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โครงงานที่ชนะการประกวด ปการศึกษา 2551 

 
 
ผลการประกวดโครงงานบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 
 

   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
  
 
  รางวัลชมเชย  ชื่อโครงงาน Wonder Colorful  ช้ัน ป. 3/5 
         โครงงาน สวนนอยรอยคุณคา  ช้ัน ป. 3/6 
         โครงงาน โลกสวยดวยมือเรา  ช้ัน ป. 3/2 
    
 

  รางวัลท่ี 3     ชือ่โครงงาน ดินแดนเปลือกมังคุด  ช้ัน ป. 3/1 
   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.ทักษสุตา  ปานอุทัย 
           อ.จินตนา   อุดมศิลป 
 
  รางวัลท่ี 2     ชือ่โครงงาน นํ้ายาลบกระดานจากธรรมชาติ ช้ัน ป.3/3 
   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.พิกลุทอง  ขลิบทอง 
           อ.มีนะเมษฐ  ศิริสุข 
           อ.ธีรวรา     เจริญศร ี
 
  รางวัลท่ี 1     ชือ่โครงงาน เละตุมเปะ   ช้ัน ป. 3/4 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.อุมาภรณ  รัตนกาญจน 
           วาท่ีรอยตรีหญิงพีรัช  เทศนาบูรณ 
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   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
   
 

  รางวัลชมเชย  ชื่อโครงงาน Amazing  Paper   ช้ัน ป. 4/4 
        โครงงาน Recycle soap at home  ช้ัน ป. 4/5 
         โครงงาน  รถ...ลดโลกรอน    ช้ัน ป. 4/6 
 

   รางวัลท่ี 3     ชื่อโครงงาน Rebuild Reuse Recycle(สรางใหม ใชใหม เปลี่ยนใหม) ช้ัน ป. 4/1 

   รายชื่อนักเรียน 
1. เด็กหญิงพิมพระวี  พิสุทธิ์พิบูลวงศ 
2. เด็กหญิงกัญญา  พรธนกุล 
3. เด็กหญิงกมลพรรณ    อินนาคกูล 
4. เด็กหญิงณัฐิกา  สกุลโชตกิโรจน 
5. เด็กหญิงปุณยนรี  ใยนิรัตน 
6. เด็กหญิงปณิชา  วรศรี 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.สุจนิ        ศักด์ิแสน 
          อ.เพ็ญนพา   คําสัตย 
 
  รางวัลท่ี 2     ชือ่โครงงาน กระดาษสวยดวยธรรมชาติ ช้ัน ป.4/2 
   รายชื่อนักเรียน 

1. เด็กหญิงศิรดา   สุรพฤกษ 
2. เด็กหญิงณัฐธยาน   มะลิทอง 
3. เด็กหญิงแพรพราว สุขุมพันธนาสาร 
4. เด็กหญิงณัฐมน บุบผชาติ 
5. เด็กหญิงฐิติภัทรา สุพพัตบุตร 
6. เด็กหญิงปยจติร อมรวนพัฒน 
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปยะภานุวัตน 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.กลุวรรณ  วิภาตะโยธิน 
           อ.ปนัดดา   พลนาคู 
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  รางวัลท่ี 1     ชือ่โครงงาน หมีนอยแกหวัด บําบัดโลกรอน ช้ัน ป. 4/3 

   รายชื่อนักเรียน 
1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ  เลี้ยงพาณิชย 
2. เด็กหญิงศริยา คูณเต็มทรัพย 
3. เด็กหญิงอิงฟา เลาหชนะกูร 
4. เด็กหญิงอธิตา ศิริประชัย 
5. เด็กหญิงณัฐฐา นิตยาชิต 
6. เด็กหญิงสุทิศา บัวประกายรัตน 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.พวงบุบผา   คมเวช 
          อ.วลัยพร      สุวรรณเมธา 

 
 

   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
   
 

  รางวัลชมเชย  ชื่อโครงงาน เศษสบูกูโลกรอน    ช้ัน ป. 5/4 
         โครงงาน Magic flower candle (เทียนดอกไมมหัศจรรย) ช้ัน ป. 5/6 
          โครงงาน Spicy paper box  ช้ัน ป. 5/2 
 
 

