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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา : ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๓ 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔.๑ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

๔.๑.๑ ข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 

  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาเริม่ดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม        
ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอซีที (ICT: Information and Communication 
Technology) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรูเ้พื่อให้มีโอกาสในการยกระดับคณุภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
และเผยแพรผ่ลงานหรือถ่ายทอดส่วนท่ีสำเร็จด้วยดีแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพือ่รับช่วงต่อในการขยายผลใน   
วงกว้างต่อไป  ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๗ แห่ง  ประกอบ ๓ กลุ่ม ดังนี้ด้วย 

• โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จำนวน ๘๐ แห่ง 

(ไม่นับรวมโรงเรียนพระปริยตัิธรรม ๔ แห่ง และโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๑ แห่ง ท่ีมีชื่อปรากฏใน
กลุ่มโรงเรียน ทสรช) 

• โรงเรียนพระปริยัติธรรม   จำนวน ๕๑ แห่ง 

• โรเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   จำนวน ๑๖ แห่ง  

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้ 

๑.  การพัฒนาบุคลากร  ในปี ๒๕๖๒ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)  ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร อาทิ การอบรม 
สัมมนา ค่ายวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ  รวมทั้งสิ ้น ๔,๑๕๕ คน  มีครูใน
โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๑๘๗  คน  นักเรียน ๒,๕๑๕ คน รวม ๓,๗๐๒ คน  และ มูลนิธิฯ ได้อบรมขยายผลการดำเนินงานให้กับ
อาจารย์และนักศึกษาเครือข่าย จำนวน ๔๕๓  คน    

และในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมผ่านการสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ทำงานของมูลนิธิฯ ไปถ่ายทอดให้กับครูและในโรงเรียนในพื้นที่ พบว่ามีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕ แห่ง จัดอบรมขยายผลให้กับครู 
นักเรียนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๗๖๖ คน  ประกอบด้วยครู ๓๘๐ คน นักเรียน ๓๘๖ คน  

๒.  การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียน   
      ในปี ๒๕๖๑  มีโรงเรียนในโครงการจำนวน ๑๔๗ แห่ง   ทั้งนี้  มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดทำขึ้น โดย

โรงเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความพร้อมและบริบทของโรงเรียน จำนวน ๑๐๓ แห่ง (ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียนทั้งหมด) พบว่า
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดต่างๆ ในระดับชาติ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่ จำนวน ๖๐ แห่ง (ไม่นับ
ซ้ำ) (ร้อยละ ๕๘ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม)   

      จำนวนนักเรียนได้รางวัลจากการประกวดในระดับประเทศ ระดับภาค และเขตพื้นท่ี รวม ๕๙๕  คน และได้รับคัดเลือก
ให้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในโควต้าพิเศษ  ๒๕ คน สรุปได้ดังนี้ 

ลำดับ  ผลงาน  จำนวนนักเรียน  จำนวนโรงเรียน  

๑ นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ ๒๐๖ ๔๐ 

๒ นักเรียนได้รับรางวัลระดับภาค * ๒๑ ๑ 

๓ นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่** ๓๖๘ ๔๐ 

๔ นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในโควต้าพเิศษ อันเกิด
จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ *** 

๒๕ ๑๔ 
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หมายเหต:ุ   จำนวนนักเรียนนับซ้ำเพราะบางคนอาจจะได้รับรางวัลมากกว่า ๑ รางวัล   
 *    ในปี ๒๕๖๒ สพฐ.จัดประกวดงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศในภาคต่างๆ ซ่ึงถ้านักเรียนทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับ 
      รางวัลระดับประเทศ ส่งผลใหม้ีการประกวดผลงานในระดับภาคลดลง 
**  กรณีท่ีเป็นรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรม ถ้านักเรียนได้รางวัลระดับประเทศ หรือระดับภาคแล้ว จะไม่นับซ้ำรวมกับรางวัลระดับ 
    เขตพื้นท่ี 
***  นักเรียน ๒๑ คน ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในโควต้าพิเศษ ในมหาวิทยาลัยเครือข่ายท่ีมูลนิธิฯ  
ประสานความร่วมมือได้แก่ สถานการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สำหรับนักเรียนอีก ๔ คน ใช้ผลงานจากการดำเนินงานประกอบการ
พิจารณา ได้เข้าเรียนต่อโควต้าพิเศษในมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

