
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

เรื่อง  ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานทางวิชาการ Creative Innovation Project Contest 
“หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน OCOP : One Class One Project”  “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งโครงงาน OSOP : 

One School One Project” รอบชิงชนะเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2563  
--------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นศูนย์การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานทาง
วิชาการตามโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP - OSOP) “หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน OCOP : 
One Class One Project” “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งโครงงาน OSOP : One School One Project” ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในหัวข้อ “ประกวดโครงงานความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม Creative Innovation 
Project Contest” และคณะกรรมการได้ท าการตัดสินโครงงานรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงขอประกาศผลการตัดสิน ดังเอกสารที่แนบมานี้ 
   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 2๕  มีนาคม 2564 
 
 
 
 
      
           (นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
        ประธานโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผลการตัดสินการประกวดโครงงานทางวิชาการ 
“OCOP : One Class One Project ,OSOP : One School One Project”  

“ประกวดโครงงานความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม Creative Innovation Project Contest ” 
รอบชิงชนะเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2563    

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

รางวัลที่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน คะแนน รางวัล 

1 พัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรือ่ง 
ค าลักษณนามโดยใช้กิจกรรมเกมท่องโลก 
ลักษณนาม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ร้อยเอ็ด 

92 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

2 การใช้เกมออนไลน์พัฒนาการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(Sci games online) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 86 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

3 เครื่อง Ultra Violet ดักยุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี 

84 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 

4 การพัฒนาผ้ามดัย้อมไทยด้วยสีธรรมชาติจาก
ดอกดาวเรืองและดอกเฟื่องฟ้า โดยออกแบบ
ลวดลายผสมผสานกรรมวิธีแบบชิโบร ิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
เขลางค์นคร 

82 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ3 

5 TUP UBON School สู้ โควิด Mobile 
Application 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธาน ี

80 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ4 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
รางวัลที่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน คะแนน รางวัล 

1 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครือ่งวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายแอลกอฮอลอ์ัตโนมตั ิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                 
สุราษฎร์ธานี 

88 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

2 กล่องข้าวอุ่นไอรัก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
เขลางค์นคร 

87 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

3 แอปพลิเคชัน่การออมเงิน  
(Seal Cash) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 

85 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 

4 Learning Times Tables to be the polygon โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

82 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ3 

5 ไผ่ตงลืมแล้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ร้อยเอ็ด 

80 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ4 

 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
รางวัลที่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน คะแนน รางวัล 

1 กล่องสัญญาณกันขโมยแบบพกพา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปราณบุรี 

85 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

2 เครื่องกลเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุวรรณภูมิ 

84 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

3 การประดิษฐจ์ิวเวอรร์ี่จากการศึกษาแนวโน้ม
จ านวนกลีบดอกไม้กับล าดับฟีโบนกัชี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
เขลางค์นคร 

83 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 

4 Dictionary เล่มน้อยจากฉลากยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ร้อยเอ็ด 

81 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ3 

5 การพัฒนาทักษะการอ่านท านองเสนาะด้วย
บทเรียนคาราโอเกะ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 80 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ4 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

รางวัลที่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน คะแนน รางวัล 

1 กระถางแก้มลิงปรับสมดุลระบบนเิวศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
เขลางค์นคร 

88 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

2 ตะเกียบกินได ้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ร้อยเอ็ด 

86 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

3 ถังบ าบัดน  าจากวัสดเุหลือใช้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุวรรณภูมิ 

84 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 

4 Just One Drop โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี 

82 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ3 

5 การปลูกผักไร้ดินแบบประหยดัพลงังาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 80 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
รางวัลที่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน คะแนน รางวัล 

1 ระบบเปลี่ยนน  าตู้ปลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

93 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

2 การออกแบบลายผ้าโดยใช้พีชคณติบูลีน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
เขลางค์นคร 

85 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

3 การศึกษากฎของพาสคลั โดยการสร้าง
แบบจ าลองไฮดรอลิกจาก หลอดฉดียา 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 84 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 

4 แผ่นรองผู้ประสบเหตเุพื่อช่วยการฟื้นคืนชีพจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี 

81 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ3 

5 เกมลอการิทึม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปราณบรุ ี

80 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ4 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รางวัลที่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน คะแนน รางวัล 

1 Eco LED Grow Light for Indoor Sprout 
Vegetablees  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี 

89 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

2 Smart App Fan โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ขอนแก่น 

87 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

3 เครื่องตรวจวดัฝุ่นละอองในอากาศโดยใช้
พลังงานสะอาด 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธาน ี

85 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 

 
 
    
  

 
 
 
 


