ผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

โรงเรียนไดดาํ เนินงานดานภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายในการพัฒนานักเรียน สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ สรุปได
ดังนี้
1. การดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โรงเรียนไดดาํ เนินการรับสมัครและดําเนินการรอบแรก นักเรียนเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2561 ทั้งในสวนของโรงเรียนและดําเนินการใหแกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภมู ิภาค) ทัง้ 12 แหง และโครงการสนับสนุนการจัดตัง้ หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จํานวน 18 แหง
ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้
ชวงเวลา
วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560

วันที่ 6-7 มกราคม 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561

การดําเนินงาน
รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2561 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 3 โครงการจํานวน 21,148 คน ซึ่งเมื่อไดตรวจ
คุณสมบัตแิ ลว มีนกั เรียนที่มสี ทิ ธิสอบจํานวน 19,699 คน จําแนกเปน
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 12,828 คน
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 8,353 คน
- โรงเรียนในโครงการ วมว. จํานวน 7,735 คน
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
นักเรียนทีเ่ ลือกสอบเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผานการคัดเลือกรอบแรก
จํานวน 512 คน
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง
นักเรียนเขาสอบคัดเลือกรอบสอง จํานวน 493 คน
ประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง มีนักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวจริง 240 คน และ
ตัวสํารอง 248 คน
รายการ
นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ
นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค
รวม

ตัวจริง
ชาย
หญิง
97
34
78
31
240

หมายเหตุ : คะแนน SAT ไมผานเกณฑขั้นต่ํา จํานวน 5 คน

ตัวสํารอง
ชาย
หญิง
62
48
86
52
248

รวม
241
247
488

ชวงเวลา
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

การดําเนินงาน
รับรายงานตัวนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา
2561 (ในบัญชีรายชือ่ ตัวจริง) มีนักเรียนมารายงานตัว จํานวน 214 คน
รายการ
นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ
นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค
รวม

ชาย
87
69
156

หญิง
32
26
58

รวม
119
95
214

หมายเหตุ : นักเรียนไมมารายงานตัวจํานวน 26 คน
เหตุผลการสละสิทธิ์
1.
2.
3.
4.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เรียนตอ ม.4 ที่โรงเรียนกําเนิดวิทย
เรียนตอ ม.4 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เรียนตอ ม.4 ที่โรงเรียนเดิม (ม.3)
รอสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รวม

นร.จากโรงเรียน
ในเขตกรุงเทพฯ
ชาย
หญิง
3
2
3
4
10
2

นร.จากโรงเรียน
ในเขตภูมิภาค
ชาย
หญิง
5
3
1
1
1
1
2
9
5

รวม
13
2
5
6
26

วันสุดทายของการดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561
มีนักเรียนมารายตัวจํานวน 236 คน
รายการ
นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ
นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค
รวม

ชาย
50
54
104

ตัวจริง
หญิง
22
22
44

รวม
72
76
148

ชาย
22
35
57

ตัวสํารอง
หญิง
12
19
31

รวม
34
54
88

รวม
ทั้งสิ้น
106
130
236

หมายเหตุ : เรียกตัวสํารองถึงลําดับที่ 166

โรงเรียนไดเริ่มดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2562 ชวงเดือน กรกฎาคม 2561 รับสมัครออนไลน ระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561
และมีกรอบการดําเนินงาน ดังนี้
ชวงเวลา
1-31 สิงหาคม 2561
วันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2561
14 ธันวาคม 2561
วันเสาร-อาทิตย ที่ 26-27 มกราคม 2562
4 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562

การดําเนินการ
รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 500 คน
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จํานวน 240 คน
มอบตัวเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

1.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม
2 พ.ย. 60

หัวขอ
What I learned as an MWITS student

6 ธ.ค. 60
31 ม.ค. 61

How we can be better going forward in the future
ศิลปะในการเปนตัวของตัวเอง

30 พ.ค. 61

พอแมฉันกับความกดดันที่ฉันตองเผชิญ

13 มิ.ย. 61

People Intelligence with MBTI

ผูบรรยาย
นายชัชวัสส วุฒิศิริศาสตร
(ศิษยเการุน 13)
นายนพดล อนุกูลวิทยา
ผศ.ดร.พิมพาภรณ บุญประเสริฐ
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ
กุมารแพทยเฉพาะทางดานโลหิตวิทยา
และมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลเวชธานี
คุณบุฏกา วัฒนกาญจนา

โรงเรียนดําเนินการจัดคายคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา
2561 ระหวางวันที่ 8-10 มิถนุ ายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
(1) การฟงบรรยายพิเศษ : โรงเรียนไดจดั กิจกรรมฟงบรรยายพิเศษ จํานวน 7 ครั้ง ซึ่งเปน
การบรรยายดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 5 ครั้ง และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลิกภาพ 2 ครั้ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม

หัวขอการบรรยาย

29 พฤศจิกายน 2560

ดานวิทยาศาสตรฯ
มุงสูระบบทําความเย็นแบบแมเหล็ก

13 ธันวาคม 2560

ดานวิทยาศาสตรฯ
How data controls the world

27 ธันวาคม 2560

ดานวิทยาศาสตรฯ
คณิตศาสตรในงานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ
Mathematics in multidisciplinary research
ดานวิทยาศาสตรฯ
Data Scientist และประสบการณทํางานใน
Facebook

ผูบรรยาย
ดร. ยุรนันท หาญลํายวง
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ. ดร. ธีรณี อจลากุล
รองคณบดีฝายพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
ผศ. ดร. วิริชดา ปานงาม
อาจารยประจําภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. วิโรจน จิรพัฒนกุล
นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) มีความเชี่ยวชาญ
ในดานการวิเคราะหขอมูล การคํานวณทางสถิตแิ ละการ
พัฒนา Algorithm และมีประสบการณในตําแหนง Data
Scientist ของ Facebook

