
โครงงานบูรณาการท่ีชนะการประกวดป 2552 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.1/2 ทางการ  การบําบัดนํ้าเสียจากถังดักจับไขมัน 

เชิญชวน  recycle bin 

 

การใชถังดักจับไขมันในนํ้า ซ่ึงใชวัสดุท่ีสามารถหาได

งายภายในครัวเรือน โดยการนําตะแกรงมาใชกรอง

เพ่ือแยกเศษอาหารและนํ้า  และข้ันตอนสุดทายจะนํา

สวนท่ีแยกออกมาแลวไปใชประโยชนตอไป 

 

1.เด็กหญิงพูนจิตตภัทร  เวทยสุภรณ
2.เด็กหญิงธนัญญา  กฐินทอง 
3.เด็กหญิงสุชญา  ชมภูพงษ 
4.เด็กหญิงศศิภัทร  บุญมี 

5.เด็กหญิงวรันธร  วีระวงษ 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางสาวชมรวี  ฉลาดปรุ 

2.นางสาวสัมพรรณี  เสตสุวรรณ 
3.นางสาวมลฤดี  ขวัญชุม 
 

2 ม.1/1 ทางการ  เจลขจัดคราบสมุนไพร 

เชิญชวน  Don’t Dirt 
เปนการตอยอดความคิดจาก ปการศึกษา 2551  
โดยไดเปล่ียนจากผงซักฟอก ใหปนเจลซักฟอก โดย
นําสมุนไพรไทย คือประคําดีควาย มะกรูด วานหาง 
จระข มาปนสวนผสมซึ่งสมุนไพรแตละชนิดมี
คุณสมบัติในการทําความสะอาดเส้ือผาได และเปน
การลดการใชสารเคมีท่ีมีอยูในผงซักฟอกท่ัวไป 

 

1.เด็กหญิงธันยพร  คุณธรรมพงศ 
2.เด็กหญิงพิมพชัญญา  จิตสงา 
3.เด็กหญิงนุสรี  อัศวานนท 
4.เด็กหญิงวิจิรา   ผสมทรัพย 
5.เด็กหญิงริล  มาสันต 
6.เด็กหญิงอชิรญาณี  กสิยพงศ 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางสาวปยะวรรณ  วงษสีทา 

2.นางสาวประดับ  ประสมทรัพย 
3.นางสาวสิริกัญญา  ธานี 
 

3 ม.1/2 ทางการ  ถานจากกะลามะพราว 

เชิญชวน  Coconut charcoal 
การผลิตถานโดยใชกะลามะพราว เน่ืองจาก

กะลามะพราวชวยทําใหติดไฟไดงาย นาน และ มี

ราคาถูก สามารถชวยลดปญหาภาวะโลกรอน และ

เปนการประหยัดพลังงาน 

 

1.เด็กหญิงชนนิกานต  ชีนาเรือนทอง
2.เด็กหญิงพรปวีณ  ภัทรวิทย 
3.เด็กหญิงจิตรลดา  ลุสวัสด์ิ 

4.เด็กหญิงปยภัสสน  สุริยคํา 
5.เด็กหญิงจงรัก  เทศดนตรี 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางสาวชมรวี  ฉลาดปรุ 

2.นางสาวสัมพรรณี  เสตสุวรรณ 
3.นางสาวมลฤดี  ขวัญชุม 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

รางวัลท่ี ช้ัน/

หอง 

ช่ือโครงงาน 
สาระสําคัญ  (Concept) 

ช่ือสมาชิกกลุม

1 ม.2/4 ทางการ การเปรียบเทียบและทดลองจากสารท่ี

มีแคลเซียมคารบอเนตมาผลิตชอลก 
เชิญชวน (shock chalk!)
 

