
โครงงานที่ชนะการประกวดปการศึกษา 2550  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รางวัลท่ี ช้ัน/หอง ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม

1 ม.1/3 Spa. Herb 

สปาสมุนไพร  3 ชนิด เทียนหอมกลิ่นใบเตย

,สบูกลิ่นมะลิ,ดอกไมตากแหง(กุหลาบ+     

ลีลาวดี) 

 

1.เด็กหญิงเจตสุภา   วรุณเทพรักษา 
2.เด็กหญิงเกรซ      ล้ิมปญญาเลิศ 

3.เด็กหญิงอนัดดา    ผจญยุทธ 

4.เด็กหญิงศศิน       เลิศสุวิมลกุล 

5.เด็กหญิงทิพยวิภา  วุฒิวนากานต 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวภัคธีมา    ยอดชมภู 
นางสาวชาลินี      สมุทรผอง 
นางสาวสุนทรี       เพ่ิมทวีสุข 

 

2 ม.1/1 
มหัศจรรย 
พันธุขาว 

การสํารวจพันธุขาว ขอมูลพื้นฐานในการทํา

นา  สมบัติในการเลือกพันธุขาวท่ีจําหนาย 

ความนิยมในการเลือกบริโภคชนิดพันธุ     

ของขาว 

 
 

1.เด็กหญิงพัชรพรรณ   รัศมีภูมิ 

2.เด็กหญิงกวินนา        ศิริอังคณา 

3.เด็กหญิงแอนน         ธรณจันทร 

4.เด็กหญิงพรนภัส       หวนสุริยา 

5.เด็กหญิงวัลยา         อารีรัตน 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวปยะวรรณ   วงษสีทา 
นางศุภวันค           ตาพรม 

 

3 ม.1/4 

The miraculous 
of Hydrophytes 

“พืชนํ้า ปรับนํ้าเสีย 
เปนนํ้าใส” 

ทดลองหาพืชนํ้ามาปรับนํ้าเสีย  ไดแก      

บัวหลวง,สาหรายหางกระรอก,แหน,จอก  

มาทดลองบําบัดนํ้าเสีย  โดยการวัดคา PH 

การสังเกตสขีองนํ้า และดมกลิ่น ระยะเวลา

ทดลอง 6 สัปดาห สรุป สาหรายหาง

กระรอกบําบัดนํ้าไดดีกวาชนิดอื่นและหางาย

 

1.เด็กหญิงพราว      รัตนวิโรจนกุล 

2.เด็กหญิงศยามาศ ปานประเสริฐกุล 

3.เด็กหญิงพิธุนิภา   พรหมประยูร 

4.เด็กหญิงอภิชญา  พรหมปน 

5.เด็กหญิงสมชนก  วีระธนานันท 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวพัชรี  สงาสินธ 
นางสาวปทมา  อินทรวิมล 
นางสาวประดับ  ประสมทรัพย 

 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

รางวัลท่ี ช้ัน/หอง ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม

1 ม.2/1 
เจลมะกรูดสูตร

ความสวย 

การนํามะกรูดมาเปนสวนผสมในการทํา     

เจลลางมือ 

 
 

1.เด็กหญิงพิมพชนก   เจนตวนิชย 
2.เด็กหญิงโอปอ       นครคุปต 
3.เด็กหญิงสิรภัทร     ฟุงธรรมสาร 
4.เด็กหญิงชุดา         ชุมช่ืน 
ครูท่ีปรึกษา 
นางเกษรา      สูนย่ีขัน 
นางอวยพร    แสงหิรัญ 

 

2 ม.2/2 Magical Violet 

การทําสครับเปลือกมังคุดขัดผวิ 

 

1.เด็กหญิงปณฑารีย  ถิระวัฒน 

2.เด็กหญิงญาณินท   รักประสิทธ์ิกูล 

3.เด็กหญิงจุฑามาศ   เหรียญอารีย 
4.เด็กหญิงสุวิมล      กนกรัตนนุกูล 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสมหมาย     มามะ 
นางสาวรัชนี     โผแพ 

 

3 ม.2/2 
Magnificent  

Citrus 

การนํานํ้ามะกรูดมาทํานํ้ายาลบลิควิด

สามารถลบรอยลิควิดและรอยปากกา 
บนโตะได 

 

1.เด็กหญิงฐิตาภา    โรจนวิภาต 

2.เด็กหญิงธันยพร   กิจจาเสถียรพัน 

3.เด็กหญิงธีราพร    โรจนศิริพงษ 

4.เด็กหญิงสุธัญญา  พืชพันธไพศาล 

5.เด็กหญิงกชกร      ธนัตวรานนท 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสมหมาย    มามะ 
นางสาวรัชนี     โผแพ 

 
 
 
 
 
 
 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รางวัลท่ี ช้ัน/หอง ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม

1 ม.3/3 

สรางภูมิคุมกัน...

