณจติร๑  เลขท่ี 18 
6. นางสาวปรียาภร  อนุศิริ  เลขท่ี 19 

ศิลปะ The Frieze of Life ทอง 

ม.5/3 50303 1. นางสาวอรปรียา  มุํงเพียรสกลุ  เลขท่ี 16 
2. นายอนุทัต  ปานพํวง เลขท่ี 6 
3. นายกฤติน  ศรธรรม เลขท่ี 9 
4. นายเควิน  โกลาม ี เลขท่ี 10 
5. นางสาวสโรชา  นาถมทอง เลขท่ี 15 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Scent of flowers ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/3 50304 1. นางสาวสุณฏัฐา   วงศ๑ศรีสําราญ  เลขท่ี 25  
2. นายมนัญณัฐ  โรจน๑พงษ๑กุล  เลขท่ี 4 
3. นายจตุรทิศ  บุญเบ็ญจรัตน๑  เลขท่ี 7 
4. นางสาวพิชญาฎา  เตําทอง  เลขท่ี 21 
5. นางสาวพุทธิมน  ศรีดามา  เลขท่ี 22 
6. นางสาวภูริชญา  อนุกูลวงศ๑สกุล  เลขท่ี 23 

ศิลปะ ดนตรีคือศลิปะ ทอง 

ม.5/3 50305 1. นายพฤฒินันท๑ ชายสวัสดิ์  เลขท่ี 2 
2. นายอนุทัต ปานพํวง เลขท่ี 6 
3. นายนนทพัฒน๑ โชติวิสุทธิ ์ เลขท่ี 12 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ํามะกรดู และการนํา
มะกรูดไปใช๎ประโยชน๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/4 50401 1. นางสาวอณัญญา   วาสนาสํง  เลขท่ี 45 
2. นายจตุเทพ ทองคณารัตน๑  เลขท่ี 15 
3. นางสาววนันดา     ชุมเเวงวางปี  เลขท่ี 23 
4. นางสาวกัญญารัตน๑  ขุนเมือง   เลขท่ี 43 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เครื่องซักผ๎าไมํใช๎ไฟฟูา
จากวัสดุเหลือใช๎ 

ทอง 

ม.5/4 50402 1. นายณัฐวัฒน๑  ธนาธีระวัฒน๑กุล  เลขท่ี 8 
2. นายวรพล  เปรมปรีด ี เลขท่ี 14 
3. นางสาวณัฐลณิี  หมัดสมาน       เลขท่ี 21 
4. นางสาวปิยาพร  เเสงนิล           เลขท่ี 25 
5. นางสาววีรนุช  สุขสวําง         เลขท่ี 26 
6 .นางสาวณิชกมล  วงษ๑ศรีเเก๎ว    เลขท่ี 32 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํเหลวกลิ่นมะล ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/4 50403 1. นายนนัทภัทร  สุระเสียง   เลขท่ี 13 
2. นายยศพัทธ๑  อนันต๑กิจตระกูล เลขท่ี 1 
3. นายกิตติธัช  ชาติป๓ญญาวุฒิ    เลขท่ี 6 
4. นายปริญญา  บุญเมือง    เลขที 9 
5. นายธนัท  หาญทรงทัฬห๑    เลขที 12 

สะเต็มศึกษา ปอดจําลองจากของ
เหลือใช๎ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/4 50404 1. นายณัฐธพงษ๑ ทรัพย๑ทญานน เลขท่่ี 2 
2. นายนราวิชญ๑ กีรตินันทปรีชา เลขท่ี 3 
3. นางสาววรกานต๑  รัตนนนท๑ เลขท่ี 24 
4. นางสาวชนินาถ ศิรินิล เลขท่ี 37 
5. นางสาวจิราธร นวลจันทร๑ เลขท่ี 38 
6. นางสาวธนพร  แสงเทศ  เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คุกกี้ดอกไม๎นานา
พรรณ 

ทองแดง 

ม.5/4 50405 1. นายเถกิงเดช  ฉัตรเนตร เลขท่ี 16 
2. นายสิทธินนท๑   สิงห๑พะเนา     เลขท่ี 5 
3. นายธนวิชญ๑    พงศ๑จรณบูรณ๑  เลขท่ี 17 
4. นายภูรณิัฐ    ล๎อมรื่น  เลขท่ี 18 
5. นายวิชญ๑    สํงพิทักษ๑ชัย      เลขท่ี 19 
6. นายณัฐพล นาสอนใจ เลขท่ี 7 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ําหมักสมุนไพรไลํ
แมลง 

ทอง 

ม.5/4 50406 1. นางสาวญาณมิล อมรวิสุทธ์ิ  เลขท่ี 28 
2. นายกลวัชร  ศรีรมย๑  เลขท่ี 10 
3. นายสุทธิชัย  มุกโชควัฒนา  เลขท่ี 11 
4. นางสาวกุลิสรา  เบญจพลาพร เลขท่ี 27 
5. นางสาวบุญสติา วงษา  เลขท่ี 29 
6. นางสาวอภิริญาภรณ๑ พลอยแสงมณ ี เลขท่ี 31 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ส๎มหยดุยุง ทองแดง 

ม.5/4 50407 1. นางสาวพริมา วิเศษศักดิ ์ เลขท่ี 20 
2. นางสาวปราชญา ชมชื่น  เลขท่ี 22 
3. นางสาวอภิชญา ลักษมีคณุากร เลขท่ี 35 
4. นางสาวชลธิชา บุญมาก เลขท่ี 40 
5. นางสาวณัฐรดา เกียรติการณุ เลขท่ี 41 
6. นางสาวจิดาภา กองสันเทียะ  เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 
 

เจลลี่จุ๏กกาปิ๊ดจาก
ดอกไม ๎

ทองแดง 

ม.5/4 50408 1. นายพรหมพิสิษฐ๑ ป๓ญญานฤนาท เลขท่ี 4 
2. นางสาวสุชีรา คําผง เลขท่ี 30 
3. นางสาวปรียาภัทร อนุศิริ เลขท่ี 34 
4. นางสาวอรวรรณ    เขียวบม  เลขท่ี 36 
5. นางสาวปนัดดา ไชยเพชร  เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูสํมุนไพรวํานหาง
จระเข๎จากกลีเซอรีน
ธรรมชาต ิ

เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/5 50501 1. นายวีรภัทร ดุษฎีวจีวงศ๑  เลขท่ี 18 
2. นายปรินทร๑ วงษ๑กิตติไกรวลั เลขท่ี 12 
3. นายภัทร รัศมีเหลืองอํอน เลขท่ี 17 
4. นางสาววิชษณีย๑ สุทธิรักษ๑   เลขท่ี 37 
5. นางสาวอัญชิชา ชะคําวงค๑   เลขท่ี 38 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 

วัฒธรรม 

สงครามร๎อยปี ชมเชย 

ม.5/5 50502 1. นางสาวเวธกา รุํงเจรญิ  เลขท่ี 28 
2. นายณกนล  โพธิแพทย๑  เลขท่ี 5 
3. นางสาวพชรชนก  ณ หนองคาย เลขท่ี 26 
4. นางสาวพิมพ๑นารา พันธุศักดิ์  เลขท่ี 27 

สวน
พฤกษศาตร๑

โรงเรียน 

Herbs Bodin candle เงิน 

ม.5/5 50503 1. นางสาวภคพร วิทยประพัฒน๑  เลขท่ี 36 
2. นางสาวปิยะวดี  ธนบดี เลขท่ี 31 
3. นางสาวปุริมปรัชญ๑  สิงห๑ประเสริฐ เลขท่ี 32 
4. นางสาวเปมิกา  อดิเทพนรางกูร เลขท่ี 33 
5. นางสาวรมภ๑รัมพ๑ภา  กุศลสวสัดิ ์ เลขท่ี 34 
6. นางสาวปภาพินท๑  โรมวลิาส เลขท่ี 35 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํสมุนไพรจากกาก
กาแฟ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/5 50504 1. นางสาวรัตน๑พิชา    ทวีโรจนสถติย๑ เลขท่ี 41 
2. นายภูริช    สุวรรณโต   เลขท่ี 9 
3. นางสาวธรรชนก    จันทร๑ภิภพ    เลขท่ี 39 
4. นางสาวปุญณัฐ    ประถมภฏั    เลขท่ี 40 
5. นางสาวศศิรา    อรุโณทัย    เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปลูกผักในสวนขวด ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/5 50505 1. นายปาฏิหารยิ๑    พงศาชลากร  เลขท่ี 15 
2. นายธนภูมิ    ทรงสายสกลุ   เลขท่ี 3 
3. นายธปีวี     อุดมวิศวกุล   เลขท่ี 13 
4. นายอภิสักข๑     สุภวราหะสุนทร เลขท่ี 14 
5. นายพรเทพ     คําชัย   เลขท่ี 16 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/5 50506 1. นายพันเลิศ พันธุ๑เอี่ยม เลขท่ี 4 
2. นายกฤษกมล พิรุณสาร เลขท่ี 2 
3. นายธีธัช กลมประสิทธ์ิ เลขท่ี 6 
4. นายพีระพล นครธรรม เลขท่ี 7 

สวน
พฤกษศาตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑ดับกลิ่นรองเท๎า
จากมะกรดู 

ทองแดง 

ม.5/5 50507 1. นายขวัญชัย วัฒนาชัยมงคล เลขท่ี 11 
2. นายภูริช สุวรรณโต เลขท่ี 8 
3. นายณัฐนนท๑ สุวรรณน๎อย เลขท่ี 19 
4. นายลภสัภ๑ ชาลีจันทร๑ เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาตร๑

โรงเรียน 

ปุ๋ยแรงธรรมชาต ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/5 50508 1. นางสาวณัฏฐกานต๑ นาคอรําม  เลขท่ี 24 
2. นางสาวปิยาภรณ๑ เทียนแก๎ว  เลขท่ี 25 
3. นางสาวกนกชนก แสนราช  เลขท่ี 23 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ช้ันวางของจาก
กระดาษลัง 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/5 50509 1  นายกฤษฏ๑ เกตุมณ ี เลขท่ี 1 สวน
พฤกษศาตร๑

โรงเรียน 

น้ํายาล๎างห๎องน้ํา      
จากมะกรดู 

ทองแดง 

ม.5/5 50510 1. นางสาวณิชาภัทร พรมพลอย เลขท่ี  
2. นายศึกษิต สุขนิมิต เลขท่ี  
3. นางสาวจอมขวัญ ลลิตกลุธร เลขท่ี  
4. นางสาวณัฐณรินทร๑ จอมบดินทร๑ เลขที ่ 
5. นางสาวพรพิชชา ชินตระกูลรัตน เลขท่ี  

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากดอกไม ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/6 50601 1. นางสาวศศิพิมพ๑  ธนัญชยานนท๑ เลขท่ี 32 
2. นางสาวพิชญาภัค  โลํสกลุ เลขท่ี 26 
3. นางสาวปภาพิชญ๑  ศิริธวัช           เลขท่ี 33 
4. นางสาวบุญญาพร  ลี้สุนทรไพศาล  เลขท่ี 36 
5. นางสาวปุณยาพร  สุวรรณรันต๑ เลขท่ี 38 
6. นางสาวนภัส  รัตนาอัมพวัลย๑ เลขท่ี 44 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สลัดดอกไม๎ออร๑แกนิก ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/6 50602 1. นางสาวโรส  นาวานุเคราะห๑ เลขท่ี 41 
2. นายภูมิธนสิทธิ์  สกุลวิเศษโสภณ  เลขท่ี 2 
3. นายณัฐสิทธิ์  ชมชื่น              เลขท่ี 4 
4. นางสาวณิชาภัทร  หอมเกตุ   เลขท่ี 23 
5. นางสาวพลอยชมพู  บุญมี  เลขท่ี 24 
6. นางสาวธัญพิชชา  ดํารงพิริยกลุ เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือจากมะลิ
และจําป ี

ทอง 

ม.5/6 50603 1. นางสาวพัชรกัญญ๑  จิรวัชรกรวีย๑   เลขท่ี 27 
2. นางสาวธัญวรัตน๑  คุ๎มทรัพย๑  เลขท่ี 28 
3. นางสาววริณรัชต๑  นุํมลออ           เลขท่ี 29 
4. นางสาวอรนลิน  บํารุงหิรัญ  เลขท่ี 34 
5. นางสาวชิณนิชา  ชํางหลํอ     เลขท่ี 37 
6. นางสาวจิณห๑จุฑา  คงชํวย เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

amaranth roll with 
tuna corn salad 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/6 50604 1. นายกัญจน๑ จรัสโรจนพร เลขท่ี 18 
2. นายเจษฎา  เเตํงสุวรรณ๑ เลขท่ี 6 
3. นายคณพศ  ขวัญใจธัญญา  เลขท่ี 13 
4. นายรชต    กลิ่นน้ําหอม เลขท่ี 16 
5. นายจิรภูม ิ จิวจินดา เลขท่ี 19 
6. นายธีรพัฒน๑  แสงฉวาง  เลขท่ี 20 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จากใจถึงฮีโรไํทยปลาย
ด๎ามขวาน 

เงิน 

ม.5/6 50605 1. นายพัชรพงศ๑ หลาซุน    เลขท่ี 11 
2. เด็กชายประกฤษฎิ ์ สุวรรณตันหยง เลขท่ี 7 
3. นายรัฐกรณ๑ แซํดําน เลขท่ี 8 
4. นายศิรวิทย๑  วงษ๑พระจันทร๑  เลขท่ี 9 
5. นายกษิดินทร  ภูฆัง เลขท่ี 10 
6. นายศุภกร เสถียรวงศา  เลขท่ี 12 

สะเต็มศึกษา เครื่องแยกไขํทําเอง เงิน 

ม.5/6 50606 1. นางสาวนฤพร  ธรรมการกุล   เลขท่ี 31 
2. นางสาวปพิชญา         ศรีบุญล๎อม     เลขท่ี 25 
3. นางสาวกัญญาณัฐ     กองชัย     เลขท่ี 30 
4. นางสาวญาดาวดี       เสือสกลุ    เลขท่ี 40 
5. นางสาววรรณรดา       ทองประเสริฐ   เลขท่ี 42 
6. นางสาวสุธาสิน ี สิขิวัฒน๑   เลขท่ี 43 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ขนมโคจากอัญชัน ทองแดง 

ม.5/6 50607 1. นายวิชญ๑วิสิฐ โชติกิจสมบรูณ๑  เลขท่ี 1 
2. นายปุณณวิช  ชุมทอง  เลขท่ี 3 
3. นายสรวิชญ๑  งามหรู  เลขท่ี 5 
4. นายณภัทร  ไกรอนุพงษา  เลขท่ี 14 
5. นายวงศพัทธ๑  ขําเจริญ  เลขท่ี 17 
6. นายเจษฎา หงษ๑สําโรง เลขท่ี 21 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ําหอมจากดอกมะล ิ ทองแดง 

ม.5/6 50608 1. นายณัฐนันท๑  ชุนเจริญ เลขท่ี 22 สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํน้ําผึ้งและกุหลาบ ทองแดง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/7 50701 1. นางสาวชนิกานต๑  วุกถ๎อง  เลขท่ี 38 
2. นางสาววิชญาดา ละอองบัวทอง เลขท่ี 29 
3. นางสาววรรณิดา มีรัตน๑ เลขท่ี 41 
4. นางสาวอะญาด ี อภิวัฒน๑อมร เลขท่ี 42 

สะเต็มศึกษา การทําแผํนห๎ามเลือด
จากหยวกกล๎วย 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/7 50702 1. นางสาวอชิรญา  พํอค๎า  เลขท่ี 22 
2. นางสาวฎีลดา  เนตรทิพย๑  เลขท่ี 21 
3. นางสาวพรรษมน  ภักดีป๓ญญา  เลขท่ี 28 
4. นางสาวทัดหทัย  ศรีทิพยราษฎร๑   เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

lecture chair from 
bottle with light 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/7 50703 1. นางสาวพรนัชชา  จักรแก๎ว  เลขท่ี 40 
2. นางสาวณภัทร  วิเชนสวัสดิ์  เลขท่ี 30 
3. นางสาวญาตาวี  วงษ๑บุตร  เลขท่ี 31 
4. นางสาวพาขวัญ  ธรรมปาโล  เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํกระดาษพกพาใน
ยุคโควิด-19 