   รางวัลท่ี 3     ชื่อโครงงาน รูปรางหลากหลายสไตลวัฒนา  ช้ัน ป. 5/1    

   รายชื่อนักเรียน 
1. เด็กหญิงศุภัชฌา ศรีพลากิจ 
2. เด็กหญิงรติมา สุดมลทิน 
3. เด็กหญิงวิธิญญา ระตะนะอาพร 
4. เด็กหญิงณัฐนันท ตัณฑิกุล 
5. เด็กหญิงทยาภา มาโนชนฤมล 
6. เด็กหญิงชญานิศ พรอดิสัย 
7. เด็กหญิงพริมรพี วิจิตรสกลุศักด์ิ 
8. เด็กหญิงพิชญธร สารสมุทร 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.เสงีย่ม   แสงโชติ 
          อ.แววดาว   สาตรพันธุ 
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  รางวัลท่ี 2     ชือ่โครงงาน กากกาแฟคืนชีพ   ช้ัน ป.5/5 
   รายชื่อนักเรียน 

1. เด็กหญิงตุลยา ทองแสง 
2. เด็กหญิงนภัสสร ธรรมยงคกิจ 
3. เด็กหญิงชโนภาส ศรภักดี 
4. เด็กหญิงฐิติยา แซเตีย 
5. เด็กหญิงอิศราภรณ เอี่ยมเอกดุลย 
6. เด็กหญิงชลิตา เกรียงประภากิจ 
7. เด็กหญิงอิสรยี ปุณฑริกพันธ 
8. เด็กหญิงภัคจิรา พิทยารัตน 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.กลุกมล   มาทอง 
          อ.อภิตา     เกียงสุภา 
 

  รางวัลท่ี 1     ชือ่โครงงาน SMILE DIC   ช้ัน ป. 5/3 

   รายชื่อนักเรียน 
1. เด็กหญิงสิรฤิทัย  จันทร 
2. เด็กหญิงพิมพฟา  จันทประดิษฐ 
3. เด็กหญิงสุชานันท  ปถวิเสถียร 
4. เด็กหญิงณฐบงกช   ชยรักษ 
5. เด็กหญิงสกลสุภา  เอี่ยมรักษา 
6. เด็กหญิงสุวีรพิชญภา   อิงภัคกฤชชัญญ 
7. เด็กหญิงฟาใส  มนตริวัต 
8. เด็กหญิงกนกพรรณ   พงศพิชญพฒันา 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.ทิพาพันธ  บุญสนอง 
          อ.อพิชญา  ปานะ 
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   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

   
 

  รางวัลชมเชย  ชื่อโครงงาน Bath Bomb   ช้ัน ป. 6/6 
        โครงงาน ขาวแตน แตน แตน   ช้ัน ป. 6/3 
         โครงงาน  ไมใชกลวย    ช้ัน ป. 6/5 
 

   รางวัลท่ี 3     ชื่อโครงงาน Dolly herb     ช้ัน ป.6/2    

   รายชื่อนักเรียน 
1. เด็กหญิงธนรรถพร  วิมลภัตรานนท 
2. เด็กหญิงโชติกา  เลิศลกัษณนิธิ 
3. เด็กหญิงกัลยรักษ  กัญญาวัชยุวพงษ 
4. เด็กหญิงสุภชา  น่ิมปุญญกําพงษ 
5.  เด็กหญิงปยภัสสน  สุริยคํา 
6. เด็กหญิงธนากาญจน แชเจี่ย 
7. เด็กหญิงกรณิศา  สกุลแพทย 
8. เด็กหญิงจินตปาตี  หมอปาน 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.มยรุี  มีลอม 
          อ.ณัฐนิษฐ   พวงทอง 

 

  รางวัลท่ี 2     ชือ่โครงงาน ผาขาว มือดี ดวยนํ้ายาซักฟอกสมุนไพร  ช้ัน ป.6/4 
   รายชื่อนักเรียน 

1. เด็กหญิงเมธิกานต  เตมียะประดิษฐ 
2.  เด็กหญิงธันยพร  คุณธรรมพงศ 
3. เด็กหญิงทิพพาพร  บัวเพ็ชร 
4. เด็กหญิงจิตปรีดา  ต้ังจิตปรีดานนท 
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  จําวงศ 
6. เด็กหญิงแทนกมล  กตัญชลีกร 
7. เด็กหญิงพรพชิชา  รวมพงษพัฒนะ 
8. เด็กหญิงนีรนารา  สุรพัฒนา 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.ณัฐชนัญ  ล้ําเลิศหิรัญ 
          อ.สิริลักษณ สาระชาติ 
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  รางวัลท่ี 1     ชือ่โครงงาน The Secret of Oyster Plant (ความลับของ....?) ช้ัน ป. 6/1 