 
 ๒.๑  นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันระดับประเทศ 

นักเรียนได้ผา่นเข้ารอบแข่งขันและไดร้างวัลจากการประกวดแข่งขันความสามารถดา้นไอซีทีระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒   
จำนวน ๒๐๖ รูป/คน จาก ๔๐ โรงเรียน ดังนี ้

เวทีระดับประเทศ/ระดับภาค จำนวน นักเรียนที่มีผลงาน 
เวที นำเสนอผลงาน Fabrication 
Lab โครงการโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 
เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร
แก่เด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๒ 
จัดโดย สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) (ระดับภาค) 

๙ คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ. พะเยา จำนวน ๙ คน คือ 

• รางวัลด้าน STEM  IN ACTION Award โครงงานเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓ คน 
๑. นายอุดม  อนุชิตวรกาญจ ์  ๒. นายดลุยวัต  นรชาติวศิน 
๓. นายชินวัตร   พรหมเทพ 

• รางวัลด้าน Prototyping Award โครงงานตู้ฟักไขร่ะบบอัตโนมัติ จำนวน ๓ คน 
๑. นายญาณกร   แซ่จ๋าว   ๒. นางสาวณัฐนันท์     จิตมะโน 
๓. นางสาวธัญสุดา  อภิชัยพรกลุ 

• รางวัลด้าน Design Award โครงงานตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ จำนวน ๓ คน 
๑. นายวิเชียร  ลีภิวัฒน์วงศ ์  ๒. นายพีระพล สรุิผดั 
๓. นางสาวเฝยเซ็ง แซ่ตั้ง 

งานประกวดโครงงานดีเด่น 
สะเต็มศึกษา ปี ๒๕๖๒  
จัดโดยศูนย์สะเต็มศึกษา 
ภาคเหนือ โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย (ระดับภาค) 

๖ คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ. พะเยา จำนวน ๖ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๓ คน 
๑. นายอุดม  อนุชิตวรกาญจ ์  ๒. นายดลุยวัต  นรชาติวศิน 
๓. นายชินวัตร   พรหมเทพ    

• รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๓ คน 
๑. นายญาณกร   แซ่จ๋าว   ๒. นางสาวณัฐนันท์     จิตมะโน 
๓. นางสาวธัญสุดา  อภิชัยพรกลุ 

งานนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
สําหรับคนรุ่นใหม่ “Smart 
Agricultural Innovation for 
Next Generation” ภาคเหนือ 
ครั้งท่ี ๙ จัดโดยหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (ระดับภาค) 

๖ คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ. พะเยา จำนวน ๖ คน คือ 

• รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมยัใหม่งานเกษตร จำนวน ๓ คน 
๑. นายอุดม  อนุชิตวรกาญจ ์  ๒. นายดลุยวัต  นรชาติวศิน 
๓. นายชินวัตร   พรหมเทพ    
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เวทีระดับประเทศ/ระดับภาค จำนวน นักเรียนที่มีผลงาน 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรด์้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหมง่านเกษตร จำนวน ๓ คน 
๑. นายญาณกร   แซ่จ๋าว   ๒. นางสาวณัฐนันท์     จิตมะโน 
๓. นางสาวธัญสุดา  อภิชัยพรกลุ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที ่
๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดโดย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(ระดับประเทศ) 

๓ คน โรงเรียนวดัไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ. สิงห์บุรี จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลชมเชยอันดับที ่๑ โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ ์
๑. สามเณรฐิตริัตน์ บัวระภา  ๒. สามเณรสิงห์ มาเยอะ  
๓. สามเณรวิทวัส เลาเฒ่า 

มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ 
๒๕๖๒ (Robotics Playground 
๒๐๑๙) จดัโดย สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมกับ สพฐ. (ระดับประเทศ) 

๑๐๓ 
คน 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายธนภัทร สุขจร    ๒. นายณัฐกิตติ์ พรมชาติ  
๓. นางสาวกวินธิดา คําเฉลมิ 