 

เปนการผลิตชอลกจากเปลือกไข เปลือกหอย  

กางปลา และเพ่ิมขม้ินเพ่ือลดอาการคันหรือแพ  

สวนผสมอื่นคือดินสอพองและเกลือจืดนํามาผสมกัน

และอัดใสหลอดฉีดยา  รอจนแหงจะไดออกมาเปน

แทงชอลกท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอมและลดอาการผ่ืนคัน

ไดซ่ึงสามารถใชแทนชอลกปจจุบันได   

 

ด.ญ.  กัลปยกร  ริ้วรุจา 
ด.ญ.  มายพัชรินทร   สัจจะ 
ด.ญ.  สิรีพัชร   นันทมานพ 
ด.ญ.  จิรัชญา  ดีวิเศษพันธ 
ด.ญ.  พลอยไพลิน   พิณเพ็ชร 
ครูท่ีปรึกษา 
นายทรงพล  ตวนเทศ 

นางสาวบัณฑิตา   อุปจันทร 
 

2 ม.2/4 ทางการ การศึกษาทดลองใชสมุนไพรไทยทํา

ขาวเกรียบ 
เชิญชวน  ( มหัศจรรยความกรอบ)  

 

ผักและสมุนไพรในทองถ่ินมีประโยชนตอรางกาย มี

วิตามิน สารอาหาร  ชวยตอตานอนุมูลอิสระคณะ

ผูจัดทําเล็งเห็นประโยชนจึงนําผักและสมุนไพรมา

ศึกษาทดลองเปนสวนประกอบในการทําขาวเกรียบ  

เพ่ือจะไดรสชาติท่ีแปลกใหมพรอมท้ังคุณประโยชน

ตอรางกาย 

 

ด.ญ.  สิริพันธ   บรรจงลักษมี 

ด.ญ.  วิมพวิภา   เพชรมีแกว 
ด.ญ.  ณัฐนิชา   ประยูรศุข 
ด.ญ.  พรอมสิริ   พิชญภักดี

อนันต 
ด.ญ.  ธนิยา   เล้ียงโชคชัย 
ครูท่ีปรึกษา 
นายทรงพล  ตวนเทศ 

นางสาวบัณฑิตา   อุปจันทร 
 

3 ม.2/3 ทางการ  แบบจําลองหลังคาสีเขียว  
เชิญชวน  ( green  roof หลังคามีชีวิต) 

 

 

โครงงานกรีนรูฟ  เปนหลังคาท่ีชวยในการทําให

อุณหภูมิภายในบาน หรือ ตัวอาคาร  มีสภาพ อากาศ

ท่ีเย็นสบาย  โดยใชตนหญาเปนตัวสําคัญในการลด

อุณหภูมิ 

 

ด.ญ.  กนกนภา   คารวธนภูมิ 
ด.ญ.  อดิศา   มีสุวรรณ 

ด.ญ.   พัชรีพร   จึงสุทธิวงษ 
ด.ญ.  สุชารัตน   ลิมปะนพรัตน 
ด.ญ.  สุธินี    เปรมปราชญ 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวณิชาภา  วรรณทอง 
นางสมหมาย  มามะ 
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รางวัล

ท่ี 

ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.3/5 ทางการ เจลลางมือสมุนไพรไทย 
เชิญชวน (เจลลี่เจล ฆาโรคแตรักโลก)  

 

ไดผลิตภัณฑเจลลางมือท่ีผลิตจากสมุนไพรมะนาว ขา 

ตะไคร และลดการใชสารเคมี และสมอง นโยบาย

เก่ียวกับการปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธใหม 

 

1.เด็กหญิงกมลพร  หงภัทรคีรี 
2.เด็กหญิงชญานิศ  มาไพบูลยกิจ 

3.เด็กหญิงกนกพร  จารุโสพัส 
4.เด็กหญิงวริษา  นันทประยูร 
5.เด็กหญิงกนกพร  กุลเกียรติประเสริฐ 

ครูท่ีปรึกษา 
1.นางสาวทิพยรัตน  จุลวัจนะ 
2.นางสาวณภัทร  เพ็ชรบุรี 
 

2 ม.3/4 ทางการ สบูกอนเกลือไทยโบราณ 
เชิญชวน (Set Soap Salt Save)  

 

ในปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะปญหาโลกรอน 

จึงไดคิดทําสบูกอนสมุนไพรจากทับทิมแตงกวา,ชา

เขียว,แครอท,ดอกคําฝอย  และเกลือสมุนไพรจาก

ดอกอัญชัน อีกมากมาย เพ่ือแกปญหาการระคาย

เคืองอันเน่ืองจากสารเคมี 

 