   รายชื่อนักเรียน 
1. เด็กหญิงกัญจนรัตน  ฟงมงคล 
2. เด็กหญิงอภิษฎา  นุชผองใส 
3. เด็กหญิงธนารี                 วีรชาติสุขสันต 
4. เด็กหญิงชัชญานุช  เอี่ยมรักษา 
5. เด็กหญิงพิชชา  ฤกษอราม 
6. เด็กหญิงอรณัฐ  ภูประดิษฐ 
7. เด็กหญิงสลลิธร  สุนทรพิเศษการ 

   ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  อ.รัชดาวรรณ  กระสินธุ 
          อ.ปวีณา     ต้ังเติมทรัพย 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงงานที่ชนะการประกวด  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รางวัลท่ี ชั้น/หอง ชื่อโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ชื่อสมาชิกกลุม 

1 1/5 
นํ้าหมึกปากกา

ธรรมชาติจาก

เปลือกผลไม 

นําเปลือกผลไมท่ีมีสารแทนนินมาตมผสมกับสนิมเพ่ือทํา

เปนนํ้าหมึกธรรมชาติ 

 
 

1.เด็กหญิงกัลยกร      รจุิรา 
2.เด็กหญิงอลีนา    ล้ิมปญญาเลิศ 

3.เด็กหญิงณิชกานต    ขาวคํา 
4.เด็กหญิงศรสวรรค   ม่ันคงดี 

5.เด็กหญิงเมธาวี       นํ้ากล่ัน 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางอรพิน             แกวกุลศรี 

2.นางสาวอุบลวรรณ   สวางเพราะ 
3.นางสาวกมลวรรณ    จันท

จิตร  

2 1/3 กะปปลาหมึก 

นําปลาหมึกมาแปรรูป ทําเปนกะปปลาหมึกและใชทรัพยากร

ทองถ่ินท่ีมีอยู ซ่ึงไดแก ปลาหมึกใหเปนประโยชน 

 
 

1.เด็กหญิงสริตา        ครองยศ 

2.เด็กหญิงจุฬาลักษณ     นาวินโชคธรรม 

3.เด็กหญิงณัฐนิชา     ประยุรศุข 
4.เด็กหญิงพรอมสิริ      พิชญภักดีอนันต 

5.เด็กหญิงนภิสา       ตรีรัตน 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางสาวภัคธีมา    ยอดชมภู 
2.นางสาวชาลินี      สมุทรผอง 

 

3 1/4 
ผลิตภัณฑจาก

เปลือก แกวมังกร 

เปนการนําเปลือกแกวมังกรมาทําผลิตภัณฑตางๆ อาทิ เชน 

นํ้าหมึก สําหรับปม หรือกระดาษ 

 
 

1.เด็กหญิงกาญจนาพร ศิริศุขสกุลชัย 
2.เด็กหญิงดลพร       วรญาณโกศล 
3.เด็กหญิงวธัญธร      อุทาสิน 

4.เด็กหญิงสิโสภา       ศิริพรเลิศกุล 
5.เด็กหญิงเจนิตา       จันทรานนท 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางสาวพัชรี        สงาสินธุ 
2.นางสาวปทมา       อินทรวิมล 
3.นางสาววรางคณา   น่ิมราศรี 

 



 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

รางวัลท่ี ชั้น/หอง ชื่อโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ชื่อสมาชิกกลุม 

1 2/4 ข้ีผ้ึงจากสมุนไพร 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการทดลองผลิตข้ีผ้ึงจา

สมุนไพรไทย 

 

1. ด.ญ.กมลพร   หงภัทรคีร
2. ด.ญ.วริษา      นันทประยูร 
3. ด.ญ.ภาวิดา     ยอดบริบูรณ 
4.ด.ญ.สุภาดา     พงษวัฒนสุข 
5. ด.ญ.ภัณฑิรา      เศรษฐจิรวิโรจน 
ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวบัณฑิตา  อุปจันทร 

2. นายทรงพล       ตวนเทศ 

3. นางสาวภิรญา    รัตนเสรีภาส 

 

2 
2/5 

 

การเปรียบเทียบ

ปริมาณนํ้าตาลจาก

ผลไม 

นํ้าตาลเปนสารใหความหวาน คนไทยสวนใหญนิยมใชกัน

ในครัวเรือนไวสําหรับปรุงรสอาหาร เครื่องด่ืมตางๆ เพ่ือให

มีรสหวาน หอม อรอย ซ่ึงปจจุบันเรานิยมใชนํ้าตาลท่ีผลิต

จากออยแตปญหาท่ีมักพบคือนํ้าตาลขาดตลาด มีราคาสูง  

ทําใหพวกเรามีความคิดเห็นกันท่ีจะนําผลไมไทยที่ใหความ

หวาน เชน เงาะ ลําไย และแตงโม ท่ีหาซ้ือไดตาม

ทองตลาดท่ัวไปและมีราคาตํ่า มาดัดแปลงใหเปนนํ้าตาล 

 