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพ จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางสาวสุกญัญา สาลี่อรรถ    ๒. นายศุทธวีร์ ธาราวรณ์   
๓. นางพงศธร พันธ์ติ๊บ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัภูเกต็ จ. น่าน จำนวน ๔ คน คือ 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์กระโดด จำนวน ๑ คน 
๑. สามเณรอรญัชัย  ใจปิง 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย  
จำนวน ๓ คน 
๑. สามเณรสุทธิราช คําเทพ   ๒. สามเณรอิทธิกร ขัติวงค ์
๓. สามเณรอรญัชัย ใจปิง 

โรงเรียนนันทบรุีวิทยาพระปริยตัิธรรม จ. น่าน จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. สามเณรวสรุัตน์ แปงไชย   ๒. สามเณรเจษฎา ตรมีูล 
๓. สามเณรโจรธาร แซผ่่าน 

โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา จ. ศรสีะเกษ จำนวน ๔ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. สามเณรกันต์ธภีพ อัตพงษ์    ๒. สามเณรพงพัศ รักธัญกรณ ์
๓. สามเณรวัชระ วงษ์คำ    ๔. สามเณรวรณัน พันธ์แก่น 

โรงเรียนเชียงกลางปริยตัิศึกษา จ. น่าน จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. สามเณรภูวนาท สิทธิ     ๒. สามเณรฉัตริน มาจันทร ์



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

เวทีระดับประเทศ/ระดับภาค จำนวน นักเรียนที่มีผลงาน 
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ. แพร่ จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. สามเณรสรุเดช กอนสัน   ๒. สามเณรณรงชัย ธรรมโหร 
๒. สามเณรณัฐพล จ่อแก้ว 

โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ. แพร่ จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. สามเณรนวล ดวงแก้ว    ๒. สามเณรอชิตพล คำปญัจะ 
๓. สามเณรธนากร ชัยวงศ ์

โรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ. น่าน จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. สามเณรกิตติพงษ์ อินต๊ะวิชัย    ๒. สามเณรวทัญญู สมภิพงษ ์
๓. สามเณรคณิศร สุขทัน 

โรงเรียนวดับุญยืน จ. น่าน จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. สามเณรภรูิทัต บุญณะสิทธ์ิ   ๒. สามเณรภูวเดช ขอทับกลาง 
๓. สามเณรอดสิรณ์ ศิริโส 

โรงเรียนวดัปรางค์ จ. น่าน จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. สามเณรชนาภัทร ใจปิง    ๒. สามเณรรัชชนันท์ ขันตี   
๓. สามเณรกีรดิต มีบญุ 

โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ. ศรีสะเกษ จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. สามเณรชนะชัย บุญใส    ๒. สามเณรศุภกร พิศเพลิน 
๓. สามเณรเอกราช งามศิร ิ

โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ. ศรีสะเกษ จำนวน ๖ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น  
๑. สามเณรประวีร์ ชูวงค์     ๒. สามเณรพุฒิพงค์ เรียงสันเทียะ 
๓. สามเณรนพพร พื้นพรม  ๔. สามเณรธนกฤ กิตติพันธ ์   
๕. สามเณรวชิรกร สุขสําอางค ์  ๖. สามเณรอดิศร จันทํา 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์อารฯี จ. ลำปาง จำนวน ๙ คน คือ 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย  
จำนวน ๓ คน 
๑. นายชูชัย แสงช้าง    ๒. นางสาว พิชญา จันทร์แดง 
๓. นางสาว ณัฐวรา แซ่ม้า 

• รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓ คน 
๑. นางสาววาสนา ปัญญาวรรณ์    ๒. นางสาวชนัญชิดา อ้วนด ี
๓. นางสาว นุชนารถ ใหม่คําหล้า 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

เวทีระดับประเทศ/ระดับภาค จำนวน นักเรียนที่มีผลงาน 

• รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓ คน 
๑. นายพีระพล แซ่ซ้ง     ๒. นาย ฉัตรชัย กวินจรรยา 
๓. นางสาว กัลยวรรธน์ โรจนครีิสนัติ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จ. แม่ฮ่องสอน  จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางสาวจริาพร ลาดปาละ     ๒. นางสาววรรณดิา บูชาพุทธร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ. พะเยา จำนวน ๘ คน คือ  

• รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖ คน 
๑. นางสาวอารีกลุ บุญเทพ   ๒. นางสาวณัฐนันท์ จิตมะโน  
๓. นายญาณกร แซ่จ๋าว    ๔. นายชินวัตร พรหมเทพ   
๕. นายธนุตย์ กงพลนนัท์    ๖. นายซอง แซ่ฟ้า 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันบีมวงจรพื้นฐานไม่บัดกรี จำนวน ๒ คน  
๑. นายวิเชียร ลีภิวัฒน์วงศ์   ๒. นายสหชัย เลาสาร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จ. เชียงใหม่ จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแข่งขันบีมวงจรพื้นฐานไม่บัดกรี  
๑. เด็กหญิงพรทิพย์ แจ่มเจริญพรดำรง ๒. นางสาวฐิติวรรณ อรุณปิติชัย 

โรงเรียนบ้านนา "นายก พิทยากร" จ. นครนายก จำนวน ๖ คน คือ 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแข่งขันบีมวงจรพื้นฐานไม่บัดกรี จำนวน ๔ คน 
๑. นายชญานนท์ จิรามานนท์   ๒. นางสาวสวติตา เปลี่ยนศร ี
๓. นางสาวชลธิชา แก้วสว่าง   ๔. นางสาวปรยีาพา สินปร ุ

• รางวัลชมเชย การแข่งขันบีมวงจรพื้นฐานไม่บัดกรี จำนวน ๒ คน 
๑. นางสาวทิพวัลย์ ชาญวนิชชากลุ   ๒.  นายพีรพัฒน์ อังกาทิพย ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ. กระบี่ จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. เด็กหญิงชาลิสา เหมนแก้ว    ๒. เด็กชายเอกฉัตร อ่อนรู้ที่   
๓. นางสาวนัตยา แสงแก้ว 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ. บุรีรัมย์ จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนตท์างน้ำ Canoeing 
๑. นางสาวสรุีพร วะดี     ๒. นางสาวปภานิช เสือจ ู

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ. สกลนคร จำนวน ๖ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓ คน 
๑. เด็กหญิงอภิสรา ศรมีุกดา    ๒. เด็กหญิงชลาทร พันทา  
๓. เด็กชายวุฒิชัย เฮืองหล้า 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓ คน 
๑. นางสาวฐนิชา เปี้ยมั่น    ๒. นางสาวทยากร กาคำผยุ 
๓. นางสาวสดุารตัน์ เพียรทอง 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด จำนวน ๘ คน คือ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

เวทีระดับประเทศ/ระดับภาค จำนวน นักเรียนที่มีผลงาน 

• รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓ คน 
๑. เด็กหญิงฟ้าสวย ศรีใสทอง    ๒. เด็กหญิงสุกัญญา สุทธิคําภา ๓. 
เด็กชายธนาเวทย์ บุญทองเถิง 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย  
จำนวน ๒ คน 
๑. นางสาวจันทกานต์ ไตรยวงศ์    ๒. นางสาวพวงผกา ผิวทอง 

• รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓ คน 
๑. นายศักดา ดีแสง     ๒. นางสาวอรณิช แสนเกิ้น 
๓. นางสาวกัญติกา จรสัแผ้ว 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จ. พัทลุง จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น  
๑. นายโกสิทธ์ิ แกนสังข์     ๒. เด็กชายพงษ์สิทธิ์ แท่นด้วง 
๓. เด็กชายสุริยะ หนวดงาม 

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. นางสาวสภุัสสร มะลิชัง   ๒. นางสาวเสาวภา สุนทรียวนา 
๓. นายศิวนาท มลูขํา 

โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ จำนวน ๕ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓ คน 
๑. นางสาวปาลินี นพวงศ์ ณ อยุธยา    ๒. นางสาวณัฐธิดา จันทรต์ร ี
๓. นางสาวภัทริณี สินสุวรรณาภรณ ์

• รางวัลชมเชย การแข่งขันบีมวงจรพื้นฐานไม่บัดกรี จำนวน ๒ คน 
๑. นางสาวกัลยรักษ์ เนียลเซ็น    ๒. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ตร ี