ทองแดง 

ม.5/7 50704 1. นางสาวพิมพกานต๑  พรหมธิตินันต๑ เลขท่ี 37 
2. นางสาวกนิษฐ๑ภัทร๑  สุดสวสัดิ ์ เลขท่ี 25 
3. นางสาวกรฉัตร  สุวัฒธนศิลป ์ เลขท่ี 24 
4. นางสาวเขมณฏัฐ๑  ชํอผกา เลขท่ี 36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูสํามสีจากผลไม ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/7 50705 1.นายณัฐพัฒน๑  เหลําวรวิทย๑ เลขท่ี 11 
2. นายนภนต๑  โรจนนลิ  เลขท่ี 4 
3. นายจิรฐา  วงศ๑สมบูรณ๑  เลขท่ี 13   
4. นายจุลพยัพ  ผลศรีนาค  เลขท่ี 15 
5. นายศิวัชณัฐ  วงศ๑สมบูรณ๑  เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา Bodin Sweet Home ทอง 

ม.5/7 50706 1. นายกิตติคม ไวทยวรรณ เลขท่ี 12 
2. นายกันติชา  โรจน๑ประเสริฐสุด เลขท่ี 6 
3. นายณัฐวัสส๑  ศักรภพน๑สกลุ   เลขท่ี 16 
4. นายจิรายุ  จิตราช  เลขท่ี 18 

สะเต็มศึกษา 
 

Co2 Save plants ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/7 50707 1. นายธนวินท๑     วิวัฒน๑วรรณผล เลขท่ี 8 
2. นายจิติ  จิตบวรรศัม ี เลขท่ี 2 
3. นายเหนือฟูา วันถนอม เลขท่ี 5 
4. นายภวัต           ศรีพรหม เลขท่ี 10 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เครื่องปลูกพืชสวนครัว
และเก็บเกี่ยวผลผลิต
แบบครบวงจรอัตโนมัติ
อัจฉริยะสุดมหัศจรรย๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/7 50708 1. นางสาวเพียงพิรดา  ศฤงคารชัยพงศ๑ เลขท่ี 25 
2. นางสาวณัฐมน  โตสกลุ           เลขท่ี 26 
3. นางสาวภัทรณิษา  พงศ๑สันติธรรม  เลขที 27 
4. นางสาวชัชศรัญ  สายแก๎ว  เลขท่ี 32 
5. นางสาวฐิติชญา  ธะนะวโรทัย  เลขท่ี 33 
6. นางสาวณมน  สุขศิริ       เลขท่ี 34 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

we wheel chair ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/7 50709 1. นายณัฐสิชณ๑  เพ็ญกุล เลขท่ี 7 
2. นายพงศพัศ  พุํมพวง เลขท่ี 19 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ต๎นอํอนทานตะวัน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/7 50710 1. นายณภัทร บุญกล๎า เลขท่ี 1 
2. นายธีร๑ธวัช ศรีนุชศาสตร๑ เลขท่ี 9 
3. นายปุริม สุขใจ เลขท่ี 14 
4. นายสลลิ อติสุธาโภชน๑ เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เปรียบเทยีบความเขม๎
เเสงในเเตํละชํวงเวลาที่
มีผลตํอการหุบบาน
ของดอกคุณนายตื่น
สาย 

เงิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/8 50801 1. นางสาวพิชญานันท๑  เกษมพัฒนสุข  เลขท่ี 37 
2. นางสาวภัทรศยา  จัตุรัตน๑  เลขท่ี 38 
3. นางสาวศริยา  เส๎งศักดิ์  เลขท่ี 39 
4. นางสาวชนิสรา  ไตรธนาวัฒน๑  เลขท่ี 42 
5. นางสาวลักษิกา  หวังเจริญ  เลขท่ี 43 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ํามันหอมระเหยจาก
ดอกลีลาวด ี

ทองแดง 

ม.5/8 50802 1. นางสาวรินรดา พิทยครรชิต เลขท่ี 24 
2. นายสิรวุฒ ิ วีระวิวัฒน๑ เลขท่ี 23 
3. นางสาววรรณพร ปึงพิพัฒน๑ตระกูล เลขที 25 
4. นางสาวกัญญาวีร๑ โชคชัยเกษมสุข เลขท่ี 26 
5. นางสาวปรียาภัทร รักญาต ิ เลขท่ี 45 
6. นายธัชกร   ติรกิจสุนทร    เลขท่ี17 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เชือ้เพลิงธรรมชาติจาก
กากกาแฟ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/8 50803 1. นางสาวณัฐภัทร ธงรัตนะ เลขท่ี 27 
2. นางสาวทอป๓ด เล๎าเจริญ  เลขท่ี 28 
3. นางสาวชญาณ ี วรรณวงศ๑ เลขท่ี 34 
4. นางสาวชิชญา  วชิรศักดิ์  เลขท่ี 35 
5. นางสาวปภัชญา ภัทรบูรณ๑โชต ิ เลขท่ี 36 
6. นายเดชาพล ยานุพรม เลขท่ี 7 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํอัญชัน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/8 50804 1. นายรวีโรจน๑  ลีลาบรูณพงศ๑  เลขท่ี 6 
2. นายเตชินท๑   ปวีณวงษ๑วรรณ  เลขท่ี 21 
3. นายภูรินท๑ เลิศประสิทธิวงศ๑ เลขท่ี 22 
4. นางสาวนัชชษร  ธัญญชาติกุล  เลขท่ี 29 
5. นางสาวรินรดา  สิงคิบุรินทร๑ เลขท่ี 30 
6. นางสาวเบญญาภา ปาลิเอกวุฒิ  เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เครปเค๎กจากดอก
อัญชันและดอก
เฟื่องฟูา 

เงิน 

ม.5/8 50805 1. นายชวัลวิทย๑ เที่ยงสายสกุล เลขท่ี 1 
2. นายนันทนัช จิระวัฒพิสิฐฏ๑  เลขท่ี 2 
3. นายธัญพิสิษฐ๑ วิจิตรโสภา เลขท่ี 9 
4. นายภูธเนศ  รุํงเรือง  เลขท่ี 12 
5. นายรฐ วัชรินทร๑ เลขท่ี 13 
6. นายจิราวัฒน๑ เตชัษณาวุธ เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูสํมุนไพรจากดอก
อัญชัน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/8 50806 1. นางสาวปทิตตา ประกิตสุวรรณ  เลขท่ี 41 
2. นางสาวณัฐกมล  เนียรสวัสดิ์        เลขท่ี 31 
3. นางสาวป๓ณฑารีย๑  ปิยะธาราธิเบศร๑  เลขท่ี 32 
4. นางสาวพิมพ๑รพี  จนิษฐ๑กุล         เลขท่ี 33 
5. นางสาวธนัชพร  ชีวรัตน๑ เลขท่ี 40 
6. นายพิชชากร  ยิ้มใหญ ํ เลขท่ี 18 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ยุคโควิท-19 กับ
ธรรมชาตสิร๎างได ๎

ทองแดง 

ม.5/8 50807 1. นายกรพล   สุทธิรักษ๑  เลขท่ี 3 
2. นายจารุวิทย๑    เเสงเเก๎วสิริกลุ  เลขท่ี 4 
3. นายธนดล     เทาศิร ิ เลขท่ี 5 
4. นายคมชาญ   ศรีไพรสนธิ ์ เลขท่ี 10 
5. นายพีรวิชญ๑      พลคชา  เลขท่ี 11 
6. นายสิริพงศ๑  ศรีประโมทย๑ เลขท่ี 15 
7. นายจิรภัทร   จันทร๑มิตร   เลขท่ี 16 

สะเต็มศึกษา เครื่องปรับอากาศแบบ
พกพาด๎วยแผํนเพล
เทียร๑กรองฝุุน PM 2.5 

ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/9 50901 1. นายติณณ๑  เเย๎มพันธ๑      เลขท่ี 7 
2. นายธีรภัทร  สุโภภาค เลขท่ี 1 
3. นายภูดิศ  ผิวพรรณ เลขท่ี 3 
4. นายพชรเกียรติ์  กาญจนุปกฤต เลขท่ี 8 
5. นายวิชญะ  คําด๎วง เลขท่ี 14 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ไม๎กวาดจากขวด
พลาสติก 

ทอง 

ม.5/9 50902 1. นางสาวลลติา  ป๓ทมาวีรภรณ๑ เลขท่ี 41 
2. นายอภิสิทธ์ิ      สุขศร ี เลขท่ี 16 
3. นางสาวญาตารี  วาจะนะวินิจ     เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา โคมไฟถนอมสายตา
ระบบอัตโนมัต ิ

ทอง 

ม.5/9 50903 1. นายปุณณเมธ กาวิน  เลขท่ี 5 
2. นายณภัทร  ศุภะรัชฏเดช  เลขท่ี 4 
3. นายญาณภัทร   ชาสมบัต ิ เลขท่ี 6 
4. นายเศรษฐยศ  คงสิน  เลขท่ี 9 
5. นายศุภกิจ  วันทิพพา  เลขท่ี 15 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูธํรรมชาติใช๎ดับกลิ่น
รองเท๎า 

ทองแดง 

ม.5/9 50904 1. นางสาวสาธิดา          สมบูรณ๑ เลขท่ี19 
2. นายโชคดี  แซํฉั่ว เลขท่ี17 
3. นางสาวปรดา คูเจรญิ เลขท่ี26 
4. นางสาวฐิติภา ทองมนต๑  เลขท่ี32 
5. นางสาวจิรัศยา          ช๎างเนียม เลขท่ี 37 

สะเต็มศึกษา ตู๎ปลาจากขวด
พลาสติกเหลือใช๎ 

เงิน 

ม.5/9 50905 1. นางสาวชลลดา  สุขสม  เลขท่ี 23 
2. นางสาวปณัจชญา  จงจีรกาล เลขท่ี 38 
3. นางสาวชัญญานุช  รัตตะชัย เลขท่ี 39 
4. นางสาวนงนภัส  วิชัยกุล เลขท่ี 40 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมอโรมําเพื่อ
ชีวา 

ทอง 

ม.5/9 50906 1. นางสาวสุประวณี๑    สุทธิชํวย  เลขท่ี 21 
2. นางสาวป๓ณฑิตา     เลาหพิบลูย๑กุล  เลขท่ี 20 
3. นางสาวนัทธ๑ทนัน   แกํนจันทร๑ เลขท่ี 25 
4. นางสาวชฎาวีร๑       กั๋ว      เลขท่ี 31 

สะเต็มศึกษา เปรียบเทยีบอาหาร
เลี้ยงเช้ือท่ีทําจากมัน
ฝรั่งและถั่วเหลือง 

เงิน 

ม.5/9 50907 1. นางสาวอังคณา     วิเชียรพิทยา เลขที 34 
2. นางสาวธัญรดา  พานิชพึ่งรัถ เลขท่ี 18 
3. นางสาวสิรินดา  กระดี ่ เลขท่ี 33 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แอร๑กลํองมิน ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/9 50908 1. นางสาวเอกวดี  ชัยมงคล  เลขท่ี 30 
2. นาย กิตติกวิน  วงศ๑แก๎ว เลขท่ี 2 
3. นางสาว กมลวรรณ  ศรีสวสัดิ์  เลขท่ี 27 
4. นางสาว วรันธร  วรยศอําไพ  เลขที 28 
5. นางสาวสิริยากร  วงศ๑กล๎า  เลขท่ี 29 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํสครับสมุนไพร ขี้
ไคลหลุด 

เงิน 

ม.5/9 50909 1. นางสาวบงกช  กิติวรรณประสาร เลขท่ี 22 
2. นางสาวกัญญาพัชร  เจนนุวัตร เลขท่ี 35 
3. นางสาวศิต๑กฤษฏิ์   วิวาพัฒน๑  เลขท่ี 36 
4. นางสาวสรณิญา  โฆษณานันท๑  เลขท่ี 43 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือจาก
สมุนไพรธรรมชาต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม-5/9 50910 1. นายกรพัส  ธนกฤตนภันต๑ เลขท่ี 11 
2. นายปวริศร๑  ชูสิน      เลขท่ี 12 
3. นายภูรณิัฐ   หิรัญสถิตย๑พร  เลขท่ี 13 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

กล๎วย นํารู ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/9 50911 1. นางสาววริทยา       อัครทวิชากร   เลขที่ 42 
2. นางสาววาดตะวัน      ดวงมณี   เลขท่ี 24 
3. นางสาวสลินยา      วิสัยศรี    เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สารที่มผีลตํอการชะลอ
การเหี่ยวเฉาของบัว
ไดเร็คเตอร๑จีทีมัวร๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/10 51001 1. นางสาวพณรส  พฤกษราช  เลขท่ี 18 
2. นางสาวกฤตพร  เทาศิร ิ  เลขท่ี 21 
3. นางสาวชวิศา  ยอสินธ๑        เลขท่ี 32 
4. นางสาวธันยพร  คําพิชัย     เลขท่ี 34 
5. นางสาวพิมพ๑ลภสั  อุดมศรีวัฒนา  เลขท่ี 42 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

เครื่องวัดอัตราการเต๎น
ของหัวใจ 

เงิน 

ม.5/10 51002 1. นางสาวพิชชากร  เจริญยงอยูํ   เลขท่ี 41 
2. นายอชิระ  ฉิมหิรัญ   เลขท่ี 3 
3. นางสาวนภสร  ศรีวิโรจน๑  เลขท่ี 29 
4. นางสาวณิชาภา  บุศรา   เลขท่ี 33 
5. นางสาวกุลฑีรา  โพธิ์มัน   เลขท่ี 39 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

หุํนยนต๑เดินตามเส๎น เงิน 

ม.5/10 51003 1. นางสาวณัฏฐ๑วารี   ไตละนันทน๑ เลขท่ี 28 
2. นางสาววรดา   หลวงราช เลขท่ี 22 
3. นางสาว ณัฐธยาน๑   ศรทอง   เลขท่ี 26 
4. นางสาวพรลภสัข๑   กิตติวงศ๑สกลุ  เลขท่ี 40 
5. นางสาวบุญญาณี   วังชากร   เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ชาดอกไม๎จากสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีน 

เงิน 

ม.5/10 51004 1. นายนนทชา  หวลจิตต๑  เลขท่ี 7 
2. นายนวพล  ไทยจีน เลขท่ี 1 
3. นางสาวภัณฑลิา  สุขเสถียรวงศ๑ เลขท่ี 27 
4. นายชานนท๑ ภาวิลาส  เลขท่ี 9 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตู๎เซฟจากลังกระดาษ ทองแดง 

ม.5/10 51005 1. นางสาวณิชญาดา  วิเชียรเลศิ เลขท่ี 30 
2. นางสาวญาณาธิป  วงค๑ลาน  เลขท่ี 19 
3. นางสาวชลลดา  ฦาชา เลขท่ี 35 
4. นางสาวพิชญ๑สินี  อัชชะ เลขท่ี 36 
5. นางสาวภัชรวีย๑  พันทวี  เลขท่ี 43 
6. นางสาวรุํงระวิน  แสงดาว  เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 
 

ดอกไม๎ทอด ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/10 51006 1. นางสาวประภสัสร  ตระการกิจวิชิต เลขท่ี 23 
2. นางสาวพรรษชล  สุขเกื้อ เลขท่ี 24 
3. นางสาวมนรักษ๑  บุญรอด เลขท่ี 25 
4. นางสาวณิชาพัชร๑  ศิริเพ็ญศร ี เลขท่ี 31 
5. นางสาวกัญญาณัฐ  นกทอง  เลขท่ี 37 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 
 

กระดาษจากเส๎นใย
ธรรมชาต ิ

ทองแดง 

ม.5/10 51007 1. นายธนพล  มาอยูํด ี เลขที 2 
2. นายจิรภัทร  เฉลิมพูนทรัพย๑ เลขที 11 
3. นายจิรัฏฐ๑ รื่นเจรญิ เลขที 12 
4. นายอิทธิกร  อึงนิยม เลขที 15 
5. นายเกื้อกูล  งามธุระ เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา สบูํมะขามเปียก ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/10 
 

 

51008 1. นายพสิษฐ๑ พันธุสิทธิ์เสรี  เลขท่ี 16 
2. นายภคิน ป๓้นนาค  เลขท่ี 4 
3. นายสุทธิพจน๑  ลิ่วบุญญานันต๑  เลขท่ี 5 
4. นายภัทรชนน  ประกอบผล  เลขท่ี 6 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

เกมแยกขยะ (Trash 
Trash!) 