วันที่จัดกิจกรรม

หัวขอการบรรยาย

10 มกราคม 2561

ดานสังคมศึกษาฯ
พลิกมุมคิด ชีวิตอัจฉริยะ

17 มกราคม 2561

ดานวิทยาศาสตรฯ
รังสีคอสมิก

29 มิถุนายน 2561

ดานสังคมศึกษาฯ
Digital Disruption : The future of Digital
Society

ผูบรรยาย
อาจารย ดร. เอกก ภทรธนกุล
อาจารยประจําภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยพิเศษ ดร. เดวิด รูฟโฟโล
อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ภูมิ ภูมิรัตน
Technology Consultant for the Security and Exchange
Commissioner Office, Thailand (SEC)

(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานที่ตาง ๆ จํานวน 4 ครั้ง ทั้งหมด
59 แหง โดยแบงเปนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 35 แหง และดานสังคมศึกษา ภาษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จํานวน 24 แหง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม

สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 35 แหง

สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 24 แหง

1. อุทยานวิทยาศาสตร จตุรสั จามจุรี สแควร
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน)
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม
4. ศูนยเครื่องมือกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
5. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6. ศูนยเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรฟนฟูภาวะเสื่อม
สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย
7. ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9. ศูนยเรียนรู พลังงานทดแทน บางจาก (SUNNY
BANGCHAK)
5 กุมภาพันธ 2561 1. งานประจําป “วันนักประดิษฐ” 2561 (Thailand
Inventors’ Day 2018) ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
21 มิถุนายน 2561 1. ศูนยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 M
2. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
(ไบโอเทค)
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. ปอมพระจุลจอมเกลา จ.สมุทรปราการ
2. พระราชวังพญาไท
3. พิพิธภัณฑประติมากรรมตนแบบ
4. พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย (MOCA)
5. วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
6. บานพิพิธภัณฑ หรือ House of Museums
7. หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
และหอเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยมหิดล
8. ศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่
9. สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)
10.นิทรรศการพระเมรุมาศ ทองสนามหลวง

14 พฤศจิกายน
2560

1. พิพิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
กองประวัติศาสตรทหาร กรมยุทธการทหารบก
2. ศูนยการเรียนรูวิวัฒนาการการผลิต
เหรียญกษาปณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักกษาปณ

วันที่จัดกิจกรรม

21 สิงหาคม 2561

สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 35 แหง

สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 24 แหง

4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ศูนยพิบัตภัยแหงชาติ บางนา
6. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
8. วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
9. ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
10. ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท
12. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
1. บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด
2. ศูนยนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑสขุ ภาพและ
เกษตรครบวงจร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัทใน
เครือ SCG ผลิตกระดาษและออกแบบบรรจุภัณฑ)
4. บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด (วิศวกรรม
การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร)
5. Center of Integrated Science คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
6. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
7. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8. บริษัท ดิสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
9. ศูนยเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน
10. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
11. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
(BIOTEC) อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
12. สถาบันนวัตกรรมทีโอที
13. ศูนยวิจัยและหองปฎิบัติการ BART LAB SMART
LAB และ BCI LAB ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
4. หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
5. พิพิธภัณฑวัฒนธรรมดอกไม
6. พิพิธภัณฑชาวบางกอก
7. พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

1. เจษฎา เทคนิค มิวเซียม (พิพิธภัณฑรถโบราณ)
2. สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)
3. พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด
4. การบริหารจัดการน้ําของนิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
5. ศูนยประติมากรรมกรุงเทพ
6. พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ
7. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย

(3) กิจกรรมคายวิชาการ : เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงเสริมการเรียนรู
ในหองเรียนทัง้ ดานวิทยาศาสตรและศิลปวัฒนธรรม เรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันและวิทยาศาสตร
ที่แฝงอยูในภูมิปญ
 ญาทองถิ่น รวมทั้งรูจักและเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมทีต่ างไปจากสังคมที่ดาํ รงอยู
นอกจากนี้ ในการจัดคายวิชาการ โรงเรียนไดจดั ในลักษณะการบูรณาการใหมีเนือ้ หาความรูผสมผสานทุกวิชา
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning
สามารถหาคําตอบหรือแนวทางแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะ
ในปการศึกษา 2560 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมคายวิชาการขึน้ ระหวางวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ
2561 จํานวน 6 คาย ดังนี้
คายที่
ชื่อกิจกรรมคาย
1
ตามรอยพอของแผนดินที่เขาหินซอน
2
บอกรักษริมทะเล แบกเปไปพริบพรี
3
ดิน น้ํา ฟา กับ ศาสตรแหงการพยากรณ(อากาศ)
เยือนถิ่นประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย ลอดถ้ําสูปา...
4
5
6

พลังงานคลื่น ชื่นชีวา

สถานที่
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
บานกลางเขารีสอรท จ.นครนายก
อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร (ถ้ําธารรอด)
จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา จ.นครปฐม
ศูนยสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน
ที่ 2 จ.สมุทรสาคร
คายนเรศวร จ.เพชรบุรี

1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนไดจดั กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนและสังคม เขาใจสภาพปญหาและชีวิตความ
เปนอยูท่แี ตกตางกันในสังคม กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ ในชวงนี้ ไดแก
(1) กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ณ ศูนยบริการโลหิตสภากาชาดไทย จํานวน 7 ครั้ง ไดแก
วันที่ไปรวมกิจกรรม
วันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (ชวงเชา-บาย)
วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 (ชวงเชา-บาย)
วันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ชวงบาย)
วันอาทิตยที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (ชวงเชา-บาย)
วันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2561 (ชวงเชา-บาย)
วันเสารที่ 7 กรกฎาคม 2561 (ชวงเชา-บาย)
วันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม 2561 (ชวงเชา-บาย)
รวม