โรงเรียนบากงพิทยา จ. ปัตตานี จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. เด็กชายซาฟาริด มามะ    ๒. เด็กหญิงคอตีนะห์ สะมะแอ  
๓. เด็กหญิงนูรอาซีกีน ลาเตะ 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรยีน  
ครั้งท่ี ๖๙ จัดโดย สพฐ.  
(ปี ๒๕๖๒) (ระดับประเทศ) 

 ๙๖ คน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ. นครนายก จำนวน ๙ คน คือ  

• รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๒ คน 
๑. เด็กหญิงวรการ  สมนึกเจริญสขุ ๒. เด็กหญิงสิรภัทร  โควิน 

• รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๒ คน 
๑. เด็กหญิงณฏัฐวรรณ  สันติธรารักษ์ ๒. เด็กชายสิรภพ  โรจนส์ุธีวัฒน์ 

• รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๕ คน 
๑. เด็กหญิงอณิมา  รตันมนูจติ ๒. เด็กหญิงอิสรยิา  อิงอุดมนุกูล 
๓. เด็กหญิงเอกกมล  ชีชะวา ๔. นายจรีพล  แข็งแรง 
๕. นายณภัทร  เพ็ชรนลิ 

โรงเรียนองครักษ์ จ. นครนายก จำนวน ๔ คน คือ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

เวทีระดับประเทศ/ระดับภาค จำนวน นักเรียนที่มีผลงาน 

• รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๒ คน 
๑. เด็กชายนติินันท์  โกจันทร ์ ๒. เด็กชายวชิรายุทธ์   โสพะบุญ 

• รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๒ คน 
๑. นายนนทพัทธ์   ม่วงสวัสดิ ์ ๒. นายภาคภูมิ   พระเจรญิ 

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ. นครนายก จำนวน ๒๖ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๓ คน 
๑. เด็กชายคณิน  กสิกิจนำชัย ๒. เด็กชายจริวัฒน์  ธนวุฒิคติวรกลุ 
๓. เด็กชายเมธี  มีแสง 

• รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๑๔ คน 
๑. เด็กหญิงจตุรพร  ทวีทรัพย์ ๒. เด็กหญิงจารุพร  ธนจุติพร 
๓. เด็กหญิงฐานิกา  ร่างสม ๔. นางสาวภฑัราณิษฐ์  เทศเจรญิ 
๕. นายศิรหิรณัย์  ดำรงธวัชเกษม ๖. เด็กชายสุเทพ  ศรศร ี
๗. เด็กชายนพดล   เชียงทอง ๘. เด็กชายภูวิชญ์  ช้อนทอง 
๙. เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองอร่าม  ๑๐. เด็กชายสถาปตัย์  เเฉ่งช้าง 
๑๑. เด็กชายโชคณุพัฒน์  พูลสวัสดิ์  ๑๑. นายนันธวัฒิ  หอมยิ่ง 
๑๒. นายฟ้าสีทอง  น้ำทิพย์  ๑๓. นายภูชิต  เกตสุมบรูณ ์
๑๔. นายอภิวิชญ์  ปาลิกา 

• รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๙ คน 
๑. นางสาวชลธิชา  แก้วสว่าง  ๒. นายนันทวัฒน์  สุขเจริญ 
๓. นางสาวปานไพรินทร์  ชาตวนชิ  ๔. นายณัฐวุฒิ  พันธุ์ศิริ 
๕. นายณัฐพล  ผลดก   ๖. นายวุฒิภัทร  ตะพานทอง 
๗. นายจริายุส  ชูสุข   ๘. นายณัฐวัฒน์  ด้วงเงิน 
๙. นายสุทธิพงษ์  สุขหอม 

โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จ. นครนายก จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน  
๑. นายพรสวรรค์   อารีวงษ์  ๒. นายสหรัถ   บุดดา 

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ. นครนายก จำนวน ๔ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๒ คน 
๑. เด็กหญิงปิโยรส   ทับรุ่ง  ๒. เด็กหญิงพนิดา  ธูปเงิน 

• รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๒ คน 
๑. นายบูรพา  ฉัตรพัชรภญิโญ  ๒. นายวัชรพล  จิตรน้อม 

โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย จ. นครนายก จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง  
๑. นางสาวบุญพิทัคษ์  วงษ์ยาแดง  ๒. นางสาวพัชราภา  แสงชมภ ู

โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง 
๑. นางสาวกัลยรักษ์  เนียลเซ็น  ๒. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ตร ี
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เวทีระดับประเทศ/ระดับภาค จำนวน นักเรียนที่มีผลงาน 
๓. นางสาวอิสรีย์  เลศิสุทธิผล 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จ. ชัยนาท จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง 
๑. นางสาวณัฐธิดา  จันทรัตน ์  ๒. นายภูวเดช  แสนโซ้ง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จ. ยโสธร จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน 
๑. นายกิตติกวิน   กุลกฤตโรจน ์  ๒. นางสาวณัฐรัตน์   ประสมสู ่

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน 
๑. นางสาวจันทกานต์  ไตรยวงค์  ๒. นางสาวพวงผกา  ผิวทอง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จ. ศรีสะเกษ จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง 
๑. นายอดิพงษ์  พลเมือง   ๒. นายอภิชาติ   ยอดแสง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ. ตาก จำนวน ๙ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทองแดง 
๑. นางสาวกชกร  สูติพันธ์สกุล  ๒. นายชาติชาย  แซ่กือ 
๓. นายเด่นชัย  กรินคีร ี   ๔. เด็กหญิงกันตพร  แซ่ว่าง 
๕. นางสาวสภุาพร  แซ่มา้   ๖. นางสาวภูวนดิา  รัศมีน้อย 
๗. นางสาวสุธินี  เงินด ี   ๘. เด็กชายกุลวัฒน์  แซ่เถ้า 
๙. เด็กชายสมหวัง  แซ่กือ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ. น่าน จำนวน ๖ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง 
๑. นายชินกร  สกลุวรภัทร   ๒. นายวทัญญู  พรมรักษา 
๓. นายศักดิ์นนท์  ชำนาญกิจการงาน ๔. นายไตรภพ  มีเรียง 
๕. เด็กหญิงณิชา  แซ่ล ี   ๖. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่เฮ้อ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน 
๑. เด็กชายจริายุทธ  อย่างจัง  ๒. เด็กชายสมรักษ์  วีราจรรณ ์

โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ. แมฮ่่องสอน จำนวน ๗ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๒ คน 
๑.นางสาวเบญจวรรณ  อมรศักดิส์วัสดิ ์ ๒. นายกิตติชาติ  สอาดจติต ์

• รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๓ คน 
๑. เด็กชายจลุจักร  อภิธรรมมา  ๒. เด็กชายบรรลือศักดิ์  คำเขียว 
๓. เด็กชายศภุณัฐ  โก่งสายเงิน 

• รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๒ คน 
๑. เด็กชายณฐนนท์  มงคลมณีเนตร  ๒. เด็กชายเจรญิพงศ์  ไหวด ี

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์อาร ีจ. ลำปาง จำนวน ๔ คน คือ 
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เวทีระดับประเทศ/ระดับภาค จำนวน นักเรียนที่มีผลงาน 

• รางวัลเหรียญทอง 
๑. เด็กหญิงทัฐดวง  กันทะวงค์  ๒. นายรักษ์ฐพงษ์  คำก้อน 
๓. เด็กชายวภิาส  พิศวงค ์  ๔. นายอธิวัฒน์  แซ่ล ี

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จ. พัทลุง จำนวน ๓ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง 
๑. นางสาวจันทกานต์  บญุณากร  ๒. นายพงษ์สิทธิ์  แท่นด้วง 
๓. นายโกสิทธ์ิ  แกนสังข์ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส  จ.นราธิวาส จำนวน ๕ คน คือ 

• รางวัลเหรียญเงิน 
๑. เด็กชายธีรภัทร์  ไชยเกต ุ  ๒. นายวัชรัตน์  ทองราช 
๓. นายวรเมธ  แสนสดุ   ๔. เด็กชายสมิทธิ์  ประยงค์แย้ม 
๕. เด็กหญิงสุมติตา  ประเสริฐศร ี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ. กระบี่ จำนวน ๒ คนคือ 