1.ด.ญ.ลลิดา      คีรินทรนนท 
2.ด.ญ.ธนวรรณ   กิตติศาลศิล 
3.ด.ญ.ภาพิมล    โรจนอมรกุล 
4.ด.ญ. ภารดี     ชินอุดมวงศ 
ครูท่ีปรึกษา 

1. นางดาวเรือง    วงศวุฒิ 
2. นางมัลลิกา      กาลกฤษณ 

 

3 2/2 
นํ้ายาขัดหองนํ้าจาก

สมุนไพร 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องสรรพคุณของ

มะกรูด มะนาว และสับปะรด กากนํ้าตาล ประคําดีควาย 

และการทํานํ้ายาลาง 

 

1.ด.ญ.กชกานต    ขาวคํา 
2.ด.ญ.รตา        ศรีธวัชพงศ 
3.ด.ญ.มนัญชยา    ชนวล 
4.ด.ญ.กนกพร     เกียรติประเสริฐ 
5.ด.ญ.ชนนิกานต  ภิระพันธพานิช 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางอวยพร        แสงหิรัญ 

2.นางสาวรัชนี      โผแพ 

 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รางวัลท่ี ชั้น/หอง ชื่อโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ชื่อสมาชิกกลุม 

1 3/2 การทําสีโปสเตอรจากพืช 

การทําสีโปสเตอรท่ีไมมีสวนผสมของสารเคมีท่ีเปน

อันตรายตอรางกาย 

 

1.เด็กหญิงพัชรมัย   ตติยวัฒนชัย 
2.เด็กหญิงกรวัลย   กระบิลสิงห 
3.เด็กหญิงธัญญา   โชติพันธ 
4.นางสาวพิมพ     วงศทองมาก 

5.เด็กหญิงลลินดา  สิทธิโชคตระกูล 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางสาวมาลี         บุญเนตร 
2.นายอนุศิษฐ         เลาลี 

 

2 3/5 ข้ีเหล็กบํารุงผม 

นําสมุนไพรประกอบดวยข้ีเหล็ก นํ้าซาวขาว วานหาง

จระเข ใบเตย และดอกมะลิ มาทําเซรั่มบํารุงผมโดย

ปราศจากสารเคมีไมทําใหโลกรอน 

 

1.เด็กหญิงกีรชนา      ทองวัฒนา 
2.เด็กหญิงนภสร     สรเศรษฐสกุล 
3.เด็กหญิงมนัสพร     กนกกุล 
4.นางสาวโชติรัตน      ต้ังคํา 
5.นางสาวธนัญญา     ธนะแพสย 
6.เด็กหญิงหฤทชญา โชติกเสถียร

กุล 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางสาวบุศรินท     ต้ังผไท 

2.นางสาวจีราพร      เพ็ชรบุรี 

 

3 3/1 ข้ีเถาอเนกประสงค 

การนําข้ีเถามาผลิตเปนนํ้ายาอเนกประสงคท่ีมี

สวนผสมจากธรรมชาติเปนหลัก 

 

1.เด็กหญิงพิมพชนก   เจนวานิชกุล 
2.นางสาวธัญชนก  เจริญวิสุทธิวงศ 
3.เด็กหญิงโอปอ   นครคุปต 
4.เด็กหญิงสิรภัทร ฟุงธรรมสาร 
5.เด็กหญิงชุดา    ชุมช่ืน 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางอัมพิกุล   พรหมมี 
2.นางชัชรีย       ภูตระกูล 

 
 
 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

รางวัลท่ี ชั้น/หอง ชื่อโครงงาน สาระสําคัญ 
(Concept) 

ชื่อสมาชิกกลุม 

1 4/1 เห็ดฟางจากกากปาลม 

การเพาะเห็ดฟางจากกากปาลมนํ้ามัน ซ่ึงเหลือใชจากการ

กล่ันนํ้ามัน 

 

1. นางสาวศุภณัฐ       ลวนรุงเรือง 
2. นางสาวสมัชญา     บุษบงค 
3. นางสาวปญญศีล   ซุมโยธิน 

4. นางสาวปานฉัตร    เปรมานุพันธ 
5. นางสาวดวงใจชนก  ดวงภมร 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางสาวสุวรรณี    พลิคามิน 

2.นางสาวยุพิน       นันตะนะ 

 