ทอง 

ม.5/10 51009 1. นายภูมิ  กาลคลอด เลขท่ี 8 
2. นายกฤษณพล  แสงสวําง เลขท่ี 10 
3. นายฉัตรดนัย   วงษ๑สุวรรณ เลขท่ี 13 
4. นายภคพงศ๑  สพุรพัฒนา เลขท่ี 14 

สะเต็มศึกษา สบูํจากสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/11 51101 1. นายณพดนัย เศรษฐไพศาล  เลขท่ี 2 
2. นายยศัสวิน กุลเดชฐิติพันธ๑  เลขท่ี 1 
3. นายพงศ๑พิเชฐ ราคชิต เลขท่ี 3 
4. นายปรัตถกร อุดมอานันท๑ เลขท่ี 17 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

รายงานผลการศึกษา
พืชศึกษาไมยราบ 

ทอง 

ม.5/11 51102 1. นายจิณณะ  สุทธศิลป ์ เลขท่ี 9 
2. นายณัฐพัชร๑  สงศรีอินทร๑ เลขท่ี 7 
3. นายสิปปกร  แสงสุวรรณ เลขท่ี 13 
4. นายธนกฤต  จินดาลักษณ๑ เลขท่ี 10 
5. นายจิรัฎฐ๑  การงาน เลขท่ี 14 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระถางต๎นไม๎จากขุย
มะพร๎าว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/11 51103 1. นางสาวป๓ทมพร   เกิดสุข  เลขท่ี 18 
2. นางสาวอนรรฆวี   บุตรดีวงศ๑  เลขท่ี 19 
3. นางสาวปวรวรรณ   สิทธิสารวัฒนชัย  เลขท่ี 25 
4. นางสาวหาระมิกา   กิติวงศ๑ไพศาล  เลขท่ี 26 
5. นางสาวเบญญาภา   อุษาจันทรากุล  เลขท่ี 28 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เครื่องหอมสไตล๑ไทย
จากดอกมะล ิ

ทอง 

ม.5/11 51104 1. นายธนัท   วสุโสภณ   เลขท่ี 5 
2. นางสาวป๓ณณภัสร๑   วรรณวัฒนารัตน๑ เลขท่ี 21 
3. นางสาวอริยาภรณ๑   ศรีโสภา   เลขท่ี 23 
4. นางสาวอภิญญา   ตานะประทีปกุล เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมืออนามัยจาก
ดอกมะลเิเละดอก
อัญชัน 

ทองแดง 

ม.5/11 51105 1. นางสาวเปมิกา     บุรณศริิ           เลขท่ี 20 
2. นางสาวธารีรัตน๑  คชรัตน๑           เลขท่ี 24 
3. นางสาววรันรัฐ    ตั้งสิรไิพศาล   เลขท่ี 41 
4. นางสาวอรนภา   สังข๑แก๎ว          เลขท่ี 42 

สะเต็มศึกษา โคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

เงิน 

ม.5/11 51106 1. นางสาวศศิกาณต๑   พิมโคตร๑ เลขท่ี 44 
2. นางสาวกุลฉัตร       โพธิวาระ เลขท่ี 29 
3. นางสาวณญาดา     เหลําวิทวัส เลขท่ี 30 
4. นางสาวชณัฐชา      สรคุปต๑ เลขท่ี 32 
5. นางสาวพรพัตร๑       พงษ๑ประณิธ ิ เลขที 43 
6. นางสาวปาณิษา      เรืองแก๎ว    เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา Vitamin aromatic 
candle 

เงิน 

ม.5/11 51107 1. นายอาชว๑  โชติพันธุ๑วิทยากุล เลขท่ี 4 
2. นางสาวจิดาภา  คําบันเทิง  เลขท่ี 31 
3. นางสาวปณตรัฏฐ๑  คชวงษ๑ เลขท่ี 33 
4. นางสาวปริศนา  พรหมสุวรรณ  เลขท่ี 34 
5. นางสาวสุกฤตา  มั่นคง    เลขท่ี 35 

สะเต็มศึกษา ต๎นไม๎งามด๎วยการหมัก
ดิน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/11 51108 1. นายปุญญ พฤกษ๑สําเริง  เลขท่ี 16 
2. นายกิตติพัฒน๑  มหาศิริพันธุ๑  เลขท่ี 6 
3. นายอธิศ  ไทยชัยธรรม  เลขท่ี 12 

สะเต็มศึกษา น้ํายาล๎างจานจากดอก
อัญชัน 

ชมเชย 

ม.5/11 51109 1. นายปุณณวัฒน๑    อดุลยพันธ๑ เลขท่ี 15 
2. นางสาวพุทธิชา    เงินด ี เลขท่ี 27 
3. นางสาววิชิตา    กิตติวัฒนะโชค เลขท่ี 38 
4. นางสาวณัฐณิชา    อุบลศิร ิ เลขท่ี 39 
5. นางสาวทิพรัตน๑    คุณาภรณ๑นพคณุ เลขท่ี 40 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กล๎วยฉาบมหศัจรรย๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/11 51110 1. นายเป็นตํอ    สมญาภักด ี เลขท่ี 8 
2. นายรวิช    โพธิ์วิเชียร เลขท่ี 11 
3. นางสาวปิยนันท๑    อุดมกิจวณิชย๑ เลขท่ี 22 
4. นางสาวอาทิตติยา    อังครางกูล เลขท่ี 37 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ทําไมต๎องเรียนพิเศษ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/12 51201 1. นางสาวอาคิรา   ศรีชํวย   เลขท่ี 27 
2. นายศรัณย๑   ปร่ํานาค   เลขท่ี 14 
3. นางสาวมัชฌิมา   พิพัฒพรรณวงศ๑  เลขท่ี 26 
4. นางสาวจิตพิชา   ธรรมสิทธ์ิ เลขที 32 

สะเต็มศึกษา กลํองเก็บเสยีงจาก
ธรรมชาต ิ

ทองแดง 

ม.5/12 51202 1. นายกฤตภาส  เถกิงสุขวัฒนา เลขท่ี 10 
2. นายภัทรพล  สําเภาเงิน เลขท่ี 8 
3. นายปาณัท  เจริญกจิ เลขท่ี 11 
4. นายธีรชาติ  ทันตานนท๑ เลขท่ี 15 
5. นายสุภกณิห๑  ติณพันธ๑  เลขท่ี 19 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุนทํามือ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/12 51203 1. นางสาวกมลพร     ชํานาญชานันท๑ เลขท่ี 34 
2. นางสาวณัฎฐณิชา   โสวรรณ ี เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมไลํยุง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/12 51204 1. นางสาวณฐา    ฐิติสวัสดิ์  เลขท่ี 33 
2. นางสาววารียา   ลี้ยิ่งเจรญิไพศาล  เลขท่ี 24 
3. นางสาวศศกิานต๑   บุญชื่น  เลขท่ี 36 
4. นางสาวธีรยา   มํวงพัฒน๑      เลขท่ี 38 
5. นางสาวปพิชญา   โรมพันธ๑  เลขท่ี 41 

สะเต็มศึกษา พัดลมปรับอุณหภูม ิ
 

เงิน 

ม.5/12 51205 1. นายภูวภัทร  จัยสิน  เลขท่ี 9 
2. นายภัทรดนัย  ใจยา  เลขท่ี 2 
3. นายธีรภัทร๑  พุฒนอก เลขท่ี 5 
4. นายนรชยน  ตัน เลขท่ี 6 
5. นายชีณ  พรธาดาวิทย๑  เลขท่ี 16 
6. นายชนพัฒน๑  เวชพฤกพิทักษ๑  เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา การย๎อมผา๎จากสี
ธรรมชาติใหต๎ิดทนนาน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/12 51206 1. นางสาวชนาภัทร  อัศวสันต ิ เลขที 25 
2. นายบุณยภู  ศรีรังไพโรจน๑ เลขท่ี 7 
3. นางสาวภัทรนาฎ  รัตตกลู เลขที 21 
4. นางสาวนรมล  พรหมโชต ิ เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

natural cleaning ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/12 51207 1. นางสาวกัญญ๑สริิ  วิเศษสุข   เลขท่ี 29 
2. นางสาวณัชณิชา  โชติจิรัฐ  เลขท่ี 22 
3. นางสาวธวัลกร  ทัศนเศรษฐ  เลขที่ 30 
4. นาวสาวปวีณนุช  เพราะสุนทร   เลขท่ี 31 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปุ๋ยจากวัสดเุหลือใช๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/12 51208 1. นายวชิรวิทย๑  ทองยาน เลขท่ี 4 
2. นายกฤตภาส  ศิริศุขสกลุชัย เลขท่ี 3 
3. นายพงศ๑พล  คงหอม  เลขท่ี 12 
 

สะเต็มศึกษา เครื่องเเยกเหรียญสดุ
อัจฉริยะ PP 

ทองแดง 

ม.5/12 51209 1. นายชนัต  รัตนสมบัตไิพบูลย๑ เลขท่ี 1 
2. นายภูริ  ปิติรักษ๑สกลุ เลขท่ี 13 
3. นายปรัชญา  รัตนวิฬาร๑ เลขท่ี 18 
4. นายอติวุฒิ  สุวรรณ เลขท่ี 20 
5. นางสาวสัจจาภรณ๑  ใจเดช เลขท่ี 28 

สะเต็มศึกษา สบูํ DIY ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/12 51210 1. นางสาวประภาพรรณ ชยุพงค๑  เลขท่ี 23 
2. นางสาวธมนวรรณ  เปี่ยมศักดิศ์ิริกลุ  เลขท่ี 37 
3. นางสาวปนิษฐา   ลีลางามวงศา  เลขท่ี 40 
4. นางสาวพิชญาภา  กรังพานิช เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมจากสวรรค๑ ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/13 51301 1. นายศีล  ไชยชํวย เลขท่ี 18 
2. นายพชรธัช  สอนป๓้น เลขท่ี 16 
3. นายวัชรพงศ๑  เชียงทอง  เลขท่ี 17 
4. นายตฤณ  กาญจนเพิ่มผลดี  เลขท่ี 19 
5. นายรัฐพงศ๑  ชุณหโสภาค  เลขท่ี 20 
5. นายปวริศร๑  สิงห๑ดี  เลขท่ี 1 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การสํารวจพันธุ๑พืชใน
พิพิธภัณฑ๑เจา๎พระยาบ
ดินทรเดชา (สิงห๑ สิง
หเสน)ี 

ชมเชย 

ม.5/13 51302 1. นางสาวกฤศฐิภา  แตงทอง เลขที 41 
2. นางสาวนันท๑นภัส  จิระศริิวณิช  เลขที 26 
3. นางสาวอาทิตตา  เตียอํารุง เลขที 27 
4. นางสาวพิมพ๑ลภสั  บุษปวนิช เลขท่ี 38 
5. นางสาววรรณศิริ  สุขเกษม เลขที 44 

สะเต็มศึกษา EM BALL ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/13 51303 1. นางสาวธันยนิษฐ๑  ภูํทอง  เลขท่ี 22 
2. นางสาวดาริน  พงศ๑เจตน๑พงศ๑  เลขท่ี 36 
3. นางสาวเสาวภาคย๑  แซํจึง  เลขท่ี 39 
4. นางสาววริษฐา  เลิศวิชากร  เลขท่ี 45 
5. นางสาวศิวาพร  เทพพานิช  เลขท่ี 46 
6. นางสาวอชิญาดา  พิเชียรโสภณ  เลขท่ี 47 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระถางต๎นไม๎จากกาก
มะพร๎าวตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงิน 

ม.5/13 51304 1. นางสาวชนิกานต๑  ชํวยชุมชาติ  เลขท่ี 37 
2. นางสาวกชปาศรี  พิมลศร ี เลขท่ี 23 
3. นางสาวกฤชสิริ  สิริภคัธร เลขท่ี 25 
4. นางสาวพุทธรักษา  แซํเอง  เลขท่ี 31 
5. นางสาวพิยดา  อรัญญาเกษมสุข เลขท่ี 43 

สะเต็มศึกษา พัดลมไร๎ใบพัด ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/13 51305 1. นางสาวมัชฌิมา  ฤทธิ์เดช  เลขท่ี 33 
2. นางสาวณฤฎา  หวังวโรดม เลขท่ี 30 
3. นางสาวภวรัญชน๑  เฉลิมแสนยากร เลขท่ี 32 
4. นางสาวอารยา  โรจน๑พลาเสถียร เลขท่ี 34 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วิเคราะห๑คดีขํมขืนใน
ไทย 

ทองแดง 

ม.5/13 51306 1. นายป๓ณณวัฒน๑  พงศาธีราพงศ๑  เลขท่ี 15 
2. นายปวริศ  สุวิชระเวช เลขท่ี 3 
3. นายณัฐภัทร  ติระชูศักดิ ์ เลขท่ี 5 
4. นายกิตติพงษ๑  สถิตบุญญารักษ๑ เลขท่ี 7 
5. นายคัมภีร๑ ขันอาษา เลขท่ี 12 
6. นายปวัน บริบาลบรุีภณัฑ๑ เลขท่ี 14 

สะเต็มศึกษา กาวจากโฟม ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/13 51307 1. นายวิชญ๑ภาส  โพธิ์พํุมเย็น  เลขท่ี 11 
2. นายเมธาสิทธิ ์ ประเสริฐวงศ๑  เลขท่ี 6 
3. นายศุลพล  ปลื้มใจ  เลขท่ี 9 
4. นายพิจักษณ๑ มณีรตัน๑  เลขท่ี 10 
5. นายนิรุทธิ ์ สุทธิทศธรรม  เลขท่ี 13 
6. นายชยพล ดํานปาน  เลขท่ี 21 

คอมพิวเตอร๑
เเละหุํนยนต๑ 

โปรแกรมสั่งการด๎วย
เสียง 

เงิน 

ม 
5/13 

51308 1. นายญานวิชญ๑  กะการดี   เลขท่ี 2 
2. นายวนชล   พุฒซ๎อน   เลขท่ี 4 
3. นายพศิน  มํวงไหมเเพร   เลขท่ี 8 
4. นางสาวปวิชญา  อศวโชติ   เลขท่ี 24 
5. นางสาวปุญญสิา หาญกิจรุํง   เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลล๎างมือจากวํานหาง
จระเข ๎

ชมเชย 

ม.5/13 51309 1. นางสาวณัฐณิชา     คุณานนท๑      เลขท่ี 28 
2. นางสาวณิชาพัฒน๑     ไวทยธนพันธ๑      เลขท่ี 29 
3. นางสาวจิดาภา     สายสุพรรณ     เลขท่ี 35 
4. นาวสาวบุญญาณี     ไชยยงค๑      เลขท่ี 40 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ผลิตภณัฑ๑ดูแลชํองปาก
จากสารสกัดสมุนไพร 

ชมเชย 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/14 51401 1. นายภูมิรพี        รวมสําราญ เลขที 8 
2. นายอานุรักษ๑    ศรีทองกุล  เลขท่ี 2 
3. นายธปนียะ      โอดมัง  เลขท่ี 9 
4. นายณัฐดนัย     กุลโชติ  เลขท่ี 14 
5. นางสาวจิดาภา  ขําเจริญ      เลขท่ี 19 
6. นางสาวอิศริยา  สอดเสน      เลขท่ี 21 