• รางวัลเหรียญทอง 
๑. เด็กชายปธานิน    สุขศรีเพ็ง  ๒. เด็กชายพลพล   ทองปราง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร จำนวน ๖ คน คือ 

• รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ  
    ๑. เด็กหญิงกฤติยาพร  แข็งแรง                  ๒. เด็กหญิงฟาริดา กองประมูล 
    ๓. เด็กหญิงตรีทิพย์ คำมงคล 

• รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับ ๑  
    ๑. นางสาวจันทิมาพร พูนกอก                   ๒.นางสาวสุกัญญา รัตนศร ี
    ๓. นางสาวปราณี นามมีแว่น 

 นอกจากน้ี นักเรียนในโครงการ จากโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ. พะเยา จำนวน ๖ คน ไดไ้ปเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ FabLearn Asia Conference ๒๐๒๐ จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จัด
ขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓  

๒.๒  นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในโควต้าพิเศษ 
        นักเรียนท่ีนำผลงานจากการทำโครงงาน ไปประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในโควต้าพิเศษ และไดร้ับ
การคัดเลือกให้เรยีนต่อมหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  มจีำนวน ๒๗ คน จาก ๑๔ โรงเรยีน ดังนี้ 

๒.๒.๑  ได้รับคดัเลือกใหเ้รียนต่อสถาบันการจดัการปญัญาภิวัตน์  จำนวน ๑๐ รปู/คน ดังนี ้
สาขาเทคโนโลยดีิจิทัลและสารสนเทศ  

๑) สามเณรไพบูลย์  แก้วมงคล  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแกว้วิทยา จ. ศรีสะเกษ 
๒) สามเณรธรีเดช นิลเพชร   โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแกว้วิทยา จ. ศรีสะเกษ 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ ์
๑) นายธนุตย์  กงพลนันท์   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ. พะเยา 
๒) นางสาวจันทกานต์ ไตรยวงค ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด 
๓) นางสาวชุติมา พุทธพงษ์   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ. กระบี ่
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สาขาวิศวกรรมการผลติยานยนต์ 
๑) สามเณรพรีพล แสนย่าง   โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ. แพร ่
๒) สามเณรวัชรชัย  อาจยางคำ  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา  จ. แพร ่
๓) สามเณรธญัเทพ พรมเกษา  โรงเรียนนันทบรุีวิทยา จ. น่าน 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
๑) นางสาวกมลชนก ศิริคณุ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ. กระบี ่
๒) นางสาวทิพย์มณี  แป้นแก้ว  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ. กระบี่  

๒.๒.๒  ได้รับคดัเลือกใหเ้ข้าเรยีนต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จำนวน ๔ คน (ยังอยู่ระหว่างการประสานงาน) 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษา คณะครุุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑) สามเณรชวลัวิทย์ เตียวตระกลู  โรงเรียนวดัไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ. สิงห์บุรี 
สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา คณะครุุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑) นายณัฐวุฒิ ผลอินทร ์   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ. กระบี ่
๒) นางสาวชยานี ถาวรอรณุรุ่ง  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน 
๓) สามเณรปองธรรม สงวนสัตย ์  โรงเรียนวดัสระกำแพงใหญ ่ จ. ศรีสะเกษ 

 
๒.๒.๓  ได้รับคดัเลือกใหเ้ข้าเรยีนต่อ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วชิาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั จำนวน ๓ คน  
๑) นายพชร    เสาวรักษ ์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ. นราธิวาส 
๒) นางสาวอาริสา   เชยเอี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ. นราธิวาส 
๓) นางสาวปภานิช     เสือจ ู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ. บุรีรัมย์ 

 
๒.๒.๔  ได้รับคดัเลือกใหเ้ข้าเรยีนต่อ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จำนวน ๒ คน 

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
๑) นายอิรฟาน แวดามะ  โรงเรียนพรีะยานาวินคลองหินวิทยา จ. ปัตตาน ี

สาขาเทคโนโลยสีารสานเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
๒) นายสาารถ ช่วยบุตร  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ. กระบี่ 