จํานวนนักเรียน (คน)
20
20
10
20
20
20
20
130

(2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนชวยทําความสะอาด เช็ด ถู ภายในบริเวณวัดตาง ๆ จํานวน 6 แหง
ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถานที่
วัดปาชัยรังสี จ.สมุทรสาคร
วัดไรขิง
วัดเสถียรธรรมสถาน
วัดทองเนียม
วัดไรขิง
วัดญาณเวศกวัณ
วัดหทัยณเรศวร

วันที่ไปรวมกิจกรรม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จํานวนนักเรียน (คน)
48
38
8
49
40
40
40

รวม

263

(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชน ชวยจัดกิจกรรมนันทนาการ เลานิทานประกอบการแสดง
และรวมพูดคุยกับนอง ๆ และคนชรา จํานวน 6 แหง ไดแก
สถานที่
มูลนิธิบานเด็กสานรัก พุทธมณฑล
บานอุนใจรัก เครือโรงพยาบาลราชพิพัฒน
บานพักคนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพอเปนอุปถัมภ
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค
สถานสงเคราะหคนชรานครปฐม
บานหนังสือ

วันที่ไปรวมกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

จํานวนนักเรียน (คน)
40
22
40
40
40
15

รวม

197

(4) กิจกรรมผูนําจิตอาสา “พี่สอนนอง” ที่เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูด ําเนินการจัดกิจกรรม
ดังกลาว โดยเสนอโครงการตอโรงเรียนเพือ่ ผานการเห็นชอบ จํานวน 2 กลุม ไดแก
กิจกรรม / วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรมพี่สอนนอง กลุมที่ 1
(วันเสารที่ 16 ธันวาคม 2560)
กิจกรรมพี่สอนนอง กลุมที่ 2
(วันเสารที่ 23 ธันวาคม 2560)
รวม

สถานที่

รูปแบบกิจกรรม

จํานวนนักเรียน (คน)

โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ)

สอนเกมสเชิงคณิตศาสตร

10

โรงเรียนยัดลาดบัวขาว
เขตบางคอแหลม กทม.

สอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

16
26

(5) เขารวมกิจกรรม Central Green Project @Salaya กับศูนยการคาเซ็นทรัล ศาลายา ในนาม
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ตัง้ แตเวลา 07.30-09.30 น. ณ บริเวณ
หนาศูนยการคาเซ็นทรัล ศาลายา เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนชวยเก็บขยะเพื่อลดความเนาเสียของน้าํ จากคลอง
รอบศูนยการคา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาว จํานวน 8 คน

(6) เขารวมโครงการ “The Heart of Giving” ของมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย เมือ่ วันที่ 27
ธันวาคม 2560 โดยรวบรวมกลองออมสินจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 1,044 คน เพื่อสง
บริจาคใหกับมูลนิธิศุภนิมติ ตอไป
(7) นักเรียนชวยงานถวายภัตตาหารเชาแดพระสังฆาธิการ พระวิทยากร และพระนักศึกษา จํานวน
ประมาณ 700 รูป ในการอบรมพระบาลีกอนสอบธรรมสนามหลวง ภาค 14 ปที่ 44 ณ วัดไรขิง ระหวางวันจันทร
ที่ 29 – วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ตัง้ แตเวลา 04.30-09.00 น.
(8) นักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่ไมเรียนนักศึกษาวิชาทหาร จํานวน 50 คน เขารวมกิจกรรม
“ยางยืด เพื่อสุขภาพผูส ูงอายุ” ณ หองประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เมือ่ วันที่ 27
มิถุนายน 2561
(9) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 9 คน และครู 1 คน เขารวมการอบรมผูบําเพ็ญประโยชน
ณ ศูนยบริการโลหิต สภากาชาดไทย เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ระหวางเวลา 08.30-16.30 น.
การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน
ในปการศึกษา 2561 นักเรียนรุนที่ 27 (มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2561) มีโครงงานวิทยาศาสตร
ทั้งสิ้น 94 โครงงาน จําแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
สาขา
คณิตศาสตร
ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาและศิลปะ
พลานามัย
ภาษาไทย
รวม

จํานวนโครงงาน
13
18
18
30
8
4
1
2
94

ในการทําโครงงานของนักเรียนรุน ที่ 27 นี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สอบโครงรางโครงงาน ระหวาง
วันที่ 25 มิถนุ ายน – 6 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนไดจัดงาน MWITS Science Fair ประจําปการศึกษา 2560 ขึน้
เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนไดนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ซึ่งมีผูรวมงานทั้งสิ้น
507 คน จําแนกเปน นักเรียน 424 คน ครู 72 คน และผูป กครอง 11 คน
กิจกรรมหลักในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบดวย
- การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 (รุนที่ 26)
จํานวน 89 โครงงาน ทัง้ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ซึง่ ไดรับความอนุเคราะหจากผูท รงคุณวุฒิ
ของสถาบันตาง ๆ มาเปนกรรมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนจํานวน 17 คน
- การแสดงรําวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนหนึง่ ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556

วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนจัดงานเปดบานมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปการศึกษา 2561
(MWIT Open House 2018) เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และผูส นใจไดเขาเยี่ยมชมและรวมทํา
ปฎิบัติการ (Lab) ในหองปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการวิจัยของโรงเรียน ไดเรียนรูและสัมผัส
บรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผานนิทรรศการการนําเสนอหลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน และผลงานชุมนุมของนักเรียนในดานตาง ๆ ภายในงานยังมีการ
นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 (รุนที่ 26) ภาคโปสเตอร
จํานวน 36 โครงงาน อีกดวย มีผูรวมงานทั้งสิน้ 2,915 คน จําแนกเปน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน 2,015
คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 269 คน ครู 119 คน ผูปกครอง 444 คน นักเรียนระดับชั้นต่าํ กวา
มัธยมศึกษาตอนตน 44 คน และนักศึกษา 24 คน
1.3 กิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ
1.3.1 ประสานงานเพือ่ เชิญผูทรงคุณวุฒิและครูวิชาการจากตางประเทศ
วันเดือนป
สถาบัน/ประเทศ
สาขาวิชา/รายชื่อ/ตําแหนง
14-21 มกราคม 2561 Advanced Education and Science Center of สาขาคณิตศาสตร
Moscow State University สหพันธรัฐรัสเซีย Prof. Vladimir Dubrovsky
15 มกราคม ถึง 13 ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมเรียนรูและ
สาขาชีววิทยา
กุมภาพันธ 2561 นิทรรศการหมุนเวียนดานธรรมชาติวิทยาของ Dr. Yasushi Kusuoka
พิพิธภัณฑ Lake Biwa Museum ประเทศญี่ปุน
1.3.2 การตอนรับคณะผูแทนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานจากตางประเทศ จํานวน 12 คณะ
จาก 5 ประเทศ
วันเดือนป
18 ธันวาคม 2560
20 ธันวาคม 2560

20-22 ธันวาคม 2560

26 มกราคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
29 มิถุนายน 2561

ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
Ms. Uraiwan Samolee, Manager Education, and Ms. Janyarak Thanomnim, Assistan
Manager Education, British Council / Thailand
Dr. Hans-Dieter Dräxler, Deputy Director Head of the Language Department
ตัวแทนจาก Goethe-Institut Thailand
Mr. Timo Kozlowski, Coordinator of the project PASCH (School: Partners of the Future)
ตัวแทนจาก Goethe-Institut Thailand
Assoc. Prof. Hiroshi Tanaka, Graduate School of Professional Teacher Education,
Ritsumeikan University
Mr. Akira Hasegawa, Vice Principal, Ritsumeikan Primary School
Mr. Kenshi Katana, Head, Ritsumeikan Primary School Office
Mr. Yuka Mitsugi, English Teacher, Ritsumeikan Primary School
Mr. Satoru Sawada ผูอํานวยการโรงเรียน Aichi Prefectural Handa Senior High School
ประเทศญีป่ ุน
ผูบริหารและนักเรียนจาก Taipei Municipal ZhongXiao High School, Taiwan
ผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย และ Kyoto University

วันเดือนป
6 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561
23 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม 2561

ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
Professor Hayong Shin, Dean of Admissions และ Ms. Ji Heo, International Admissions
Officer, KAIST
ผูบริหารโรงเรียน Kolej Yayasan Saad (KYS), Malaka, Malaysia
Dr.Naoya Abe จาก Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), Japan
Mrs. Noriko Ochi, Head Teacher และคณะครูจาก Ritsumeikan Primary School, Japan
Ms. Roxane Weng, Director, Division of Recruitment and Development และ
Ms. Ya-ru Yang, International Student Advising Manager, National Taiwan
Normal University
คณะผูเขารวมประชุม The 15th Asia-Pacific Conference for Giftedness

1.3.3 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอและแขงขันโครงงานระดับนานาชาติ จํานวน 12 รายการ ใน 6 ประเทศ
ชวงเวลาของกิจกรรม

กิจกรรม / สถานที่

9-15 ตุลาคม 2560

นําเสนอโครงงาน ณ Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน

10-16 ตุลาคม 2560

นําเสนอโครงงาน ณ Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี

3-7 พฤศจิกายน 2560

นําเสนอโครงงานในงาน Japan Super Science Fair(JSSF 2017), Ritsumeikan High School, Japan

22-24 มีนาคม 2561

นําเสนอโครงงานในงาน Tsukuba Science Edge 2018 ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปุน

1-5 เมษายน 2561

นําเสนอโครงงานในงาน IDEX 2018 ณ Anglo-Chinese School (Independent), Singapore

9-11 เมษายน 2561

นําเสนอโครงงานในงาน The 19th International Elementz Science Research Conference and

Exhibition ณ Anderson Junior College, Singapore
นําเสนอโครงงานในงาน The 18th Kolmogorov Readings International Science Conference
3-6 พฤษภาคม 2561
ณ the Advanced Educational and Science Center, Moscow State University, Russia
นําเสนอโครงงานในงาน The 69th Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF
12-21 พฤษภาคม 2561
2018), Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
26 มิถุนายน-3 กรกฎาคม นําเสนอโครงงานในงาน International Student Science Fair 2018 ณ Illinois Mathematics and
2561
Science Academy, USA.
20-24 กรกฎาคม 2561

นําเสนอโครงงานในงาน Global Leadership Link 2018, National University of Singapore, Singapore

1.3.4 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในตางประเทศ จํานวน 4 กิจกรรม ใน 3 ประเทศ
วันเดือนป
9-16 ตุลาคม 2560

กิจกรรม / สถานที่

โครงการ Sakura Science Exchange Program 2016 ณ Oita University,
Japan
30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน JENESYS 2017 (1st Batch: Science and Technology Program)
2560
ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุน
22-26 มกราคม 2561
PSHS-MC Sisterhood Program Science Camp 2018 ณ Philippine
Science High School สาธารณรัฐฟลิปปนส
2-26 เมษายน 2561
คาย The 2018 Southeast Asia Youth Leadership Program, Northern
Illinoi University, DeKalb, Illinois, USA.