สะเต็มศึกษา iSmart trash can ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/14 51402 1. นางสาวชญตา  ปรัชญาพิพัฒน๑  เลขท่ี 18  
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูํทอง  เลขท่ี 33 
3. นางสาวกันติชญา  ศรีบริกิจ  เลขท่ี 37 
4. นางสาวพรไพลิน  เจริญศรีวณิชย๑  เลขท่ี 40 
5. นางสาววริศรา  เมธีกสิพิพัฒน๑  เลขท่ี 43 
6. นางสาวศุภาพิชญ๑  นุรักษ๑  เลขท่ี 45 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Mulberry from 
water hyacinth 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/14 51403 1. นายนิปุณ  คฤหไพศาล  เลขท่ี 10 
2. นายวรโชติ  คงสกุล  เลขท่ี 1 
3. นายเสฏฐศักดิ์  สุวรรณแพทย๑  เลขท่ี 4 
4. นายพุฒิพงศ๑  สกุลยั่งยืนเจรญิ  เลขท่ี 15 
5. นายจิตรบริพรรดิ์  เค๎ากล๎า  เลขท่ี 16 
6. นายภูมิพัฒน๑  โพนทอง  เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา ไบโอดีเซลจากน้ํามัน
พืชเหลือใช๎ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/14 51404 1. นางสาวมนพัทธ๑   เลี้ยงพันธ๑ เลขท่ี 23 
2. นายกษิดิเดช   ไชยสุวรรณ เลขท่ี 7 
3. นางสาวณิชนันท๑   วาสนะตระกลู เลขท่ี 22 
4. นางสาวณัฐชานันท๑   โกศล   เลขท่ี 39 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โปสการ๑ดกระดาษ
แฮนด๑เมดจากวัชพืช 

ทอง 

ม.5/14 51405 1. นางสาวอริสรา   อธิชนากร  เลขท่ี 25 
2. นางสาวปิยสุดา  ปิ่นวาสี    เลขท่ี 26 
3. นางสาวพิมพ๑ชนก  ศรีสุวรรณ  เลขท่ี 27 
4. นางสาวชนม๑นิภา  เพาะผล  เลขท่ี 31 
5. นางสาวฐานิดา  ทรัพย๑อนันต๑กุล เลขท่ี 32 
6. นางสาวศรินญารัตน๑ วงษ๑พันธรรม  เลขท่ี 44 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยาสีฟ๓นชาวปุา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/14 51406 1. นางสาวพชรมน  ปุตระเศรณ ี เลขท่ี 20 
2. นางสาวสุบุญญา  เจริญเจียงชัย เลขท่ี 28 
3. นางสาวสุพันธิตรา  หอมชะเอม เลขท่ี 29 
4. นางสาวอิสยาห๑พร  รัตนปกรณ๑ เลขท่ี 30 
5. นางสาวสุพิชชา  กุลสาทร เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เปลือกพืชตระกลูสม๎
กับการกําจัดคราบ
สกปรก 

ทองแดง 

ม.5/14 51407 1. นางสาวอาทิตยา  ครุธพันธุ๑ เลขท่ี 46 
2. นางสาวรมณ ทองสุจริตกุล เลขท่ี 24 
3. นางสาวณฐมน  ป๓ญญาเลิศธาดา เลขท่ี 34 
4. นางสาวณัฏฐาสิรี  ศรีเทพ เลขท่ี 38 
5. นางสาวพฤกษา  ธรรมรัตน๑ เลขท่ี 41 
6. นางสาววรกมล  จงธนเศรษฐกุล เลขท่ี 42 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํจากผลไม ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/14 51408 1. นายณัฐกิตติ ์ มงคลรตันาสิทธ์ิ เลขท่ี 11 
2. นายธนภูม ิ จรัสศรีชล เลขท่ี 3 
3. นายญัตติพงศ๑ ธรรมวิชัย เลขท่ี 5 
4. นายดาเนียล  กิตติธรรมรตัน๑ เลขท่ี 6 
5. นายธนกฤต     แซํหล ี เลขท่ี 12 
6. นายสรลั     เอกวงศ๑       เลขท่ี 13 

สะเต็มศึกษา การชะลอการสุกของ
ผลไม ๎

ชมเชย 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/15 51501 1. นางสาวสุวภัทร  จตุรทิศ       เลขที 36 
2. นางสาวสุพิชญา  คงไทย เลขท่ี 26 
3. นางสาวรพีภัทร  ผลสํง เลขท่ี 35 
4. นางสาวจาฏุพัจน๑  สีหนาท เลขท่ี 41 
5. นางสาวจิรัชญา  โรจนานนท๑  เลขท่ี 42 
6. นางสาวบุญสติา  บัววิสัย  เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา การล๎างผักด๎วยน้ํา
โอโซน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/15 51502 1. นายธนภัทร  โชติพันธ๑ เลขท่ี 9 
2. นายคุณานนต๑  เลากลุรัตน๑ เลขท่ี 7 
3. นายธนวัฒน๑  ชนะนันทศักดิ์ เลขท่ี 10 
4. นายติณณ๑ภัทร  วิทยาพันธ๑ประชา เลขท่ี 14 
5. นายพันธุ๑ธัช  ดาบเงิน        เลขท่ี 19        

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

เครื่องมือชํวย
แปลภาษามือแบบ
เรียลไทม๑ 

ทอง 

ม.5/15 51503 1. นายพีรวัส   วงศ๑ไชยรัตน๑ เลขท่ี 4 
2. นายนภสิธุ๑  วัฒนนาคะกุล เลขท่ี 6 
3. นายณัชภ ู  หมายประทุม เลขท่ี 13 
4. นายถิรพุทธิ์  คงหมวก เลขท่ี 15 
5. นายเจษฎาพร  แก๎วคํา เลขท่ี 18 

สะเต็มศึกษา โปรแกรมแปลงอักษร
คีย๑บอร๑ด 

เงิน 

ม.5/15 51504 1. นางสาวพรปวีณ๑  ภาสรุกุล  เลขท่ี 29 
2. นายสุริยวัฒน๑   โสภา เลขท่ี 21 
3. นายสูตินนท๑  ทารุอิ  เลขท่ี 22 
4. นางสาวพิชชานันท๑  มีสมอรรถ  เลขท่ี 25 
5. นางสาวกานต๑  ตันหยงมาศ  เลขท่ี 37 

คณิตศาสตร๑ รูปทรงกับการละลาย เงิน 

ม.5/15 51505 1. นางสาวอชิรญา   ซ๎อนขํา เลขท่ี 39 
2. นายทวีรัตน๑   งามนทีอรุณ เลขท่ี 8 
3. นางสาวพิมพ๑มาดา   รุพันธ๑ เลขท่ี 23 
4. นางสาวปริณดา   ทองเทพ เลขท่ี 24 
5. นางสาวกานต๑พิชชา   ช่ืนศิริ   เลขท่ี 28 
6. นางสาวชนกานต๑   เกษรมาลา เลขท่ี 31 

ภาษาอังกฤษ New norm from 
covid19 

เงิน 

ม.5/15 51506 1. นายกานต๑  ปาลภิบาล เลขที 1 
2. นายเสฏฐวุฒิ  เฉลิมวัฒน๑ เลขท่ี 5 
3. นายอัศจรรย๑  พงศาชลากร เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา ปริซึมกับอุณหภูม ิ เงิน 

ม.5/15 51507 1. นางสาวพิชญมณฑน๑  สุวรรณโฆษิต  เลขท่ี 29 
2. นายกิตติพัฒน๑  จูสิงห๑ เลขท่ี 3 
3. นางสาวอัญชิสา  วิสาละ เลขท่ี 26 
4. นางสาวนันทนัช  โรจน๑คณุารักษ๑ เลขท่ี 32 
5. นางสาวกัลยกร  ลิขิตพัฒนานุกูล   เลขท่ี 33 
6. นางสาวสิตานันท๑  เมฆรุํงเรืองไกร  เลขท่ี 34 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ําคั้นผลมะแว๎งกําจัด
แมลง 

เงิน 

ม.5/15 51508 1. นางสาวพิมแพรวา   ทิชินพงศ๑  เลขที 38 
2. นางสาวกษมา  เส็นสมเอียด  เลขท่ี 40 
3. นางสาวโชติกา  พิศุทธิ์สําราญกลุ  เลขท่ี 43 
4. นางสาวฐิติกาญจญ๑  หลํอวิเชียรรุํง  เลขท่ี 44 
5. นางสาวพชรวรรณ  ศรีรักษา  เลขท่ี 46 

คณิตศาสตร๑ การศึกษาอัตราการ
เจริญเติบโตของผักบุ๎ง 

เงิน 

ม.5/15 51509 1. นายสัณหณัฐ  จันทร๑ป๓ญญา  เลขท่ี 16 สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การวิเคราะห๑การคาย
น้ําของพืชจากการเปิด-
ปิดของปากใบเพื่อ
นําไปใช๎ประโยชน๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

รหัส
โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/16 51601 1. นางสาวชาลิสา แก๎วหะรอด  เลขท่ี 30 
2. นางสาวพิรยา ทิพย๑มาลย๑มาศ เลขท่ี 20 
3. นางสาวเปรมปรีษ๑ฎา บุญสวสัดิ ์ เลขท่ี 22 
4. นางสาวณัชชา ล๎อมตะค ุ เลขท่ี 28 
5. นางสาวสุพิชฌาย๑ ธนะรุจิกาญจน๑ เลขท่ี 29 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุน
อเนกประสงค๑ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/16 51602 1. นายสิรภัทร  จิรนนทสิริ  เลขท่ี 9 
2. นายจิรภัทร  วิรานันท๑ เลขท่ี 6 
3. นายพลกฤต จันทรสุพิศ เลขท่ี 7 
4. นายณัฐนันท๑ จันทร๑พุฒ เลขท่ี 8 
5. นายธนันท๑รัฐ   นวศุภรัตน๑ เลขท่ี 10 
6. นายกิตติเชษฐ๑  ผลสุข เลขท่ี 12 

สะเต็มศึกษา อํานาจของแมํเหล็กใน
การผลิตกระแสไฟฟูา 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.5/16 51603 1. นางสาวนภัสกร  เตียรประเสริฐ  เลขท่ี 21 
2. นายเจตนิพัทธ๑  กรีพานิช  เลขท่ี 11 
3. นายธชัปพัฒน๑  วิลาราช  เลขท่ี 13 
4. นางสาวพรนภัส  เมธวัฒน๑ธรากุล  เลขท่ี 19 
5. นางสาวณัชชา  เขียวสอาด  เลขท่ี 32 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ผลิตภณัฑ๑ทําความ
สะอาดและฆําเช้ือโรค
ปูองกันโควิด19จาก
พรรณไม๎ในสวน
พฤกษศาสตร๑ 

เงิน 

ม.5/16 51604 1. นางสาวนภิน ตันสุรยิวงษ๑  เลขท่ี 18 
2. นางสาวสลลิพร รัตนประภาพร  เลขท่ี 17 
3. นายธัชธรรม ลือชาพุฒิพร  เลขท่ี 1 

สะเต็มศึกษา Lighted Up by 
Water 

เงิน 

ม.5/16 51605 1. นางสาวปริม วลัยวรางกูร  เลขท่ี 25 
2. นางสาวนีรนารา วาทีมงคลกาล     เลขท่ี 23 
3. นางสาวชาลิสา ดิษบรรจง เลขท่ี 24 
4. นางสาวปาณิศา วังแสน  เลขท่ี 26 
5. นางสาวริสรา วิเศษยิ่ง เลขท่ี 27 
6. นางสาวกมลฉัตร ศรีจงใจ เลขท่ี 31 

สะเต็มศึกษา อิทธิพลของคลื่น
ไมโครเวฟที่สํงผลตํอ
การเจรญิเติบโตของ
เมลด็พืช 

ทอง 

ม.5/16 51606 1. นายวริทธินันท๑  เจียไพบูลย๑ เลขท่ี 15 
2. นายกิตติพันธน๑ จันทประยรู เลขท่ี 3 
3. นายธีรเมธ เจริญกติิศัพท๑  เลขท่ี 14 

สะเต็มศึกษา อัตโนมัติแบบทํามือ ทอง 

ม.5/16 51607 1. นายกิตติพงศ๑ แซํหยําง เลขท่ี 2 
2. นายยศวริต สุโขวัฒนกิจ  เลขท่ี 4 
3. นายนภัค แจ๎งใจกุล เลขท่ี 5 
4. นายสุรพัศ ฉายรัตน๑ เลขท่ี 16 

สะเต็มศึกษา โปรแกรมเปรยีบเทียบ
และคํานวณดอกเบีย้
เงินฝากใน
โทรศัพท๑มือถือ 

ทอง 
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ห้อง 
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โครงงาน 

รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.5/17 51701 1. นางสาวสิริภัทร  พัฒนวศิน  เลขท่ี 25  
2. นายณัฎธนนท๑  นาวีเรืองรัตน๑  เลขท่ี 4 
3. นายนิภัทร๑  หวังสุขนิรันดร๑  เลขท่ี 8 
4. นางสาวภูริดาณัชมณี  พุดดี  เลขท่ี 19 

สะเต็มศึกษา การศึกษาปฏิกริิยาที่
เกิดจากเอนไซม๑จาก
ผลไม๎ที่สํงผลตํอความ
นุํมของเนื้อ 

ทอง 

ม.5/17 51702 1. นางสาวภูริชญา  ธีรกันทรากร  เลขท่ี 18 
2. นางสาวนางสาวอุษณี  หนํองพงษ๑  เลขท่ี 20 
3. นางสาวป๓ญญศภุา  ศรีบริกิจ  เลขท่ี 21 
4. นางสาวศศิกานต๑  แพรํเกียรติเจริญ  เลขท่ี 24 

สะเต็มศึกษา การวัดความคงทนใน
การประสานกันของ
เส๎นใยธรรมชาต ิ

ทอง 

ม.5/17 51703 1. นางสาวลภสัรดา  สิทธิพาชัยกุล  เลขท่ี 16  
2. นางสาวจิดาภา  ศรีนุติทรัพย๑   เลขท่ี 12 
3. นางสาวพรปวีณ๑  กอบเกื้อชัยพงษ๑  เลขท่ี 13 
4. นางสาวสุวภัทร ไม๎หอม  เลขท่ี 14 
5. นางสาวพัชรพิชชา  เพชรกําเนิด  เลขท่ี 22 

คณิตศาสตร๑ การศึกษาคําความ
เหลื่อมล้ําของนักเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห๑ สิงหเสน)ี 

ทองแดง 

ม.5/17 51704 1. นายธรสันต๑  เจริญวยั  เลขท่ี 1 
2. นายศิวกร  เศิกศิริ  เลขท่ี 2 
3. นายกนกพล  สุคนธ๑ป๓ญญา  เลขท่ี 5 
4. นายกานต๑  อ๎นอุํน  เลขท่ี 6 

สะเต็มศึกษา การทดลองปลูกพืช
เรืองแสงจากปากกา
ไฮไลท๑ด๎วยการสํองแสง
ผําน blacklight 

ชมเชย 

ม.5/17 51705 1. นายปวริศร๑  เปี่ยมปรีชา เลขท่ี 9 
2. นายคณพศ  น้ําดอกไม ๎ เลขท่ี 7 
3. นางสาวกิรณา  เดียวสรุินทร๑ เลขท่ี 15 
4. นางสาวจิรภญิญา  พันธ๑เดชาวัฒน๑ เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา การเปรยีบเทียบ
อัตราสํวนเส๎นใยปาล๑ม
น้ํามันกับประสิทธิภาพ
ความยืดหยุํนของ
กระดาษจากเส๎นใย
ปาล๑มน้ํามัน 

ทอง 

ม.5/17 51706 1. นายปพนธนัย     อุํนโสภา    เลขท่ี 3 
2. นางสาวทอฝ๓น  เกตุลอย     เลขท่ี 10 
3. นางสาวพนัชธิดา  ธรรมสุรางค๑กูร    เลขท่ี 11 
4. นางสาวศตพร    สุขม ี เลขท่ี 23 