 
๒.๒.๕ ได้รับคดัเลือกให้เข้าเรยีนตอ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒ คน 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนูย์ลำปาง) 
๑) นายขวัญชัย เหลา่สำโรง โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ ๕๓ จ. สกลนคร 

สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์รังสติ) 
๑) นางสาวสุดารัตน์ เพียรทอง  โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ ๕๓ จ. สกลนคร 

 
๒.๒.๖ ได้รับคดัเลือกให้เข้าเรยีนตอ่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง  จำนวน ๑ คน 

๑) สามเณรทวลีาภ   ซิมทิม โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ. แพร ่

 
๒.๒.๗ ได้รับคดัเลือกให้เข้าเรยีนตอ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ จำนวน ๑ คน 

๑) นางสาวนารีรตัน์ สินสุนทรสิทธ์ิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ. บุรีรัมย์ 
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๒.๒.๘ ได้รับคดัเลือกให้เข้าเรยีนตอ่ คณะเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 
๑ คน 

๑) นายนิวัฒน์ วัดอ่อน  โรงเรียนองครักษ์ จ. นครนายก 

๒.๒.๙ ได้รับคดัเลือกให้เข้าเรยีนตอ่ สาขาคณติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑) นางสาวพวงผกา ผิวทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด 

 
๓. ข้อมูลการศึกษาต่อทางด้านไอที วิทยาศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของนักเรียน 

                 ข้อมูลนักเรียนเรียนต่อด้านไอที และด้านวิทยาศาสตร ์ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  ตั้งแตปี่ ๒๕๕๙  นอกจากเก็บข้อมูลด้านไอทีและวิทยาศาสตร์แล้ว  ยังได้เก็บข้อมลูการเรยีนต่อด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เพิ่มขึ้น เช่น แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาล เป็นต้น 

 
ข้อมูลจากโรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจพบว่า มีนักเรียนที่เรียนจบ ม.๖ ทั้งหมด ๔,๒๒๕ คน จาก ๘๒ โรงเรียน โดยนักเรียนที่

เรียนจบปี ๒๕๖๑ แล้วศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สายไอที สาย
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๗๙๒ คน (๑๙%)   และเรียนต่อระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 
๓๒๑ คน (๘%)   

 

       ๔. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ    

ในปี ๒๕๖๒  มลูนิธิฯ ได้จัดทำหนังสือ รายงานประจำปี และวดิีโอเกี่ยวกับกิจกรรมทีด่ำเนินงาน และโดยเปดิโอกาสให้คน
ทั่วไปไดด้าวน์โหลดเอกสารผ่านเวบ็ไซต์ www.princess-it.org  ดังนี ้
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หนังสือคู่มือการจัดทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีเน้น

วิศวกรรม 

รายงานประจำปีของมูลนิธิฯ 
ประจำปี ๒๕๖๑  

(เผยแพร่ในปี ๒๕๖๒) 

ผลการดำเนินงานของ
มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 
(เผยแพร่ในปี ๒๕๖๒) 

รายงานการเขา้ร่วม
โปรแกรมภาคฤดูร้อย GSI 

ประจำปี ๒๕๖๒ 

ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็น 

ออกอากาศ เมื่อวันท่ี ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ 

ตอน อีคอมเมิร์ซในโรงเรียน : พัฒนาเยาวชน 
เสริมสร้างรายได้โดยใช้ไอซีที 

ออกอากาศ เมื่อวันท่ี ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ 

ตอน การส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่ง 
สำหรับนักเรียนพิการ  

ออกอากาศ เมื่อวันท่ี ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ 

ตอน Show & Share 2019 :  
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว  

ออกอากาศ เมื่อวันท่ี ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๑  หนังสือและเอกสารเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ วิดโีอเผยแพร่ ผ่านรายการพลังวิทย์คิดค้นเพื่อคนไทย  จำนวน ๔ เรื่อง ออกอากาศทางช่อง ๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

นอกจากน้ีได้เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงานวีดิทัศน์ และภาพข่าวต่างๆ ของมูลนิธิผ่านเว็บไซต์ และ Facebook อย่าง
ต่อเนื่อง 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เว็บไซต์เผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ  www.princess-it.org 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

 
๕.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ 

Facebook ของมูลนิธิฯ https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT 

 

http://www.princess-it.org/