2 4/2 
ผลิตภัณฑนํ้ายาลางมือ

จากสมุนไพรชนิดแหง

ทันที 

ทําผลิตภัณฑนํ้ายาลางมือชนิดแหงทันที มีสวนผสมจาก

สมุนไพร เพ่ือใหมีความปลอดภัยจากสารเคมีและมีความ

สะดวกสบายมาก

ย่ิงข้ึน  

1.นางสาวสวรรยา  งามประเสริฐชัย 

2.นางสาวนวลจันทร  เจียรพัทนรักษ 
3.นางสาวมัลลิกา      รัตนไตรภพ 

4.นางสาวรพีพร       กันตสุสิระ 
5.นางสาวปาริตา      วัชรเธียรสกุล 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางเกษร            บุญทิม 

2.นางสาวกฤษฎาพร พะลายานนท 

 

3 4/3 ปะการัง 

การนําเปลือกหอยนางรมและกระดองหมึกมาทําเปน

ปะการังเทียมเพ่ืออนุรักษปะการังไทยใหอยูในทองทะเล

อยางสวยงาม 

 

1.นางสาวกัญญฉัตร  ฝนมณี 
2.นางสาวสารินี       วทัญญา 

3.นางสาวพลิษฐา  ตันติพิบูลย
ทรัพย 

4.นางสาวรวิตา      โชคสงวนศักด์ิ 

5.นางสาวงามจริง    รัตนวิชา 
ครูท่ีปรึกษา 

1.นางสาวอุษณีษ   ยอดชมภู 
2.นางสาววัลญา    ทองอินทร 

 

 
 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

รางวัลท่ี ชั้น/หอง ชื่อโครงงาน สาระสําคัญ   (Concept) ชื่อสมาชิกกลุม 

1 5/3 
นํ้าปฏิชีวนะปราศจาก

แอลกอฮอล 
 

การสกัดแอลกอฮอลออกจากนํานํ้าปฏิชีวนะเพ่ือเปน

ยาอายุวัฒนะและเปรียบทียบปริมารนํ้าตาล  และ

เอนไซมจากน้ําปฏิชีวนะท่ีสกัดแอลกอฮอลออกแลว

กับนํ้าปฏิชีวนะด้ังเดิม  แลวนํานํ้าปฏิชีวนะท่ีไดมา

ปรุงแตงตามธรรมชาติ  แลวสํารวจความพึงพอใจใน

การด่ืมนํ้าปฏิชีวนะ 

 
 

1.  นางสาวกรณกมล  ประเสริฐศักด์ิ

2.  นางสาวณัฐณิชา  พรพจนิรัตนะกุล 
3.  นางสาวเจนจิรา  พะเนียนทอง 
4.  นางสาวธนพร  กาญจนอักษร 
5.  นางสาวดลพร  ฉัตรแกว  
 ครูท่ีปรึกษา 

นางสาวนภาวรรณ    จินตชิน 

 

2 5/5 
สมุนไพรกําจัดแมลงสาบ 

 

การทํานํ้ายากําจัดแมลงสาบโดยใชสมุนไพรพ้ืนบานท่ี

มีฤทธ์ิเผ็ดรอนและมีกล่ินฉุนกําจัดแมลงสาบ  โดย

ไมใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอตัวเราและส่ิงแวดลอม 

 

1.  นางสาวปยนุช  แสงโชติ  

2.  นางสาวอวิกา  สอนจันทึก  
3.  นางสาวเพียงขวัญ  เมฆาสวัสด์ิ 
4.  นางสาวฐิติวรดา  ศิริทองถาวร 
5.  นางสาวสิรกานต  วิสิฐกมล 
ครูท่ีปรึกษา 

นางสาววลีญา      นุตคําแหง 

 

3 5/1 
นํ้ายาทําความสะอาดรักษ

ส่ิงแวดลอม 

นํานํ้าสมควันไมและกรดนํ้าสมมาผลิตเปนนํ้ายาทํา

ความสะอาดทดแทนน้ํายาทําความสะอาดจาก

สารเคมีเพ่ือความปลอดภัยของผูอุปโภคและรักษ

ส่ิงแวดลอมใหยังคงความสมบูรณไว 

 

1.  นางสาวอลีนา  อิทธิไพศาล

2.  นางสาวอารดี  เจริญย่ิงวัฒนา 
3.  นางสาวแพรพรรณ  ธีระนิรมิตร 
4.  นางสาวลัลนลลิต  คุมทิม    
5.  นางสาวกฤติกา  ออทอง  
6.  นางสาวอภิสรา  อัสวสัมฤทธ์ิ 
ครูท่ีปรึกษา 

นางเกษรางค     พ่ึงโพธ์ิทอง 

 

 


	โครงงานที่ชนะการประกวด ปี 51 ประถม
	โครงงานที่ชนะการประกวด ปี 51 มัธยม