สะเต็มศึกษา แผํนรองแก๎วหมุนเวียน
พลังงาน 

ทอง 
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แบบสรุปชื่อโครงงาน PBL ม.6  
ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/1 60101 1. นางสาวพรรษารัศม๑    ตาวพิทักษ๑ชัย เลขท่ี 23 
2. นางสาวเจนจิรารัตน๑   เดือนแจ๎งรัมย๑ เลขท่ี 21 
3. นางสาวญาณิศา    ทัศนาจันทธาน ี เลขท่ี 22 
4. นางสาวภวิษย๑พร วิชญะธนาศิษฐ๑ เลขท่ี 24 
5. นางสาวมิลิน นามอุทา เลขท่ี 25 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สเปรย๑ดับกลิ่นจาก
สมุนไพรรอบตัว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/1 60102 1. นางสาวธรรมพร  วิทูรกิตต ิ เลขท่ี 26 
2. นายณัฐพล  ขัดสาย  เลขท่ี 3 
3. นางสาวนภัค ลิมป์รุํงรัตนา เลขท่ี 27 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ภาษาสะท๎อน
วัฒนธรรม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/1 60103 1. นางสาวศุภดา ฑีฆะ  เลขท่ี 34 
2. นางสาวณัฐรดา  เชาวนสมิธ  เลขท่ี 17 
3. นางสาวจิรัชยา  บุญมาก  เลขท่ี 19 
4. นางสาวจุฑามาศ  มหาจักษ๑  เลขท่ี 20 
5. นางสาววริทยา   รัตนนุกรม  เลขท่ี 30 
6. นางสาวอรุณลักษณ๑  เกิดมี  เลขท่ี 35 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อัศจรรย๑ชาเขยีว
ดินแดนอาทิตย๑อุทัย 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/1 60104 1. นายธยาน๑ณัฏฐ๑    อัศวราชันย๑ เลขท่ี 5 
2. นายจิรภัทร    นาคทวีวงศ๑ เลขท่ี 9 
3. นายอัฑฒกานต๑     โฆษิตวานิช   เลขท่ี 11 
4. นายนิธิศ       ศรีบัวทอง   เลขท่ี 14 
5. นางสาวชวัลลักษณ๑    ปิยภาณีรัตน๑   เลขท่ี 16 
6. นางสาวอินทิตา     ตุวยานนท๑   เลขท่ี18 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เรียนรูเ๎จแปนปรบัใช๎
กับแลนด๑ออฟสมายล๑ 

- 

ม.6/1 60105 1. นายฤชากร  เชาวน๑ไว  เลขท่ี 2 
2. นายจิรกิตติ  โรจนวงศ๑สกลุ  เลขท่ี 4 
3. นายภูษิต  ชัยบาล  เลขท่ี 6 
4. นายภาสวุฒิ  สุขเสวี  เลขท่ี 10 
5. นายเฉลิมชัย  ปานทสูตร  เลขท่ี 12 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อาหารพิสดารของชาว
อังกฤษ 

ทองแดง 

ม.6/1 60106 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยันโต  เลขท่ี 28 
2. นางสาวอรการ  สึชิยะ  เลขท่ี 29 
3. นางสาวญาณิศชา  โสภโณดร  เลขท่ี 31 
4. นางสาวนภัสพินท๑  สุรนาคะพันธุ๑  เลขท่ี 32 
5. นางสาวพิชญาพร  พรหมจําปา  เลขท่ี 33 
6. นางสาวปิยมน  ตั้งทวีสุโข  เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Bath Bomb บูบีบาบ ู ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/1 60107 1.นายธนกฤต  เจนสุรยิคํา  เลขท่ี 1 
2.นายพระนายก๑  อัมพุนันทน๑  เลขท่ี 7 
3.นายสุวิจักขณ๑  เลิศอุฬาร  เลขท่ี 8 
4.นายภูรณิัฐฒ๑  กัณหะสิริ  เลขท่ี 13  
5.นายวงศธร  เหลําวราพันธุ๑  เลขท่ี 15 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ป๓่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/2 60201 1. นายสุทธกานต๑  โกมลวริิยะกลุ เลขท่ี 8 
2. นายพรีวิชญ๑ ประมุขเกยีรตยิศ เลขท่ี 1 
3. นายภูหฤษฏ๑ จันทรุสอน เลขท่ี 2 
4. นายพิชยา สุขสมผล  เลขท่ี 5 
5. นายคณวัฒน๑    สมจิตต๑   เลขท่ี 6 
6. นายภวัต     นุรักษ๑ เลขท่ี 7 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ําหอมดับกลิ่น ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/2 60202 1. นางสาวณัฏฐมน คมขํา เลขท่ี 19 
2. นางสาวสิตา อิฐรตน๑   เลขท่ี 21 
3. นางสาววราภรณ๑ ชัยมูล เลขท่ี 22 
4. นางสาวณัฏฐภิญญาธาร คุมวงศ๑วาญ เลขที 25 
5. นาวสาวธิติสดุา สังข๑ทอง  เลขที 26 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากดอกไม ๎ ทอง 

ม.6/2 60203 1. นายการต๑อนรรฆ    ตันเจรญิ เลขท่ี 3 
2. นายเป็ณใหญํ    รักติประกร  เลขท่ี 4 
3. นางสาวสิริน    ซัมเบอร๑เกอร๑ เลขท่ี 15 
4. นางสาวอิสรีย๑ เสรมิทอง   เลขท่ี 16 
5. นางสาวปุญญาพัฒน๑ นักร๎อง เลขท่ี 36 
6. นายภูขวัญ สารากรบรริักษ๑ เลขท่ี 9 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ดอกไม๎ในโรงเรียนสูํ
เทียนหอม 

เงิน 

ม.6/2 60204 1. นางสาวพรรวินท๑   เฉลิมรัตนสกุล   เลขที 31 
2. นางสาว รินรดา    ศรีดามา    เลขท่ี 28 
3. นางสาวสิตา   สัมมาวุฒธ ิ เลขท่ี 29 
4. นางสาวณชา   คีตะโสภณ เลขท่ี 30 
5. นางสาวสิริกร   ศักดิ์ประเสริฐ  เลขท่ี 32 

สะเต็มศึกษา คอนโดสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/2 60205 1. นางสาวณัชวิภา    เทพจันที    เลขท่ี 12 
2. นางสาวฑีจุฑา    ศรีเพ็ญ เลขท่ี 11 
3. นางสาวมณฑริา    พุทธิวิทยานนท๑ เลขท่ี 14 
4. นางสาวจรรยาภัทร    สุตณัวณิชกุล    เลขท่ี 17 
5. นางสาวภัทรมน    แซํหวัง    เลขท่ี 18 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเกาหลีเข๎า
มาเปลีย่นแปลงการ
ดําเนินชีวิตของคนไทย 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/2 60206 1. นางสาวณัฐณิชาช๑ แสนทวีสุข เลขท่ี 13 
2. นางสาวกัญญาณพัชร๑ สุวรรณภาศร ี เลขท่ี 23 
3. นางสาวณัชชา ตันมงคล เลขท่ี 24 
4. นางสาวพุธิตา เพ็ชรพรรณ เลขท่ี 33 
5. นางสาวภาวิดา จันทร๑แรม เลขท่ี 34 
6. นางสาวณัฐรณิีย๑ สิทธิประเสริฐ เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

มะกรูดมหัศจรรย๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/2 60207 1. นางสาวเนาว๑สิภา รักษ๑งาน เลขท่ี 10 
2. นางสาวประภสัสร พรมมาวัน เลขท่ี 20 
3. นางสาวพรนัชชา   นวกุลกาญจนภาส เลขท่ี 27  

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ถุงน้ําหอมจากดอกไม๎
เหลือใช๎ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/3 60301 1. นางสาววราภรณ๑ มั่งมี  เลขท่ี 28 
2. นางสาวปาลิตา อารีย๑ เลขท่ี 18 
3. นางสาวณัฐกัลยา เจริญบญุ  เลขท่ี 23 
4. นางสาวพัชมณ โสตินยั  เลขท่ี 27 
5. นางสาววิลาสิน ี สํงชัย เลขท่ี 29 
6. นางสาวศุภรดา ศรีเมือง  เลขท่ี 30 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สวนครัวสวนขวด ทอง 

ม.6/3 60302 1. นางสาววณิชยา ลิ่มสกลุ  เลขท่ี 32 
2. นางสาวกิ่งแก๎ว คงธีรนิล  เลขท่ี 20 
3. นางสาวณฤติญา รอดรื้อผดิ  เลขท่ี 25 
4. นางสาวพจนารถ ศรีทองฉิม  เลขท่ี 26 
5. นางสาวบุศราลักษณ๑ ผํองศร ี เลขท่ี 31 
6. นางสาวสโรชา ยิ้มละมัย เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

 ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/3 60303 1. นางสาวปรารถนา อุดมสังวรกลุ เลขท่ี 16 
2. นางสาวนิลประดับ  แทนโป  เลขท่ี 22 
3. นางสาวนภสร นารถสมบรูณ๑ เลขท่ี 24 
4. นางสาววีรตา อนันต๑ชล เลขท่ี 35 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ระยะเวลาในการดับ
กลิ่นที่ไมํพึงประสงค๑
ของสมุนไพร 5 ชนิด 

เงิน 

ม.6/3 60304  1. นางสาวพลอยชมพู หวังเทิดเกียรต ิ เลขท่ี 33 
2. นายพงศกร หมื่นเทพ เลขท่ี 11 
3. นางสาวชนกานต๑ พันธรักษ๑     เลขท่ี 15 
4. นางสาวญาณิศา โลเกศเสถียร เลขท่ี 17 
5. นางสาวเมนาท เชยเพ็ชร เลขท่ี 19 
6. นางสาววรรษชล ภูํรอด เลขท่ี 34 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน  

ลิปบาล๑มจากดอกไม๎  ชมเชย 

ม.6/3 60305  1. นายกิตติณัฐ  พรมแสง     เลขท่ี 10 
2. นายจักรภัทร  สุขสวัสดิ์       เลขท่ี 3 
3. นายพงษ๑อัฐรัฐ  สกลแก๎ว   เลขท่ี 4 
4. นายคัชชพุทธิ์  พรมแสง    เลขท่ี 5 
5. นายไชยพัฒน๑  เที่ยงน๎อย เลขท่ี 12 
6. นายธุวานันท๑  ศิริปทุมานันท๑ เลขท่ี 13 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน  

สบูํจากขมิ้น  ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/3 60306  1. นายป๓ณฑา  ปาประโคน  เลขท่ี 6 
2. นายภาวัต  วงษ๑สุวรรณ    เลขท่ี 1 
3. นายพชร  อุํนแทํน   เลขท่ี 7 
4. นายภาสุ  อนันตชัยพัทธนา เลขท่ี 8 
5. นายอภิชา  เอี่ยมละอํอ     เลขท่ี 9 

 สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากสมุนไพรตะไคร๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/4 60401 1. นางสาวนฤภร    แสนอี   เลขท่ี 31 
2. นางสาวนิลุบล    เรือนทอง เลขท่ี 21 
3. นางสาวศรุดา   ขันธกสิกรณ๑ เลขท่ี 38 
4. นางสาวอรณภัทร    แก๎วนก เลขท่ี 39 
5. นายภูริพันธ๑   จําปาทอง    เลขท่ี 2 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อีซี่บายเทคโนโลย ี ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/4 60402 1. นายพรพิพัฒน๑   ประคองศักดิ์  เลขท่ี 4 
2. นายภูมิธรรม  โพธิชัย  เลขท่ี 7 
3. นายศิวกร  อัมรินทร๑นุเคราะห๑ เลขท่ี 11 
4. นายณภัทร   ชนะฤทธิชัย  เลขท่ี 12 
5. นายณัฐภัทร   คํารังษ ี เลขท่ี 14 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

อาหารจากสวน
พฤกษศาสตร๑ 
กระตุกจติกระชากใจ 
 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/4 60403 1. นางสาวปณตพร   ขอจุลซ๎วน       เลขท่ี 16 
2. นายดรัณภพ   อัศวาภิรมย๑    เลขท่ี 6 
3. นายณัฐชนนท๑   วิรุฬห๑ชาตะพันธ๑ เลขท่ี 9  
4. นายธนากร   ตั้งสุวรรณ๑ศรี    เลขท่ี 10 
5. นางสาวพิมลรตัน๑   ศรีทอง เลขท่ี 19 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมจากดอก
มะล ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/4 60404 1. นางสาวปทิตตา   ศิลปี  เลขท่ี 17 
2. นางสาวพิศมล   ดุหลิ่ม  เลขท่ี 20 
3. นางสาวพิชญา   ยิ้มใหญ ํ เลขท่ี 18 
4. นางสาวณัฐชา   บุญสุวรรณ๑  เลขท่ี 15 
5. นายรัชชานนท๑   ศรีสวน   เลขท่ี 5 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑ดับกลิ่นสมุนไพร
กลิ่นมะล ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/4 60405 1. นางสาวณชิชา   พรโกศลสิรเิลิศ เลขท่ี 23 
2. นางสาวปณาลี   โพธินันท๑ เลขท่ี 22 
3. นางสาวจันทรัสม๑     จารุประดิษฐ๑เลิศ เลขที 34 
4. นางสาวภาวิไล   กอบเกื้อกูล   เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

กล๎วยๆ ชมเชย 

ม.6/4 60406 1. นางสาวป๓ณณ๑   ธีระคําศร.ี.  เลขท่ี 29 
2. นางสาวชลธิชา   มาลาเล็ก เลขท่ี 28 
3. นายกุลธรรม   คุณอนันทวณิช เลขท่ี 8 
4. นายรวิชญ๑   วงค๑แสงอนันต๑ เลขท่ี 3 

สะเต็มศึกษา VR มหัศจรรย๑ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/4 60407 1. นางสาวภัคธีมา   แก๎วมณี   เลขที 32 
2. นางสาวปวริศา   พงศ๑มานะวุฒิ   เลขท่ี 24 
3. นางสาววัลย๑ลดา   วรโชติธนากุล   เลขท่ี 25 
4. นางสาวศศิประภา   มณีวงษ๑   เลขท่ี 26 
5. นางสาวอ้ิลฮาน   สนับแนํน เลขท่ี 27 
6. นางสาววิชญาดา   พรมบุตร   เลขท่ี 37 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 
 

น้ําหอมท่ีไมํหอมหรือ
ดอกไม๎ที่ห๏อมหอม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/4 60408 1. นายภาคภูม ิ เศรษฐปราโมทย๑  เลขท่ี 1 
2. นาชนกนันท๑ แก๎วมณ ี เลขท่ี 13 
3. นางสาวสุภิญญา อิ่มโภคา เลขท่ี 30 
4. นางสาวจณิสตา ถิ่นวิลัย เลขท่ี 33 
5. นางสาวนภสร หมวกสังข๑ เลขท่ี 35 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เกษตรพอเพียง ตาม
แนวพระราชดํารัส 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/5 60501 1. นายวรภัทร จิระนันตรัตน๑  เลขท่ี 3 
2. นายภูริภัทร ทีฆเสนีย๑  เลขท่ี 2 
3. นายณัฐภัทร บํารุงจิต เลขท่ี 4 
4. นายตะวัน ก๎อนจันทร๑เทศ เลขท่ี 5 
5. นายอนพัทย๑ รุํงเรืองเกียรติ  เลขท่ี 6 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผักสวนครัวด๎วยมือเรา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/5 60502 1. นางสาวณลย๑ชนก เมธากุลนาถ  เลขท่ี 10 
2. นางสาวภาสินี   ฉัตรวิทยาทรัพย๑ เลขท่ี 12 
3. นางสาวชยานันต๑  ศิริผลา   เลขท่ี 16 
4. นางสาวกาญติมา   ชัยศิริพงศ๑  เลขท่ี 17 
5.นางสาวปภัสรา  ศรีอุดม    เลขท่ี 26 
6. นางสาววรพิชชา   วงศ๑วิสารกุล  เลขท่ี 29 

สะเต็มศึกษา ยากันยุงจากตะไคร ๎ - 

ม.6/5 60503 1. นางสาวกันตาภา   วรวิทยานนท๑    เลขท่ี  13 
2. นางสาวกุลจิรา   หงส๑วีรกุล เลขท่ี 14 
3. นางสาวณัทภักษร   จันทนบุบผา  เลขท่ี 15 
4. นางสาวชญานิศ   ชูแชํม เลขท่ี 20 
5. นางสาวพัชรเรศ   เกษะประกร เลขท่ี 24 
6. นางสาวชญานุตน๑   ชูแชํม  เลขท่ี  25 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียน 