จํานวน (คน)
ครู
-

นักเรียน
1

-

1

1

4

-

1

วันเดือนป

กิจกรรม / สถานที่
รวม

จํานวน (คน)
ครู

นักเรียน

1

7

1.3.5 โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ
โดยไดตอนรับคณะครูและนักเรียน จํานวน 9 โรงเรียน ใน 7 ประเทศ รวมถึงสงครูและนักเรียนของโรงเรียนไป
รวมโครงการฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ จํานวน 5 โรงเรียน ใน 4 ประเทศ
วันเดือนป

สถาบัน / ประเทศ

จํานวน (คน)
ครู

นักเรียน

◊ การตอนรับคณะจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ

16

69

8-17 พฤศจิกายน 2560
10-18 พฤศจิกายน 2560

Camborne Science and International Academy, England
National Junior College, Singapore
26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 G.T. (Ellen Yeung) College, Hong Kong
13-19 ธันวาคม 2560
Shanghai High School, China
4-16 มกราคม 2561
Droste-Hülsshoff-Gymnasium, Germany
16-27 มกราคม 2561
St. Antonius Gymnasium, Germany
22-29 มกราคม 2561
John Monash Science School, Australia
22-27 มกราคม 2561
Aichi Prefectural Handa Senior High School, Japan
25 มกราคม-1 กุมภาพันธ 2561
Waseda University Honjo Senior High School, Japan

2
2
1
2
2
2
2
2
1

5
6
8
9
12
11
7
3
8

◊ การไปรวมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ

9

45

2-15 ตุลาคม 2560
3-10 ตุลาคม 2560

2
1

10
8

2
2
2

9
10
8

9-15 ตุลาคม 2560
10-16 ตุลาคม 2560
19-25 มีนาคม 2561

Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
G.T. (Ellen Yeung) College
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน
Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี
National University of Singapore High School of Mathematics and
Science สาธารณรัฐสิงคโปร

1.4 การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
งานบริการวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมศักยภาพคน ปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 1) การพัฒนาความรูด านวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2) กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด 3) กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการใหกับโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย และ 4) กิจกรรมการบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก โดยไดมีปฎิทินในการดําเนินการ
กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้

วัน/เดือน/ป
ศ.
22 ธ.ค. 60
พฤ.
28 ธ.ค. 60
ศ.
19 ม.ค.61
ส.
3 ก.พ. 61
ศ.
7 ก.พ. 61
ส. - อา.
24-25 ก.พ. 61
ส. - อา.
17-18 มี.ค. 61
พ. - ศ.
21-23 มี.ค. 61
จ. - พ.
26-28 มี.ค. 61
มี.ค.-พ.ค. 61
พฤ. – ศ.
26-27 เม.ย.
61
พฤ. – ส.
26-28 เม.ย.61
พ.ค. – มิ.ย. 61
ส. - อา.
16-17 มิ.ย.61
พฤ.
21 มิ.ย. 61
ศ. 22 มิ.ย. 61
ส. – อา.
23-24 มิ.ย. 61

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีใช Tele conference : AcuLearn” ครั้งที่ 1
สาขาวิชาคณิตศาสตรนํารองการใช Tele conference กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เวลา 9.00-12.00 น
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรวมกับ สพฐ จัดประชุมสรางความเขาใจกับผูบริหารโรงเรียน สพฐ รุน 1 รุน 2
และ รุน 3 (รวม 24 โรงเรียน) ในการเตรียมพรอมเขารับคัดเลือกเปนโรงเรียนศูนยขยายผล รุนที่ 2
โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ นําเสนอผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัดและจัดทําหลักสูตรอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีใช Tele conference : AcuLearn” ครั้งที่ 2
โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมวิทยากรศูนยขยายผล 12 ศูนย ครั้งที่ 1
(4 สาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา)
โรงเรียนทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
(ทุกสาขาวิชา / ฝาย)
โครงการ สพฐ. รุน 4 + รุน 5
อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทางวิชาการและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
(5 สาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสกิ ส เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร)
โครงการ สพฐ. รุน 4 + รุน 5
อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทางวิชาการและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
(5 สาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสกิ ส เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร)
โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย
ติดตามการจัดอบรมครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งที่ 1 โดยการลงพื้นที่ / วีดีโอคอนเฟอเรนซ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
รายวิชาพื้นฐาน : ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
รายวิชาเพิ่มเติม : คณิตศาสตร
อบรมเชิงปฏิบัติการ เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอนและการทําแบบทดสอบ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2561 (นํารอง : เรื่องการทําแบบทดสอบ)
รายวิชาพื้นฐาน : ชีววิทยา
โครงการ สพฐ. รุน 4 + รุน 5
เดินทางติดตามการดําเนินโครงการ ครั้งที่ 1
โรงเรียนทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2
(ทุกสาขาวิชา / ฝาย)
ไปเยี่ยมติดตามการดําเนินงานโรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
และโรงเรียนสามโกวิทยาคม รวมกับ สํานักงบประมาณ
จัดประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาชีววิทยา ม.4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

- บุคลากรครู จํานวน 10 คน ไปเปนผูเชี่ยวชาญในการคัดเลือกขอสอบกลางภาคและปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 15 รายวิชา ของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง
ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส จังหวัดนนทบุรี
ก.ค. – ส.ค. 61 โครงการ สพฐ. รุน 4 + รุน 5
เดินทางติดตามการดําเนินโครงการ ครั้งที่ 2
ส. - อา.
โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย
1-2 ก.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมวิทยากรศูนยขยายผล 12 ศูนย ครั้งที่ 2
(4 สาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา)
ต.ค. 61
โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย
ติดตามการจัดอบรมครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งที่ 2
โดยการลงพื้นที่ / วีดีโอคอนเฟอเรนซ

2. ผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
โรงเรียนไดดาํ เนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามอุดมการณและเปาหมาย
ในการพัฒนานักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน สรุปผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ :
(1) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2560
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศ ประจําป พ.ศ. 2560 รวมจํานวน 13 คน จาก 8 สาขาวิชา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล 3
เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา
ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร
ภูมิศาสตร
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปก ระดับ ม.ตน
รวม