เพื่อปองกันยาเสพ

ติด 

การใหความรูเรื่องยาเสพติดผานการเลนเกม

รวมกันทายโทษของยาเสพติดตางๆ 

  

1.เด็กหญิงจินตรัตน    เตชะกัญญา 

2.เด็กหญิงสุพัตรา      ชะเอมนอย 

3.เด็กหญิงครองขวัญ  รังษีวงศ 

4.เด็กหญิงกันตฤทัย   รักอนันตชัย 

5.เด็กหญิงณัฐวดี      อุชชิน 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวกาญจนา     แสงปล่ัง 
นางอัมพิกุล          พรหมมี 

 

2 ม.3/4 ผงมัจฉาวาร ี

การเค่ียวนํ้าปลาดวยความรอน 
เพื่อแปรรูปเปนผง 

 

1.เด็กหญิงกัลยรัตน   ดุรงคธรรม 

2.เด็กหญิงวรรัตน     แซหวาง 

3.เด็กหญิงนพรัตน    โลหารชุน 

4.เด็กหญิงศุภวรรณ   ไวยุพัฒนธี 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวบุศรินทร    ต้ังไผท 
นางรติกร             พวงศิริ 

 

3 ม.3/1 
Citruzo  

Grandius 

การนําเปลือกสมโอมาทําเปนสเปรย 
ดับกลิ่นเทา 

 

1.เด็กหญิงกรกนก   ศฤงคารีเศรษฐ 

2.เด็กหญิงสุพิชชา   กาลศิริศิลป 

3.เด็กหญิงวีณัฐชยา ธนสิริเศรษฐ 
4.เด็กหญิงปญญศีล  ซุมโยธิน 

5.เด็กหญิงจุฑารัตน  แยมเพริศศรี 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวมาลี     บุญเนตร 
นางสาวสมใจ   พรมสารี 

 

 
 
 
 
 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

รางวัลท่ี ช้ัน/หอง ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ 
(Concept) 

ช่ือสมาชิกกลุม

1 ม.4/1 Banana  Raisin 

การนํายางกลวยมาทําเปนสารเคลือบไมและสี

ยอมผา 

 

1.นางสาวอภิสรา   อัศวสัมฤทธ์ิ 

2.นางสาวอลีนา     อิทธิไพศาล 

3.นางสาวอารดี     เจริญย่ิงวัฒนา 

4.นางสาวแพรพรรณ  ธีระนิรมิตร 

5.นางสาวลัลนลลิต   คุมทิม 
6. นางสาวกฤติกา    ออทอง 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวสุวรรณี    พลิคามิน 

 

2 ม.4/3 
Antibiotic  
Enzyme 

การหาปริมาณเอนไซม ปริมาณนํ้าตาลและ

ปริมาณแอลกอฮอล ในนํ้าปฏิชีวนะจากผลไม ( 

กลวย )สมุนไพร(กระชายนํ้า)และจากพืช(หญา

ปกกิ่ง) 

 

1.นางสาวกรณกมล  ประเสริฐศักด์ิ 

2.นางสาวณัฐณิชา  พรพจนรัตนะกุล 

3.นางสาวเจนจิรา   พะเนียงทอง 

4.นางสาวธนพร    กาญจนอักษร 

5.นางสาวมณสิชา  โบวเสรีวงศ 
ครูท่ีปรึกษา 
นางนวลพันธ      ตรานานนท 
นางณัฐยา          ภิงคารวัฒน 

 

3 ม.4/2 
Squirrel’ Tail algae  

paper 

การนําสาหรายหางกระรอกมาทําเปนกระดาษ 

 

1.นางสาววีรินทรดา  ธนสิริเศรษฐ 

2.นางสาวอัญชิสา    หุตะสิงห 

3.นางสาวเชราวี      ช่ืนจิตรผอง 

4.นางสาวปทมา      สหสุนทร 

5.นางสาวญาณิศา    นฤประชา 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวอุษณีษ    ยอดชมภู 
นางสาววัลญา      ทองอินทร 

 
 
 
 
 
 

 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

รางวัลท่ี ช้ัน/หอง ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ   (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม

1 ม.5/4 ผลิตภัณฑจากใย

กลวย 

การนําเสนใยจากกาบกลวย  (ขดูเน้ือเยื่อออก

เหลือแตเสนใย)  มาทําเปนผลิตภัณฑ เชน 

รองเทาใสในบาน,สมุดบันทึก,กลองใส

กระดาษทิชชู, เข็มกลัดติดเสื้อ,ดอกไมประดับ

, ท่ีแขวนผาเช็ดมือ 

 

1.นางสาวกัญญารัตน  อาจชน 

2.นางสาวณัชชา         โชติวรรณ 

3.นางสาวภาณิชา        ชัยสิงหาญ 

4.นางสาวศรัณยา        สงวนวงศ 

5.นางสาวอกนิษฐ       วังศิลาบัตร

ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวนารี      นิลวรรณ 
นายนันทพล      มีย่ิง 
นางเจติยา          สุวรรณสุนทร 

 

2 ม.5/1 นํ้าซาวขาว...EM     

สลายไขมัน 

     การนํานํ้าซาวขาวผสมกับ   จุลินทรีย 

EM หมักรวมกัน  เพื่อใชในการบําบัดนํ้าเสีย

ในบอดักไขมัน ทําใหคา DO เพิ่มขึ้นและมีคา 

PH 6.5 

 

1.นางสาวอัญชรี      ออนพรอม 

2.นางสาวจิรัชญา     ยงกิจเจริญ 

3.นางสาวลลิตา       รุยาพร 

4.นางสาวเจนจิรา   สรอยทองสุข 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาววลีญา    นุตกําแหง 
นายเจษฎา          เต็งรัง 

 

3 ม.5/2 Charcoal  Scarab 

การนําถานมาทําเปนสวนผสมของสบูขัดผวิ 

 

1.นางสาวพรนุช     เวชชกิจ 

2.นางสาวพนิตา     แสงหิรัญวัฒนา 

3.นางสาวพรหทัย   จันทรแสงศรี 

4.นางสาวศศพร      ณ ถลาง 

5.นางสาวอารยา     กุลนพฤกษ 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวจีราวรรณ   สิทธิภักดี 

 
 
 