สบูํหอมจากดอกไม ๎ เงิน 

ม.6/5 60504 1. นางสาวนันทวิภา จันทชูศักดิ์ เลขท่ี 23 
2. นางสาวพชรบงกช  แต๎มประเสริฐ เลขท่ี 18 
3. นางสาวธมลวรรณ  พูนกํอเกียรต ิ เลขท่ี 22 
4. นางสาวพิชชากร จินดานิรดุล  เลขท่ี 27 
5. นางสาวภัทรพรรณ  จรรยาศิริ  เลขท่ี 28 

สะเต็มศึกษา เทียนหอมตะไคร๎ ไลยํุง ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/5 60505 1. นางสาวพิมพ๑พิศา    คุรุวัชรพงศ๑     เลขท่ี 21 
2. นายกฤติธี คําภูมี   เลขท่ี 1 
3. นายยุทธศาสตร๑ ยิ้มชูเดช   เลขท่ี 8 
4. นางสาวอุรชา    อภิวิศาลกิจ   เลขท่ี 9 
5. นางสาวปพิชญา ติระวัฒน๑   เลขท่ี 11 
6. นางสาวศรุตยา   กิติวรรณประสาร เลขท่ี 19 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เทียมหอมอโรมํา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/6 60601 1. นางสาวพรปรียา กอบเกื้อชัยพงษ๑ เลขท่ี 25 
2. นางสาวชนิษฐา ปูองเขียว  เลขท่ี 16 
3. นางสาวปวัณพร นิคุณรมัย๑  เลขท่ี 22 
4. นางสาวรักษณาลี  ชนะวิวัฒน๑  เลขท่ี 29 

สะเต็มศึกษา การผลิตแก๏สธรรมชาติ
จากสิ่งปฏิกลูและขยะ 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/6 60602 1. นางสาวนันท๑รวี  ฤทัยสวัสดิ์่  เลขท่ี 20 
2. นางสาวธัญจิรา  โพธจิันทร๑  เลขท่ี 19 
3. นางสาวรดา  เมธาวิกุล เลขท่ี 28 
4. นางสาวลลติภัทร  บุญสํงศรีกลุ  เลขท่ี 30 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

มาการองมะลิและชา
อัญชัน 

ทองแดง 

ม.6/6 60603 1. นางสาวจัสมิน  ใสยิด เลขท่ี 15 
2. นางสาวชาลิสา   ผิวงาม เลขท่ี 17 
3. นางสาวป๓ณณพร  จึงเปี่ยมสุข เลขที ่23 
4. นางสาวศิระประภา แกํนการณ๑ เลขท่ี 31 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ลิปบาล๑มสามฤด ู ทองแดง 

ม.6/6 60604 1. นายกิตติศักดิ์         เต็มไธสงค๑      เลขท่ี 2 
2. นายนิติพัฒน๑          ไตรนิธิวงศ๑     เลขท่ี 5 
3. นายพศวัต             แสงสุวรรณ    เลขท่ี 7 
4. นายสหพันธ๑          สมบัติวทานน  เลขท่ี 9 
5. นายอัครวินท๑         เชาวน๑รุํงเมธี   เลขท่ี 11 

สะเต็มศึกษา กระดาษดูดกลืนความ
ร๎อน 

ชมเชย 

ม.6/6 60605 1. นายบวรภัค           ตามถิ่นไทย    เลขท่ี 1 
2. นายโชคธนะ          เอมเอี่ยม       เลขท่ี 3 
3. นายธนพล            พูนแก๎ว         เลขท่ี 4 
4. นายบุรเศรษฐ๑         บวรเจรญิพันธุ๑ เลขท่ี 6 

สะเต็มศึกษา หุํนยนต๑ไฮดรอลิก ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/6 60606 1. นายศุภกร             ชฎาธรสุธาสิน เลขท่ี 8 
2. นายอิทธิกร           แชํมสะอาด    เลขท่ี 11 
3. นางสาวกฤติยากร    สําอางศรี       เลขท่ี 12 
4. นางสาวเขมาภรณ๑    สมานวงษ๑      เลขท่ี 13 
5. นางสาวปภาดา       ศรีวานิชภูมิ    เลขท่ี 20 
6. นางสาวมัฌชิมา      เกื้อกูล          เลขท่ี 25 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทําไมคนยุคกํอนถึงมี
ความเห็นที่แตกตําง
จากรุํนเรา 

เงิน 

ม.6/6 60607 1. นางสาวธนัชพร      งามเหลือ       เลขท่ี 17 
2. นางสาวปาณิศา      ศรีสุวรรณนภา เลขท่ี 23 
3. นางสาวมุกตาภา     เลื่องสุนทร     เลขท่ี  26 

สะเต็มศึกษา แบบจําลองโครงสร๎าง
อาคารที่สามารถทนตํอ
แผํนดินไหว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/7 60701 1. นายกรรณ ตรีสุขเกษม  เลขท่ี 10 
2. นายตาณ  หงษ๑บุญไตร เลขท่ี 1 
3. นายธนัช  เฉลิมรัตนสกุล เลขท่ี 2 
4. นายเมธัส  ทรงสายสกลุ  เลขท่ี 4 
5. นายศราวิน  คชรินทร๑  เลขท่ี 5 
6. นายสิรภพ  หลํอกาญจนกลุ  เลขท่ี 9 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากดอกไม๎ในสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีน 

ทอง 

ม.6/7 60702 1. นางสาวภิรญา         ธรรมะจมร     เลขท่ี 30 
2. นางสาวปิ่น            อินทรวงศ๑      เลขท่ี 20 
3. นางสาวปารีณา        วีรปรศุ          เลขท่ี 13 
4. นางสาวอัญชลี         เศรษฐธนารักษ๑   เลขท่ี 32 
5. นางสาวพัชริดา        สร๎างธรรม      เลขท่ี 34 
6. นางสาวษษิกา         สถิรโภคกุล     เลขท่ี 36 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากสมุนไพร ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/7 60703 1. นางสาวฐิดายุ          สิรสิายณัห๑     เลขท่ี 33 
2. นายธนโชติ             สิริพจนคณุ     เลขท่ี 11 
3. นางสาวธนกานต๑      คุ๎มแก๎ว         เลขท่ี 21 
4. นางสาวภาพิมน       เหลามี          เลขท่ี 23 
5. นางสาวแพรวา        อูํทิฆัมพร       เลขท่ี 28 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากอัญชัน ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/7 60704 1. นายศักย๑ศรณ๑          แซํเต็ง          เลขท่ี 3 
2. นายศิลา                ชูนาม           เลขท่ี 6 
3. นายเบญจมินทร       วรหาร          เลขท่ี 7 
4. นายภัคพล             วรรณไกรโรจน๑ เลขท่ี 8 
5. นายวสนะ              วาสนวัฒน๑     เลขท่ี 12 

สะเต็มศึกษา แอร๑มิน ิ - 

ม.6/7 60705 1. นางสาวชลันธร        ศานวัฒนะ     เลขท่ี 19 
2. นางสาวพัชรีภรณ๑     บุญยิ่ง          เลขท่ี 22 
3. นางสาวภาฑิรณั       เลาะมะ         เลขท่ี 25 
4. นางสาวปรัชญา       งามทวี          เลขท่ี 29 
5. นางสาวโยษิตา        ทองใส          เลขท่ี 35 
6. นางสาวอโณมา        กันโพธ์ิ          เลขท่ี 37 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํสมุนไพร สดใสด๎วย
ขมิ้นชัน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/7 60706 1. นางสาวเบญญาภา    นุศรีอัน         เลขที่ 15 
2. นางสาวพรทิพย๑       ธีรภาพสมบัติ  เลขท่ี 16 
3. นางสาวภัชชา         เจียมประเสริฐ เลขท่ี 17 
4. นางสาวภูริชญา       หิรัญวานิชกุล  เลขท่ี 18 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

น้ํายาล๎างจานกลิ่น
สมุนไพร 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/7 60707 1. นางสาวดลพร         อัมระรงค๑       เลขท่ี 14 
2. นางสาวอัจฉริยะ      สนิท            เลขท่ี 24 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สีน้ําจากธรรมชาต ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/7 60708 3. นางสาวพันธ๑วิรา      นาประเสริฐ    เลขท่ี 26 
4. นางสาวฐิติรัตน๑        ศรุติพันธ๑       เลขท่ี 27 
5. นางสาวสุรางคนา     ขุนทุม          เลขท่ี 31 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

 ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/8 60801 1. นายภูมิสริิ  ศรีวรรธนะ เลขท่ี 10 
2. นายธีรดนย๑  คลังบุญครอง เลขท่ี 1 
3. นายพฤกษ๑  สุสุวรรณ เลขท่ี 8 
4. นายรวิ  มหาสันทนะ เลขท่ี 11 
5. นายสิรวิชญ๑  นุกูลภักด ี เลขท่ี 16 
6. นายวิชชุ  ศรีโยธ ี เลขท่ี 23 

สะเต็มศึกษา จักรยานแหํงโลก
อนาคต 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/8 60802 1. นายสุวิจักขณ๑  แทํนธรรมโรจน๑ เลขท่ี 31 
2. นายกฤษณะ  ผดุงแสง  เลขท่ี 17 
3. นายชินกฤต  วรรณศรี  เลขท่ี 24 
4. นายวรวิช  จิระชัยประสิทธิ เลขท่ี 30 
5. นาภาณุวิชญ  มีทอง  เลขท่ี 9 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํจากวํานหํางจระเข ๎ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/8 60803 1. นายณภัทร  เทพจร เลขท่ี 19 
2. นายณัฐนันท๑  เหลืองวิโรจน๑ เลขท่ี 20 
3. นายวรเศรษฐ๑  ลิ้มวานิชย๑  เลขท่ี 18 
4. นายภรันยู  มีสุวรรณ เลขท่ี 21 
5. นายสิรภพ  เลิศลักษณ๑พันธุ๑  เลขท่ี 7 
6. นายภวินท๑  บุสดี  เลขท่ี 22                             

สะเต็มศึกษา เครื่องรดน้ําต๎นไม๎อัติ
โนมัต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/8 60804 1. นายเศรษฐพงศ๑  เกตุจิตร๑  เลขท่ี 26 
2. นายชนาธิป  รอดบุญ  เลขท่ี 2 
3. นายศุภกิตติ์  จงสิริรตันกุล  เลขท่ี 4 
4. นายสิรวิชญ๑  จิตร๑เปรมวณิชย๑  เลขท่ี 5 
5. นายเมธิส  โพธิ์ก่ิง  เลขท่ี 25 
6. นายภคภูมิ  ปฐมสุนทรชัย เลขท่ี 32 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ลดมลพิษทางอากาศ
ของถนนลาดพร๎าว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/8 60805 1. นายกันต๑ดนย๑ เจียมสมัย  เลขท่ี 13 
2. นายพุฒิพงศ๑  ทั่งจันทร๑  เลขท่ี 15 
3. นางสาวชลชญา  รังสิยานนท๑  เลขท่ี 33 
4. นางสาวภัทรลดา  บุญญสิริกูล  เลขที่ 34 
5. นางสาวอภิชญา  วาดี  เลขท่ี 35 
6. นางสาวมาอิ  โตไคริน  เลขท่ี 36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

บุหงา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/8 60806 1. นายโชติวิทย๑          สิทธารถศักดิ์   เลขท่ี 27 
2. นายกิตติรัธ           หลอ            เลขท่ี 6 
3. นายวรเมธ            สุวรรณพฤกษ๑  เลขท่ี 3 
4. นายสราวุฒิ           สิงห๑บูรณา      เลขท่ี 12 

สะเต็มศึกษา น้ําหอมแห๎งกลิ่นตะไคร๎
หอม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/8 60807 1. นายชิษณุพงศ๑        ณ นคร         เลขท่ี 29 
2. นายวิธวินท๑           เผําภรูี          เลขท่ี 28 
3. นายบุรเศรษฐ๑         กมลศุภากร    เลขท่ี 14 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑ดับกลิ่นและไลํ
ยุงกลิ่นตะไคร๎หอม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/9 60901 1. นางสาวธีรยา เส๎าสําเภา  เลขท่ี 45 
2. นางสาวชาลิสา วิทิศวรการ  เลขท่ี 23 
3. นางสาวณัฐณิชา ศรีรักษ๑  เลขท่ี 24 
4. นางสาวนภัสสร  สละพรพัฒน๑  เลขท่ี 25 
5. นางสาวบัณฑิตา  วันรัตน๑  เลขท่ี 26 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ขนมชั้น ทองแดง 

ม.6/9 60902 1. นางสาวกุลชา วรบุตร  เลขท่ี 27 
2. นางสาวชัญวรัฒน๑   ไอนํา กลีบแก๎ว เลขท่ี 35 
3. นางสาวชนกนาถ  วิเศษชลธาร  เลขท่ี 40 
4. นางสาวปวิชญาดา  เดชบํารุง  เลขท่ี 41 
5. นางสาวภูริชญา  ผสมจันทร๑  เลขท่ี 42 
6. นางสาววรต  แจ๎งทอง  เลขท่ี 43 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โต๏ะจากขวดน้ํา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/9 60903 1. นายพรพจน๑ สุขแสนทวีสุข  เลขท่ี 8 
2. นางสาวปิยะธิดา ทองอยูํ  เลขท่ี 30 
3. นางสาวแพรวา ฤกษ๑ชินบุตร  เลขท่ี 31 
4. นางสาวณีรนุช คอนเอม  เลขท่ี 36 
5. นางสาวแพรวรุํง ธรรมปาโล  เลขท่ี 38 
6. นางสาวกานต๑ญาดา คํามูล  เลขท่ี 39 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

Flower scented 
candle 

เงิน 

ม.6/9 60904 1. นางสาวชนม๑ณกานต๑ คงคาสวรรค๑  เลขท่ี 33 สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนเจลกลิ่นมะล ิ เงิน 

ม.6/9 60905 1. นางสาวแพรวา อัครอนุสรณ๑  เลขท่ี 29 
2. นางสาวธวัลรัตน๑ ป๓ทมจิตร เลขท่ี 34 
3. นางสาวป๓ณฑารีย๑ ศรีศิริกลุ  เลขท่ี 37 
4. นางสาวกุลธิดา ศรีสวสัดิ์  เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ผกากรองหอมดอกไม๎
ไทย 

ชมเชย 

ม.6/9 60906 1. นายนันท๑ทร ทางธนกุล  เลขท่ี 4 
2. นายนิธิศ เทียนแสงอุทัย  เลขท่ี 5 
3. นายธนวัฒน๑ เฮงกิจเลอเลิศ  เลขท่ี 13 
4. นายภูผา ผํองประเสริฐ  เลขท่ี 16 
5. นายสุชาพงศ๑ วงศาเสถียร  เลขท่ี 22 
5. นายณัฐกรณ๑  ธรรมาธิวัฒน๑  เลขท่ี 21 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

พฤติกรรมการออมและ
การใช๎เงินของนักเรียน
มัธยม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/9 60908 1. นางสาวศุภิสรา รักษ๑วรรณา  เลขท่ี 32 
2. นายขจรวัส  แข็งกสิกิจ  เลขท่ี 14 
3. นายนวิน  รักศีล  เลขท่ี 15 
4. นายศรัณย๑พล  เชาวลิต  เลขท่ี 17 
5. นายคณาธิป  เศรษฐพร เลขท่ี 19 
6. นายชวัลวิทย๑  บุญชํวย  เลขท่ี 20 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ขบวนการขนมเบื้อง 5 
สี  

ทอง 

ม.6/9 60909 1. นางสาวรจเลจ    ศรีวราวิช       เลขท่ี 28 
 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ถุงหอมอบควันเทียน ทองแดง 

ม.6/9 60910 1. นายอนุภณ            ศุนาลัย         เลขท่ี 18 
2. นายชนวีร๑             พันธ๑ทิมดวง    เลขท่ี 1 
3. นายภาสพล           รอดเที่ยง       เลขท่ี 9 
4. นายโสมทัตต๑          วงศ๑จิระสวสัดิ์  เลขท่ี 10 
5. นายนิติรัตน๑           เดือนเพ็ญ      เลขท่ี 11 