เหรียญทอง
1
1
1
3

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
1
2
1
1
1
1
2
5
4

ไดเขารวม
1
1

สาขาวิชา
(จํานวนผูแทนทั้งหมด)

วันที่แขงขัน

สถานที่แขงขัน

6-15 กรกฎาคม
2560
16-19 กรกฎาคม
2560
23-30 สิงหาคม
2560

มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
เมืองยอรคจาการตาร
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2-8 สิงหาคม 2560

กรุงเบลเกรด ประเทศเซอรเบีย

ดาราศาสตรและฟสิกส 12-22 พฤศจิกายน
ดาราศาสตร (5)
2560
28 กรกฎาคม-4
คอมพิวเตอร (4)
สิงหาคม 2560
วิทยาศาสตรโลกและ 22-29 สิงหาคม
อวกาศ (4)
2560
วิทยาศาสตรโอลิมปก
3-12 ธันวาคม 2560
ระดับ ม.ตน (6)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กรุงเตหะราน สาธาณรัฐอิสลาม
อิหราน

เคมี (4)
ฟสิกส (5)
ชีววิทยา (4)
ภูมิศาสตร (4)

เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร

นักเรียนทีไ่ ดรับคัดเลือกเปนผูแทน

1. นายปภาภัทร ดิสนีเวทย (เหรียญทอง)
2. นายบวรทัต บุญรักษ (เหรียญเงิน)
1. น.ส.ธิษณาพร มุงมีพฤทธิ์ (เหรียญทอง)
1.
2.
1.
2.

น.ส.จุฑารัตน อริยะดํารงคขวัญ (เหรียญทองแดง)
น.ส.สุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ (เหรียญทองแดง)
น.ส.ณัฐณิชา มานะบริบรู ณ (เหรียญทองแดง)
นายกนกพล ไหมออน (เขารวมแขงขัน)

1. นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ (เหรียญทอง)
1. นายภาวิน พรองเผาพันธุ (เหรียญทองแดง)
2. นายอรัญชย วงศพรอมมูล (เหรียญเงิน)

เมืองโกดดาซูรื สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท (เหรียญเงิน)
เมืองอารเนม-ไนเมเกน ประเทศ
เนเธอรแลนด

1. นายนิปุณ มังคะจา (เหรียญเงิน)
2. นายกิตติพัฒน จันทรศรี (เหรียญเงิน)

(2) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําปพทุ ธศักราช 2561
นักเรียนผูแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดรับการคัดเลือกเขา
แขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 42 คน
จาก 7 สาขาวิชา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล 17 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลที่ไดรับ
สาขาวิชา
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม
ฟสิกส
2+1*
2
1
เคมี
2*
4
ชีววิทยา
3
2
1
คณิตศาสตร
2+1*
2
1
คอมพิวเตอร
1
1*
4
ภูมิศาสตร
5
1
ดาราศาสตร
1+2*
2
1
รวม
12+5*
14+1*
9
1
หมายเหตุ : * นักเรียนโรงเรียนกําเนิดวิทย

(3) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2561
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 9 คน จาก 5 สาขาวิชา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล 1
เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา
ฟสิกส
ชีววิทยา
คณิตศาสตร
ภูมิศาสตร
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
รวม

สาขาวิชา
(จํานวนผูแทนทั้งหมด)

คณิตศาสตร (6)
ชีววิทยา (4)
ฟสิกส (5)

วันที่แขงขัน

เหรียญทอง
1
1

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
1
2
3
2
5
3

สถานที่แขงขัน

ณ เมืองคลูช นาโปกา
ประเทศโรมาเนีย
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ
13-23 กรกฎาคม 2561
อิสลามอิหราน
ณ กรุงลิสบอน
20-30 กรกฎาคม 2561
สาธารณรัฐโปรตุเกส
3-15 กรกฎาคม 2561

ภูมิศาสตร (4)

30 กรกฎาคม 8 สิงหาคม 2561

ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา

วิทยาศาสตรโลก
และอวการ (8)

8-17 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ประเทศไทย

ไดเขารวม
-

นักเรียนทีไ่ ดรับคัดเลือกเปนผูแทน

1. นายปพน ละเภท (เหรียญทอง)
1. นายปารีส นิลทลักษณ (เหรียญเงิน)
2. น.ส.รุจีรดา วิโรจนานุวัฒน (เหรียญเงิน)
1. นายอิทธิพัทธพล ชัยพัฒนาการ (เหรียญเงิน)
1. นายวัชรพงษ วงษแกว (เหรียญทองแดง)
2. น.ส.ขวัญลดา ศรีจอมขวัญ (เหรียญทองแดง)
3. น.ส.สลิล อําพนนวรัตน (เหรียญทองแดง)
1. นายภัสชกพันธ สายชล (เหรียญเงิน)
2. นายกฤษณะ สุภาวี (เหรียญเงิน)

2.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสริมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน
2.2.1 การรวมนําเสนอโครงงานในฐานะผูแ ทนประเทศไทย ในงาน i-CREATe 2017
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผูพัฒนาโครงงาน “Ambient Detector”
จํานวน 3 คน คือ นายอรัญชย วงศพรอมมูล นายปุณญภัส สินปญญาเลิศ และนางสาวเพชรประกาย ศิริเผา
สุวรรณกุล โดยมี นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ เปนอาจารยท่ปี รึกษาโครงงาน ไดมโี อกาสนําเสนอโครงงานตอหนา
พระพักตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระองคเสด็จพระราชดําเนินรวมงานประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (11th International
Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2017) ระหวางวันที่ 22-24 สิงหาคม
2560 ณ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน

2.2.2 งานประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร ระดับชาติ ประจําป 2560
โครงงานนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ควารางวัลนําเสนอดีเดนและรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จากการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจยั เพื่อการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ระดับเยาวชน
อายุไมเกิน 18 ป ภายใตโครงการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตรระดับชาติ ประจําป 2560 "การเพิ่มมูลคา
ผลผลิตคหกรรมศาสตรดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.2.3 การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา (Thailand Junior
Water Prize 2018)
การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา (Thailand Junior Water Prize
2018 : TJWP2018) เมือ่ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร จัดโดย สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใตแนวคิด“นวัตกรรมการอนุรักษนา้ํ สูความยัง่ ยืน” (Water
Conservation Innovation toward Sustainability) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเยาวชนพัฒนาสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมในการแกปญหาเกีย่ วกับทรัพยากรน้าํ ในทองถิ่น รูจักอนุรักษทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสังคม
โครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การกําจัดสียอม เมทิลีนบลูในน้ําเสียโดย
แผนยางผสมตัวเรงปฏิกิริยา โฟโตคะตะไลซิส Cu2O/ZnO ของ นายพีรวิชญ เหลา ธนาสิน และ นางสาวพัชริญา
ชวลิตจินดา โดยมี ผศ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
นางสาวสิรหิ ทัย ศรีขวัญใจ ครูวิชาการ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน ไดรับ
รางวัลชมเชย รับโลรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท
2.2.4 โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ
กิจกรรม
1. The 7th e-Learning International Contest of
Outstanding New Ages (The 7th e-ICON World
Contest)
วันที่ 17-24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ Ulsan National Institute of Science and
Technology สาธารณรัฐเกาหลี

2. Tsukuba Science Edge 2018
วันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปนุ

การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร
- ไดรับรางวัล Best Creativity Award
- เจาของโครงงาน :
นายภูมิภพ สุวรรณภิชาติ
นายธีรภัทร สัตตบงกช
ทํารวมกับนักเรียนจากโรงเรียน Ulsan Science High
School (USHS)
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายฐิติณัฐ นภาวรรณ
โครงงาน Development of chemical sensor for the direct detection of
nitrate ions in freshwater environments
- ไดรางวัล 1st Prize Award (English Poster Presentation)
- เจาของโครงงาน :
นายชลภัทร วรงคชยกุล

กิจกรรม

การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
นางสาวอิน ตั้งสถิตชัย
นางสาวชลิดา หฤหรรษพงศ
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.อุษา จีนเจนกิจ

3. 19th International Elementz Science Research
โครงงาน “The removal of methylene blue in water by photocatalyst
Conference and Exhibition การแขงขันโครงงาน
on rubber support”
วิทยาศาสตรภาคโปสเตอร จัดขึ้นภายใตหัวขอ “Brave
New World : Ideas that transform lives”
- ไดรางวัล เหรียญทอง
- เจาของโครงงาน :
วันที่ 8-12 เมษายน 2561
นางสาวพัชริญา ชวลิตจินดา
ณ Anderson Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โครงงาน “A novel sensor for determining nitrate ion in water”
- ไดรางวัล เหรียญทอง
- เจาของโครงงาน :
นายชลภัทร วรงคชยกุล
นางสาวชลิดา หฤหรรษพงศ
นางสาวอิน ตั้งสถิตชัย
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร. อุษา จีนเจนกิจ
โครงงาน “Developing program to detect human using information in
video with deep learing”
- ไดรับรางวัล เหรียญทอง
- เจาของโครงงาน :
นางสาววรวิสรา โลหะนิมิต
นางสาวธัญพิมล บัวมณี
นางสาวสริตา โยกุล
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายบุญนที ศักดิบ์ ุญญารัตน
โครงงาน “Biological control of water lettuce (Pista stratiotes L.) using
Isolating plant pathogenic fungi”
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
นางสาวเปมิกา ธีรเนตร
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร. อรวรรณ ปยะบุญ
โครงงาน “Detection of abandoned objects in surveillance video using
machine learning to prevent bombing situations”
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
- เจาของโครงงาน :

กิจกรรม

4. IDEX 2018 : Innovation, Design, Engineering
eXchange
วันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ Anglo-Chinese School (Independent)
สาธารณรัฐสิงคโปร
5. การประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว
(International Conference of Young Scientists: ICYS)
ครั้งที่ 25
วันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ เมืองเบลเกรด สาธารณรัฐเซอรเปย
6. The 18th Kolmogorov Reading International Science
Conference
วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ The Advanced Education and Science Center
(AESC) of Moscow State University (Kolmogorov
School) กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย

การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
นางสาวณฐมน พลวิชัย
นายวิศรุต อุดมศิลป
นายเสนางคบดี มณีศิลป
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
โครงงาน “One4Alz: Alzheimer patient care assistant application”
- ไดรับรางวัลระดับ Gold (รับเงินรางวัล 500 SGD)
- เจาของโครงงาน :
นายกฤษฎ ชั้นพรภักดี
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
โครงงาน “A Combinatorial Proof of The Chinese Remainder Theorem
over Gaussian Integers”
- ไดรับรางวัลชมเชย (Oral Presentation)
- เจาของโครงงาน :
นายพีรวัส ศรีบุรี
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด
โครงงาน “The effects of anticancer drugs on the motility of
cholangiocarcinoma cell line”
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
- เจ้าของโครงงาน :
นายศุภณัฐ ตั้งใจรักการดี
นายมีนธดา วิษณุโยธิน
นายภัทระ ภัทรวรธรรม
- อาจารย์ที่ปรึ กษา :
นางสาวสถาพร วรรธณวิจารณ์
โครงงาน “Removal of phenol catalyzed by peroxidase from water
hyacinth”
- ได้รับรางวันเหรี ยญเงิน
- เจ้าของโครงงาน :
นางสาวปิ ยมน ทรงพานิช
นางสาวปริ ยากร กาญจนวัฒน์
- อาจารย์ที่ปรึ กษา :
ดร.ณุจุฑา ธรรมสุ เมธ
โครงงาน “Salt stress alleviation of rice seeding using ammonium
nitrate”
- ได้รับรางวัลชมเชย
- เจ้าของโครงงาน :
นางสาวธัญชนก ไกรพิทกั ษ์กลุ