1.เด็กหญิงมณฑา  เบญจถาวรอนันท 

2.เด็กหญิงพราว  รัตนวิโรจนกุล 
3.เด็กหญิงทิพยวิภา  วุฒิวนากานต 
4.เด็กหญิงวรัชนา  อินทรโอภาส 
5.นางสาวสุภาดา  โอวาทตระกูล 
6.นางสาวอมลรัตน  เช้ือวงษ 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางสาวกาญจนา  แสงปล่ัง 
2.นางสาวภิรญา  รัตนเสรีภาส 
 

3 ม.3/1 ทางการ ใบพัดกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายจาก

แสงอาทิตย 
เชิญชวน (Mosquito Xpeller)  

 

ปจจุบันน้ีแหลงเพาะพันธุยุง คือ แองนํ้าตาง ๆ ใน

บานหรือตามธรรมชาติ เนนสาเหตุใหเกิดโรคระบาด 

จึงคิดประดิษฐใบพัดกําจัดแหลงยุงลายพลังงาน

แสงอาทิตย 

 
 

1.เด็กหญิงโยทะกา  ภัทโรพงศ 
2.เด็กหญิงกรนันท  ชาญอุไร 
3.เด็กหญิงปยกัญญา  กําภูพงษ 
4.เด็กหญิงจงญาดา  โสววัฒนกุล 
5.เด็กหญิงอิงขวัญ  รัชชุศิริ 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางสาวบุศรินทร  ต้ังผไท 
2.นางชัชรีย  ภูตระกูล 
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รางวัล

ท่ี 

ช้ัน/

หอง 

ช่ือโครงงาน 
สาระสําคัญ  (Concept) 

ช่ือสมาชิกกลุม

1 ม.4/2 ทางการ  การกําจัดแมลงดําหนามมะพราว โดย

ใชแตนเบียน 

 

 

การนําแตนเบียนมากําจัดแมลงดําหนามท่ีเปนศัตรูพืช

ในการปลูกมะพราว  ซ่ึงเปนการกําจัดศัตรูพืชโดยใช

ชีววิธี 

 

1.น.ส บุญราศี      ชลาดล 

2.น.ส ปภาวรินท   ประไพวงษ 

3.น.ส.พูลวลี       พูลสวัสด์ิ 

4.น.ส ปยชนก     สุนทรหงส 

5.น.ส ฐิติภรณ     วังวงศทอง 
6.น.ส ศศิวรรณ   วัฒนายากร 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางณัฐยา        ภิงคารวัฒน 

2.นางสาวสุวรรณี  พลิคามิน 
 

2 ม.4/3 ทางการ  แผนสมานแผลจากใบบัวบก 

เชิญชวน (คลีนิกเจใบ) 

  

นําใบบัวบกซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลมาทําเปน

แผนสมานแผล 

 

1.น.ส ฐิตารีย     สมิทธิเมธินทร 

2.น.ส วรรณรัตน บรรเจิดพงศชัย 

3.น.ส ภูทิพย      เหมาะสุวรรณ 

4 น.ส.กีรชนา      ทองวัฒนา 
5.น.ส ภัทรวรรณ  สวางเรือง 
6.น.ส สวรินทร  วงศแกวโพธ์ิทอง 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางสาวอรสา   เงินฉาย 
2.นายเอกภพ    คณะฤทธ์ิ 

 
3 ม.4/3 ทางการ  ดินบําบัดนํ้าเสีย 

เชิญชวน   (Suelo Terapia)  

  

 

การนําดิน  รําละเอียด  หัวเช้ือจุลินทรีและนํ้ามาผสม

กันปนเปนกอนและนําไปบําบัดนํ้าเสีย 
 

 

1.น.ส ฐิตาภา    โรจนวิภาต 

2.น.ส กชวรรณ  ปกครึก 

3.น.ส วจีทิพย    นพจํารูญศรี 

4  น.ส พิชญา    สุทธิพรประสิทธ์ิ 

5.น.ส นุตประวีณ  พิชญไพบูลย 
6.น.ส.ณัฐณิชา     นพสุวรรณวงศ 
ครูท่ีปรึกษา 
1.นางสาวอรสา   เงินฉาย 
2.นายเอกภพ    คณะฤทธ์ิ 
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