สะเต็มศึกษา เครื่องตรวจวดัคํา pH 
ในดิน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/10 61001 1. นางสาวณภัทรา วุฒิไกรวณิชย๑ เลขท่ี 34 
2. นางสาวณัฐณิชา  มะดารักษ๑ เลขท่ี 35 
3. นางสาวปพัชญา  วงศ๑ทอง เลขท่ี 36 
4. นางสาวปิยปาณ  โคธิเสน เลขท่ี 37 
5. นางสาววรดา  ทองประสาท เลขท่ี 39 
6. นางสาวอัญพัชร๑  บุญรอด เลขท่ี 40         

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ฮอร๑โมนไขํและ
ฮอร๑โมนนมสดกับการ
เจริญเติบโตของพืช 

ทอง 

ม.6/10 61002 1. นางสาวกันติชา  นิพิวรรณ๑ เลขท่ี 41 
2. นายจณัฐ  นุํมโพธิ ์ เลขท่ี 17 
3. นางสาวณิชญาน๑  ชาวนาใต๎ เลขท่ี 42 
4. นางสาวภัณฑลิา  ทองอํอน เลขท่ี 43 
5. นางสาวยศวดี  ประเสริฐเดชาสนัติ  เลขท่ี 44 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระดาษจากหญ๎า ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/10 61003 1. นายศักดิ์ชัย   ช๎างชนะ เลขท่ี 7 
2. นายพงศพัศ   ปถะคามินทร๑ เลขท่ี 14 
3. นางสาวกมลลักษณ๑   ชนะธีรโรจน๑ เลขท่ี 26 
4. นางสาวจงกลพร   กุลภัทรโภค เลขท่ี 27 
5. นางสาวนภาเพชร  สวนปาน  เลขท่ี 28 
6. นางสาวสุวิชญา   ศิลปมหาบณัฑติ  เลขท่ี 29 

สะเต็มศึกษา แปูงโดจากกล๎วยดิบ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/10 61004 1. นายจารุภั่ทร  ตรีธนูชัย เลขท่ี 2 
2. นายคุณาสิน  สุนทราณู  เลขท่ี 1 
3. นายรัชพล  สุขจิตต๑ เลขท่ี  3 
4. นายปุณณพัฒน๑  เจียงประดิษฐ๑ เลขท่ี 21 
5. นายธนภมูิ  น๎อยวิจิตต๑ เลขท่ี 22 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สีน้ําจากสารสกัด
ดอกไม ๎

เงิน 

ม.6/10 61005 1. นายกฤษภาส จันทร๑ลี้  เลขท่ี 4 
2. นายปุณณวิช  วงศ๑เดอรี  เลขท่ี 5 
3. นายภัทรภร  เล๎าเจริญ  เลขท่ี 6 
4. นายณัฐชนนท๑ เครือตา  เลขท่ี 11 
5. นายป๓ณณวัฒน๑  เหตานุรักษ๑  เลขท่ี 12 
6. นายณทรรศน๑ มุทิตากุล  เลขท่ี 18 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํามะเขือเทศล๎างสนิม ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/10 61006 1. นางสาวอรนลิน อุปโยคิน  เลขท่ี 46 
2. นางสาวรังสิญา  รื่นญาณ  เลขท่ี 24 
3. นางสาวภัทรานิษฐ๑ ลีวงศ๑เจรญิ  เลขท่ี 32 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ยาดมจากพืชสมุนไพร ทองแดง 

ม.6/10 61007 1. นายพิสิฏฐ๑ภณ จิระจรัส  เลขท่ี 20 
2. นายพลวัต จีระเศรษฐี  เลขท่ี 13 
 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การปลูกผักโดยที่ไมํใช๎
ดิน 

ชมเชย 

ม..6/10 61008 1. นายศรัณย๑  วงษ๑คํา เลขท่ี 16  
2. นายนิติพัฒน๑  ผดุงชีพ เลขท่ี 8  
3. นายศุภชัย โอสภภวภูษิต เลขท่ี 9  
4. นายสิรภพ  พึ่งทอง เลขท่ี 10  
5. นายภูวดล  ทองสอน เลขท่ี 15  
6. นายณัฐภัทร  ลิมทโรภาส เลขท่ี 19 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ป๓จจัยการเจรญิเติบโต
ของต๎นหางนกยูงไทย 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/10 61009 1. นางสาวป๓ณณ๑วรา ลือพงษ๑  เลขท่ี 31 
2. นางสาวพิมลณัฐ  ศรีเผด็จกลุชา  เลขท่ี 23 
3. นางสาวสิริยากร โพยมรตันสิน  เลขท่ี 25 
4. นางสาวชฎาพร เพ็ญประไพ  เลขท่ี 45 

การงานอาชีพ ผงชูรสไร๎สารเคม ี เงิน 

ม.6/10 61010 1. นางสาวธนมณฑน๑ สาระคร   เลขท่ี 30 
2. นางสาวธนัชนาฎ สาวัลแก๎ว  เลขท่ี 33 
3. นางสาววนิดา แซํโจว   เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ผลิตภณัฑ๑บํารุงปาก
จากดอกไมไ๎ทย 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/11 61101 1. นางสาวสุธีรา     ฟูนิมิตดําเนิน   เลขท่ี 25 
2. นายเนติธร     ใจแผ๎ว    เลขท่ี 10 
3. นายรัชชานนท๑     สาครรัตน๑   เลขท่ี 13 
4. นางสาวกีรติกา    กอบแก๎ว    เลขท่ี 31 
5. นางสาวกัลยกร     สุกสอาด  เลขท่ี 41 
6. นางสาวนัทธมน     เรืองดิษฐ๑   เลขท่ี 42                                                

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กระถางรีไซเคลิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/11 61102 1. นางสาวพิชชาภา    สิทธิ  เลขท่ี 33 
2. นางสาวธมล    เชิดเกียรติกุล    เลขท่ี 32 
3. นางสาวมุรธาทิพย๑    สุวรรณธรรมา    เลขท่ี 34 
4. นางสาวรัตนมน    มีชัย     เลขท่ี 35 
5. นางสาววรัญญา    สุทธิวิริยะกลุ    เลขท่ี 36 
6. นางสาวอชิรญาณ๑    อภิชาติโชติ    เลขท่ี 37 

สะเต็มศึกษา คีบได๎ทุกอยําง บัทด๎อน
คีบอะเวย๑ฟรอมม ี

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/11 61103 1. นางสาวเจนสินี    กลิ่นขจร    เลขท่ี 39 
2. นางสาวปรมา    พุทธพฤกษ๑ เลขท่ี 24 
3. นางสาวกีรติ    ศุภนาคมน๑    เลขท่ี 38 
4. นางสาวนาตาชา    เสาร๑ทอง   เลขท่ี 40 
5. นางสาวนภสมล    ศิริบรรจง    เลขท่ี 43 
6. นางสาวปภาวี    ลําใย     เลขท่ี 44 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

primary colors ทอง 

ม.6/11 61104 1. นายภีมวัจน๑ เกียรติการณัย๑  เลขท่ี 12 
2. นายธนิก ตั้งสกุลเรืองไล  เลขท่ี 2 
3. นายภูวิศ  สุนทรพิทักษ๑กูล  เลขท่ี 8 
4. นายปริญญา  ตุ๎มฉาย  เลขที่ 11 
5. นายอธิษฐ๑  ชัยรัตน๑   เลขท่ี 14 
6. นายปวเรศ สุวรรณรัฐภูม ิ เลขท่ี 15 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เยลลี่จากดอกไม๎และ
ผลไม ๎

เงิน 

ม.6/11 61105 1. นางสาวสุพิชญา    กํอเกียรติอยูเํย็น เลขท่ี 23 
2. นายปกรณ๑เกยีรติ    พงศ๑ธีรการ เลขท่ี 1 
3. นายปุณยะวัจน๑    เกาสายะพันธุ๑   เลขท่ี 16 
4. นางสาวป๓ณฑา    นิตยสมบูรณ๑ เลขท่ี 27 
5. นางสาวพิชญา    ไพบูลย๑กิจเจรญิ เลขท่ี 29 
6. นางสาวณัฐนันท๑    จงจิตร๑  เลขท่ี 45 

สะเต็มศึกษา กระดาษโน๎ตเตือน
ความจํา 

ทองแดง 

ม.6/11 61106 1. นางสาวรภัทรพร    ลีธรรมเนตร เลขท่ี  
1. นายภูเมธ    ธนนทวีกุล เลขท่ี 6 
2. นางสาวพัชร๑สิชา     ลือวงษ๑วระกูล   เลขท่ี 26 
3. นางสาวป๓นนา     ศรีทองดี   เลขท่ี 28 
4. นางสาวนิโลบล    ตรีสคุนธรัตน๑   เลขท่ี 46 
5. นางสาวเพชรไพลิน    อุํนเมือง   เลขท่ี 48 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ครีมนวดจากมะกรูด ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/11 61107 1. นายณดล              ไวยรัชพานิช   เลขท่ี 7 
2. นายณวพล            แสงอุดม        เลขท่ี 17 
3. นายณัฎฐณรงค๑       เที่ยงจิตต๑       เลขท่ี 18 
4. นายศุภฤกษ๑          เลิศสหกุล      เลขท่ี 19 
5. นางสาวปรียนันท๑    ชานุ             เลขท่ี 22 
6. นางสาวปวริศา       สายหยดุ       เลขท่ี 47 

สะเต็มศึกษา ตะกร๎าผ๎าลดความชื้น ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/11 61108 1. นายณัชพล            ชํานาญการค๎า เลขท่ี 4 
2. นายพชรวิษย๑         สงค๑พิทักษ๑     เลขท่ี 3 
3. นายปณิธาน       รัตนสมบัตไิพบูลย๑   เลขท่ี 5 
4. นายชาคริต            แสงสุขวาว     เลขท่ี 9 
5. นายกายทอง          คงทอง          เลขท่ี 20 
6. นายธนกฤต        พฤกษ๑ประทานกูล เลขท่ี 21 

สะเต็มศึกษา เครื่องดูดฝุุน DIY ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/12 61201 1. นางสาวณิชาบูล นิลแก๎ง   เลขท่ี 17 สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เทียนหอมคลายเครียด
จากดอกไม๎ในสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีน 

เงิน 

ม.6/12 61202 1. นายอินทร๑ วิศวจรรยา  เลขท่ี 3 
2. นายอริญพัชร  กีรติวานิชย๑  เลขท่ี 11 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

สคริปต๑การแปลงหนํวย
ทางคณิตศาสตร๑ 

ทองแดง 

ม.6/12 61203 1. นางสาวสุภาวิดา จงจิตต๑   เลขท่ี 33 
2. นายภาสวุฒิ  ชูชัยสุวรรณศรี  เลขท่ี 1 
3. นางสาวชญาดา ภาศักดี   เลขท่ี 28 
4. นางสาวณัฐรีย๑  โชคดีพาณิชย๑  เลขท่ี 29 
5. นางสาวรัตนาภรณ๑ เกตุพงษ๑พันธุ๑  เลขท่ี 31 
6. นางสาวศิรภสัสร  ศรีสรานุกรม  เลขท่ี 41 

การงานอาชีพ คุกกี้ไร๎แปูง เงิน 

ม.6/12 61204 1. นายยศภัทร สถิรป๓ญญา  เลขท่ี 4 
2. นายก๎องภพ  พิลา   เลขท่ี 8 
3. นายณัชพล  ฤทธิ์แรงกล๎า  เลขท่ี 9 
4. นางสาวณัฐณิชา  สําลีอํอน  เลขท่ี 21 
5. นางสาวภาพันธ๑  พรหมศร  เลขท่ี 22 
6. นางสาวมณฑติา บํารุงเชาว๑เกษม  เลขท่ี 27 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ถุงหอมหอมช่ืนใจ เงิน 

ม.6/12 61205 1. นางสาวปาณณิพัศ โทนทอง  เลขท่ี 23 
2. นายพิช๒ุตม๑  เมทะนี  เลขท่ี 5 
3. นางสาววรัทยา  กิติศักดิ์  เลขท่ี 19 
4. นางสาวเขมิกา  อธิบูรณ๑  เลขท่ี 38 
5. นางสาวกันต๑ฤทัย  ประสงค๑สุขสันต๑  เลขท่ี 39 
6. นางสาวพชร  ชินโน  เลขท่ี 40 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลแอลกอฮอล๑กลิ่น
ดอกไม ๎

ชมเชย 

ม.6/12 61206 1. นายคามิน  พละสรรค๑  เลขท่ี 2 
2. นายภาณุพงศ๑     หอมยิ่ง  เลขท่ี 6 
3. นายพันธกานต๑   เย็นรักษา  เลขท่ี 10 
4. นายวรเมธ ธรรมจริยาวัฒน๑  เลขท่ี 14 
5. นายศักดิโชติ  ไทยอุสําห๑  เลขท่ี 15 
6. นายพงศธร  รักงาน  เลขท่ี 16 

คอมพิวเตอร๑
และหุํนยนต๑ 

โปรแกรมคํานวณสูตร
ทางฟิสิกส๑ 

เงิน 

ม.6/12 61207 1. นายยศสรลั พันทอง  เลขท่ี 7 
2. นางสาวศรุดา ปริญญาปริวัฒน๑  เลขท่ี 24 
3. นางสาวณัฐกมล เหลืองศุภบลูย๑  เลขท่ี 25 
4. นางสาวภัณฑริา งามเจตนรมย๑  เลขท่ี 26 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ก๎านไม๎หอม ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/12 61208 1. นายเศรษฐพงศ๑ บุญศรี  เลขท่ี 13 
2. นางสาวกมลชนก  เชี่ยวชาญวิลาศ  เลขท่ี 34 
3. นางสาวปุณยาพร พฤกษะวัน  เลขท่ี 35 
4. นางสาวศศิรุชา  วิญญา  เลขท่ี 36 
5. นางสาวสโรชา  พานิชย๑เจริญ  เลขท่ี 37 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

explosion anchan ทอง 

ม.6/12 61209 1. นางสาวพิมพ๑เพทาย ศิริศักดิ์  เลขท่ี 18 
2. นายเทพฤทธ์ิ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  เลขท่ี 12 
3. นางสาววริศรา  ลีวรรณเจริญ  เลขท่ี 20 
4. นางสาวปรียาคณิต คําตัน  เลขท่ี 30 
5. นางสาววราดิถ ี เสฎฐวิวรรธน๑  เลขท่ี 32 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Gummy Bear Jelly 
Soap 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ม.6/13 61301 1. นายธนวัฒน๑ ภาคนารี  เลขท่ี 10 
2. นายธนกร อําพันทรัพย๑  เลขท่ี 2 
3. นายธนดล หวังการ  เลขท่ี 9 
4. นางสาวธนวรรณ วงศ๑ทวีทรัพย๑    เลขท่ี 28 
5. นางสาวบินญ๑นาร ี คงศรี  เลขท่ี 29 
6. นางสาวภัทรนันท๑  ชูเพชร เลขท่ี 30 
7. นางสาวศุภาพิชญ๑ สุรเมธ ี เลขท่ี 32 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาท่ีดินและ
การปรับปรุงคุณภาพ
ดินในเกษตรทฤษฏีใหม ํ

ทอง 

ม.6/13 61302 1. นายจุฑาธุช สัทธะวิริยะพันธ๑  เลขท่ี 11 
2. นางสาวดารณิ ี ผลลาภ  เลขท่ี 33 
3. นางสาวลักษมน คงสวัสดิ ์ เลขท่ี 35 
4. นางสาวศตพร แสวาน ี เลขท่ี 36 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การศึกษาแนวคิดเพื่อ
หาวิธีแก๎ไขป๓ญหา
เศรษฐกิจกับการมี
ภูมิคุ๎มกันตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ทอง 

ม.6/13 61303 1. นางสาวณัฐณิชา อยูํสุภาพ เลขท่ี 13 หลักปรญัชา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํายาเช็คกระจกจาก
ผลไม ๎

เงิน 

ม.6/13 61304 1. นางสาวณัฐพัชร๑ รัตกิจนากร.  เลขท่ี 43 
2. นางสาวจิตรลดาภรณ๑  แผนพาณิชย๑  เลขท่ี 25 
3. นางสาวณภัทร  อุดมเสรีเลิศ  เลขท่ี 26 
4. นางสาวณิชา  คุลีลัง  เลขท่ี 27 
5. นางสาวภูริชญา ลานยศ  เลขท่ี 31 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ตะแบกนํารู ๎ เงิน 