กิจกรรม

7. The 14th International Student Science Fair 2018
(ISSF2018)
วันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ IIlinois Mathematics and Science Academy
(IMSA) รัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา

8. The 4th ASEAN Student Science Project Competition
: ASPC 2018
วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการพิพิธภัฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

9. Global Leadership Link 2018
วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ National University of Singapore
สาธารณรัฐสิงคโปรค

10. The 7th Shanghai International Youth Science &
Technology Expo 2018 and “Science & Technology
Stars of Tomorrow” Invitational Tournament (SIYST
Expo 2018)

การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
นางสาวดวงสุ รีย ์ แซ่แต้
นางสาวปุณยพร อภิธนวิทย์
- อาจารย์ที่ปรึ กษา
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยือ่
โครงงาน “Removal of lead(II) ion from consuming water using a
fabricated water filter for home use”
- ไดรับรางวัล The Most Ambitious Award
- เจาของโครงงาน :
นางสาวปพิชญา จันทรผอง
นางสาวปณฑารีย สอดโคกสูง
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ
โครงการ “วิธีการยืนยันตัวตนบุคคลโดยใชคลื่นสมองที่ถูกกระตุนดวย
วิธีการมองเห็น” (EEG-based person authentication method with
deep learning using visual stimulation)
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ (First Prize) ในสาขาวิทยาศาสตร
กายภาพ (Physical Science)
- เจาของโครงงาน :
นายศุภวิชญ ผึ้งแดง
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายบุญนที ศักดิบ์ ุญญารัตน
โครงงาน “Brainwave authentication program using proper visual
stimulation and deep learning algorithm for processing”
- ไดรับรางวัล Futuristic Award จากการนําเสนอโครงงาน
ภาคบรรยาย
- เจาของโครงงาน :
นายธีรภัทร สัตตบงกช
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายบุญนที ศักดิบ์ ุญญารัตน
โครงงาน “The Effects of Anticancer Drugs on Motility of
Cholangiocarcinoma (CCA) Cell Lines”
- ไดรับรางวัล 2nd Prize จากการนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอร
- เจาของโครงงาน :
นายมีนธดา วัฒนารักษ
นายศุภณัฐ ตั้งใจรักการดี
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารย
โครงงาน “Rubber/aerogel composite as shock absorptive and
thermal protective coating”
- ไดรับรางวัล the “Third Prize of Showcase of Students’
Scientific Creation Work”

กิจกรรม
วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน

11. Water is Life, The Local Approach
วันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ Shibuya Senior School และ Makuhari Senior High
School ประเทศญี่ปุน

การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
- เจาของโครงงาน :
นางสาวนีรชา เทพกัญญาเมศร
นายธนภัทร ทางรัตนสุวรรณ
นายธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร. ศราวุทธ แสงอุไร
โครงงาน “Automatic rotating clothes hanger”
- ไดรับรางวัล the “Third Prize of Showcase of Students’
Scientific Creation Work”
- เจาของโครงงาน :
นายสิรภพ นาคะวัจนะ
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โครงงาน “The efficiency of mushroom and fungi isolated from soil
and effluent for decolonization red reactive dye ”
- ไดรับรางวัล the 2nd Place ประเภท Biodiversity
- เจาของโครงงาน :
นางสาวชุติผะดา นลวชัย
นางสาวกรกนก สมสายผล
นายชายชาญ พิทักษชัยดํารงค
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง

2.3 ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมกิจกรรมวิชาการดานอื่น ๆ
กิจกรรม
1. การแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

2. การแขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

รางวัลที่ไดรับ
◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร
และทุนการศึกษา จํานวน 7,000 บาท
- นายกรรธศรณ หอพัตราภรณ
◊ รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รับเกียรติบัตร พรอม
ทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท
- นายจิรพัส ฉันชัยพัฒนา
- นายธกร วิจิตรบรรจงดี
◊ รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- นางสาวสลิน อําพนนวรัตน
- นายภัทรพล ทินมณี
◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษา จํานวน 7,000 บาท
- นายอรัญชย วงศพรอมมูล

กิจกรรม

3. การแขงขันตอบปญหาทางเศรษฐศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครัง้ ที่ 20
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4. การแขงขันตอบปญหาความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

5. การแขงขันตอบปญหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ครั้งที่ 21
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

รางวัลที่ไดรับ
◊ รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รับเกียรติบัตร พรอม
ทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท
- นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ
◊ รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- นางสาวณฐมน พลวิชัย
◊ รางวัลชนะเลิศ รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
- นายปณิธิ วนศิริกุล
- นายชลภัทร วรงคชยกุล
- นางสาวสวิตา ทวีอมรรัตน
◊ รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตร
- นายพันธิน พินทุสรชัย
- นายภัทร ภัทรวรธรรม
- นายเสนางคบดี มณีศิลป
◊ รางวัลชนะเลิศ รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล
10,000 บาท
- นายภูวพัศ เทียมจรรยา
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล 3,000 บาท
- นายศิกษก ชิตรัตถา
◊ รางวัลชมเชย รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล
3,000 บาท
- นางสาวฉัตรดาว ลาภงามเพียร
◊ รางวัลชนะเลิศ รับโลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พรอมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 4,000 บาท
- นางสาวอภิษฎา สมใจ
- นางสาวสริตา คงเมือง