ม.6/13 61305 1. นางสาวพิชามญชุ๑ ดําสนิท เลขท่ี 17 
2. นางสาวบุณยวีร๑ ดํารงค๑ศักดิ์กลุ เลขท่ี 15 
3. นางสาวป๓ณฑิตา จริงจิตร เลขท่ี 16 
4. นางสาวพิมพ๑ณัท อุสราภาพย๑ เลขท่ี 18 
5. นางสาวเอมมา อนันต๑สุวิโรจน๑ เลขท่ี 19 

หลักปรญัชา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สบูํจากวํานหางจระเข๎
(Alovera soap) 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/13 61306 1. นางสาวพิชชาภา ทวีชาติ  เลขท่ี 22 
2. นายณภัทร  ศิริศุภนนท๑  เลขท่ี 4 
3. นายปลื้ม  กั้นเกษ  เลขท่ี 5 
4. นางสาวจิดาภา  กิจจํานงค๑พันธุ๑  เลขท่ี 20 
5. นางสาวพลอยชมพู  เลียวกายะสุวรรณ เลขท่ี 21 
6. นางสาวกรรกมล  อ่ําถนอม  เลขท่ี 23 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ยาหมํองน้ําจากดอก
อัญชัน 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/13 61307 1. นางสาวรัญชิดา  สุคนธ๑วิมลมาลย๑ เลขท่ี 41 
2. นางสาวณิชนันท๑  สขุุมวัฒนกิจ  เลขท่ี 39 
3. นางสาวป๓ณฑ๑ตะวัน  บัวสังข๑ เลขท่ี 40 
4. นางสาวสุรวีร๑  ภัทรวุฒินันท๑ เลขท่ี 42 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เบ(ร)กกิ้งโซดา
มหัศจรรย๑ดับกลิ่นนํา
พิศวง พลังเล็กเปลี่ยน
โลก 

ทอง 

ม.6/13 61308 1. นางสาวอุษณกร ชุมทอง  เลขท่ี 38 
2. นางสาวกัญชพร  นพเก๎ามีแสง  เลขท่ี 24 
3. นางสาวพิชชาภา  ศิริวัฒน๑  เลขท่ี 34 
4. นางสาวศุภิสรา ธรรมวัฒนะ  เลขท่ี 37 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เทียนไทยกลิ่นตะไคร๎
หอม 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/13 61309 1. นายณภพ หิรัญเรืองโชค เลขท่ี 7 
2. นายพัชรพล  ทับแสง เลขท่ี 1 
3. นายกานต๑  นราเวชพงศ๑ เลขท่ี 3 
4. นายวรุธพงศ๑   แซํหล ี เลขท่ี 8 
5. นพวินท๑  วงศ๑สวัสดิ ์ เลขท่ี 12 
6. นายชวินธร รังมาตย๑ เลขท่ี 6 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การปลูกพืชผักสวน
ครัวจากขวดน้ํา
พลาสติกใช๎แล๎ว 

ทอง 
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ม.6/14 61401 1. นางสาวภิรมย๑รัตน๑ รัตนภริมย๑  เลขท่ี 30 
2. นางสาวกรกานต๑  ทับทวีนนท๑  เลขท่ี 21 
3. นางสาวพิมพ๑พิสุทธ์ิ  สวัสดิพรรค  เลขท่ี 23 
4. นางสาวศริณา  ฉ่ําประสิทธ์ิ  เลขท่ี 24 

คณิตศาสตร๑ การหาสตูรพื้นที่ผิว
พีระมิดฐานดาว 5 แฉก
สมมาตร 

ทอง 

ม.6/14 61402 1. นางสาวปพิชญา อัครทวิชากร  เลขท่ี 25 
2. นางสาวปภาดา  ไตรสุวรรณ  เลขท่ี 17 
3. นางสาวธนธรณ๑  เอี๋ยวพานิช  เลขท่ี 28 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การศึกษาฤทธ์ิต๎านการ
เจริญเติบโตของ
เซลล๑มะเร็งของขํา 
ตะไคร๎ ใบมะกรูด 
หอมแดง และพริก 

ทอง 

ม.6/14 61403 1. นายธนชัย เรืองเจรญิธรรม  เลขท่ี 11 
2. นายธัญพัฒน๑  สุทธิทรงธรรม  เลขท่ี 7 
3. นายอมรินทร๑  สรรพลิขิต  เลขท่ี 9 
4. นายชิษณุพงศ๑  ริมพนัส  เลขท่ี 10 
5. นายภคพล  รัตนศรสีุข  เลขท่ี 14 
6. นายวรุตม๑  ล้ําเลิศพงศ๑พนา  เลขท่ี 15 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากดอกมะล ิ ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/14 61404 1. นายพีรวัส วิบูลย๑รตันศรี  เลขท่ี 3 
2. นางสาวจิรญา คลังทิพรัตน๑  เลขท่ี 16 
3. นางสาวพิมพ๑นารา  สุขสมยั  เลขท่ี 22 
4. นางสาวณัฐมนต๑  ชาบุญเรือง  เลขท่ี 26 
5. นางสาวปวิชญาดา เมยประโคน  เลขท่ี 29 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

การศึกาและ
เปรียบเทยีบ
ประสิทธิภาพอาหาร
เลี้ยงเช้ือจากถั่วลสิง 
ถั่วเหลืองและอาหาร
เลี้ยงเช้ือสตูร PCA ที่มี
ผลตํอการเจริญเติบโต
ของ Escherichia coli 

ทอง 

ม.6/14 61405 1. นายรัชชานนท๑ คันธินทระ  เลขท่ี 13 
2. นายณวิชญ๑  โอชิตพงศ๑  เลขท่ี 6 
3. นางสาวณวันดี  สาประเสริฐ  เลขท่ี 18 
4. นางสาวสริตา  อํอนงาม  เลขท่ี 19 
5. นางสาวอิสราภรณ๑ ใจกลาง  เลขท่ี 20 
6. นางสาวทิพรัต สุวรรณาภรณ๑  เลขท่ี 27 

สะเต็มศึกษา การเปรยีบเทียบ
ความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อราที่กํอโรคเนํา
คอดินในแตง 
ร๎านระหวําง 
Trichyderma 
harzianum และยา
กําจัดเช้ือรา 

ทอง 

ม.6/14 61406 1. นายจิรภัทร มหิหธิกร  เลขท่ี 5 
2. นายธีรภัทร  จตุวิมล  เลขท่ี 1 
3. นายปฐวี สุขะวัชรานนท๑  เลขท่ี 2 
4. นายศิวัช  วงฤทธิ์ไกร  เลขท่ี 4 
5. นายสุทธิพัชร๑  ยืนตระกลู  เลขท่ี 8 
6. นายเกียรตภิูมิ  สุวรรณอาสา  เลขท่ี 12 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สบูํจากมะขาม ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/15 61501 1. นางสาววริศรา ก๎องจันทร๑สวําง  เลขท่ี 19 
2. นายณฐนน ศรีงาม  เลขท่ี 16 
3. นางสาวแพรววนิต วิชิตวาสุเทพ  เลขท่ี 33 
4. นางสาวสิริภสัสร ธนศรีภักดีกลุ  เลขท่ี 36 
5. นางสาวนันท๑นภัส พันธุ๑นิธิ  เลขท่ี 39 
6. นางสาวญาลว ี อมรรัตนชาติ  เลขท่ี 40 

ภาษาไทย โครงการสํารวจการใช๎
คําผิดในภาษาไทย 

ทอง 

ม.6/15 61502 1. นายคมชาญ ไอยะรา  เลขท่ี 5 
2. นายสัณหณัฐ  สารกิจพันธ๑  เลขท่ี 6 
3. นางสาวปาลิดา  ขวดใส  เลขท่ี 22 
4. นางสาวพัสวี  ศิริมัย  เลขท่ี 23 
5. นางสาวศุภิสรา  ทวีชนม๑  เลขท่ี 24 
6. นางสาวกชกร ชูเกียรติเถกิง  เลขท่ี 20 

สะเต็มศึกษา คณิตศาสตร๑พัฒนา
สุขภาพ 

เงิน 

ม.6/15 61503 1. นายชัยภัทร วัฒนานนท๑ เลขท่ี 14 
2. นายวสิษฐ๑พล  สุขวัฒนะ  เลขท่ี 15 
3. นางสาวรัญชนา  นงค๑โพธิ์  เลขท่ี 37 
4. นางสาวอาพิชญา ล๎วนแก๎ว  เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

เจลแอลกอฮอล๑วําน
หางจระเข๎กลิ่นยูคา
ลิปตสั 

ชมเชย 

ม.6/15 61504 1. นายอธิพัฒน๑          เลิศสุวรรณโรจน๑  เลขท่ี 9  
2. นาวสาวชญากาญจน๑   พนิชการ       เลขท่ี 42 
3.นางสาวฐิตารีย๑       วีรปฏิญญา     เลขท่ี 25 
4. นายณภัทร            ศิลปี            เลขท่ี 17 

สังคม ชันโรง ความลับ
ชาวสวนสูํสายตา
ชาวโลก  

เงิน 

ม.6/15 61505 1. นางสาวกรองทอง  สุรินทร๑  เลขท่่ี 26 
2. นางสาวณัฏฐนิช  ศักดิ์ชัยนานนท๑ เลขท่ี 21 
3. นางสาวเอมิภา   ตั้งสายเลิศกลุ     เลขที 32 
4. นางสาววิชญาพร  ทรัพย๑โชคพูล เลขท่ี 34 
5. นางสาวญาณิกา  แสงอินทร๑ เลขท่ี 35 
6. นางสาวพุธิตา  พานชัยเจริญ เลขท่ี 41 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

ศึกษาการเปรยีบเทียบ
ประสิทธิภาพ มะนาว 
สะระแหนํ มะกรูด 
ตะไคร๎ และใบเตย ใน
การทําแผํนรองเท๎า
และสเปรย๑ระงับกลิ่น
เท๎า 

ทองแดง 

ม.6/15 61506 1. นายรัชชภูมิ      แก๎วศรีทา เลขท่ี 18 
2. นายสิทธิกร       สมบูรณ๑ เลขท่ี 13 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

สเปรย๑ตะไครห๎อมไลํยุง ชมเชย 

ม.6/15 61507 1. นายอดิศักดิ์   ตั้งเจตนาพร  เลขท่ี 4 
2. นายชนสิษฎ๑  เก๎าเอี้ยน  เลขท่ี 2 
3. นายสิรภพ  กระตํายทอง  เลขท่ี 7 
4. นายสิรภพ   ลาภจติรกุศล  เลขท่ี 8 
5. นายอันดามัน  ซึเนะโอกะ  เลขท่ี 12 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โคมไฟจากไมไ๎อศกรมี ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/15 61508 1. นายธนาดล           ชาญพัฒนกิจ  เลขท่ี 10 
2. นางสาวปุณยนุช     บุญเดช         เลขท่ี 28 
3. นางสาวสุนิชา        ภาคชัย         เลขท่ี 30 
4. นางสาวลภสัพิมล    อรุณยิ่งมงคล  เลขท่ี 31 

สวน
พฤกษศาสตร๑ 

ถุงหมักกรดแลค ติ
กจากผลผลิตเหลือ
ใช๎จากเกษตรกร 

ทองแดง 

ม.6/15 61509 1. นายพรรษา           เกิดผล          เลขท่ี 1 
2. นายภูมิภัทร          ศิลพร           เลขท่ี 3 
3. นายวัชรภูมิ           ธรรมสโรช     เลขท่ี 11 
4. นางสาวปริชญา      บุตรราช        เลขท่ี 27 
5. นางสาวสิริมาศ       คันศร           เลขท่ี 29 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เจลสมุนไพรไลํยุง ทอง 
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ชั้น/ 
ห้อง 

กลุ่มที ่ รายชื่อนักเรียน สาขาโครงงาน ชื่อเร่ือง ผลการตัดสิน 

ม.6/16 61601 1. นายธิติพนธ๑    พันธุ๑มงคล เลขท่ี 7 
2. นายกษิดิศ    เทียนจิ้ว เลขท่ี 2 
3. นายชรัตน๑    ฮาเซะ เลขท่ี 4 
4. นายธิติ    วิรัตกพันธ๑ เลขท่ี 6 
5. นายธีรภัทร    ศุภางคเสน    เลขท่ี 8 
6. นายอนันดา    การัน มิลส๑ เลขท่ี 17 

สะเต็มศึกษา ปิงปองแคทเชอร๑ ทอง 

ม.6/16 61602 1. นางสาวธวัลรัตน๑ สุขดํา  เลขท่ี 24 
2. นายเมธาสิทธิ์  พุํมสําเภา  เลขท่ี 13 
3. นางสาวภัทรานิษฐ๑  ชัยกันทะ  เลขท่ี 30 
4. นางสาวลลติ  ประเสริฐลาภ  เลขท่ี 36 
5. นางสาวอลีนา  ศรีเพ็ชร  เลขท่ี 38 

สวน
พฤกษศาสตร๑

โรงเรียน 

เปรียบเทยีบ
ความสามารถในการ
สังเคราะห๑ด๎วยแสงของ
ต๎นไม๎ในโรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห๑ สิง
หเสน)ี 5 ชนิด 

ทอง 

ม.6/16 61603 1. นางสาวเยาวภา    เชาว๑ปรีชา    เลขท่ี 32 
2. นางสาวจินต๑ศุจี    เตรตัน๑    เลขท่ี 20 
3. นางสาวชัชชนก    เชื้อทอง    เลขท่ี 22 
4. นางสาวณภัทร    สาลีพิมล    เลขท่ี 23 
5. นางสาวพราวพัชระ    บริสุทธ์ิธนกุล    เลขท่ี 27 
6. นางสาวรธิชา    ภารินทิพย๑    เลขท่ี 33 

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

น้ํายาเช็ดกระจกจาก
แปูงข๎าวโพด 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/16 61604 1. นางสาวรัญชิดา แสงมณี   เลขท่ี 34 
2. นางสาวกนกชล    เดชเส๎งชูโรจน๑   เลขท่ี 18 
3. นางสาวจุฑาภรณ๑ นาควิเชียร   เลขท่ี 21 
4. นางสาวนงนภัส สวรรค๑ เลขท่ี 25 
5. นางสาวแพรวพลอย ภูํระหงษ๑ เลขท่ี 29 
6. นางสาวมารสิา         หวังพิทักษ๑กุล   เลขท่ี 31 

สะเต็มศึกษา บาธบอมชํวยผํอน
คลายและบํารุงผิว 

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/16 61605 1. นางสาวเนติมา เล็กอุดากร  เลขท่ี 26 
2. นางสาวกุลจิรา สุริยา  เลขท่ี 19 
3. นางสาวพัชศวรรณ  ชนสุธรรม  เลขท่ี 28 
4. นางสาวลภสัรดา เจดีย๑พราหมณ๑  เลขท่ี 35 
5. นางสาวสิรีธร  ศรีธีระจติติ  เลขท่ี 37 
6. นางสาวอัญรินทร๑  พงศ๑เลิศชนิศ เลขท่ี 39 

สะเต็มศึกษา พิณ 3 สาย 3 เสียง - 

ม.6/16 61606 1. นายกวิน อุํนชิน เลขท่ี 1 
2. นายคชพันธ๑ ขันธหัตถ๑ เลขท่ี 3 
3. นายณัฐชนน ชมเชย เลขท่ี 5 
4. นายปิยะพล รุํงนพพระคุณศร ีเลขท่ี 10 
5. นายวิชิตพงษ๑ สถิตบุญญารักษ๑ เลขท่ี 14 

สะเต็มศึกษา เครื่องกรองน้ําจากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

ม.6/16 61607 1. นายปุณณตัถ๑ สุริยวงษ๑ เลขท่ี  
2. นายปุรัณ คชรัตน๑ เลขท่ี  
3. นายสรวิชญ๑ เลยวานิชย๑เจริญ เลขท่ี  
4. นายสรลั เหลําหงษ๑ทอง เลขท่ี  
5. นายป๓ณณ๑ พรหมสมบัต ิ เลขท่ี  

สะเต็มศึกษา การเปรยีบเทียบ
ประสิทธิภาพของถําน
เปลือกมังคุดและถําน
ไม ๎

ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน 

 
_ 

 


