
โครงงานบูรณาการท่ีชนะการประกวดป 2553 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.1/1 ของใชและของตกแตงจากขยะ
คอมพิวเตอร      

 

การนําช้ินสวนคอมพิวเตอรท่ีหมดสภาพการใช

งาน(ขยะคอมพิวเตอร)มาประดิษฐเปนของใชท่ี

ใชงานไดจริงและของตกแตงบานท่ีสวยงาม 

 

1.เด็กหญิงนัดดา        บุนนาค 
2.เด็กหญิงณฐบงกช  ชยรักษ 
3.เด็กหญิงดารินทร   จิตตสวางดี 
4.เด็กหญิงพิชญา       ลาภวิไล 
5.เด็กหญิงวรัญญา      ชีวช่ืน 
6.เด็กหญิงพิชญธิดา   ตรีธรรมรักษ 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางอรพิน   หนูแกว 
2.นางสาวประดับ  ประสมทรัพย 
3.นางสาวสิริกัญญา  ธานี 

2 ม.1/1 

 
ถานจากผักตบชวา 

 

การนําผักตบชวามาทําถานท่ีมีคุณสมบัติในการ

กรองคลอรีนในนํ้าใหมีปริมาณลดลงหรือไมมี

เลย 

 

1.เด็กหญิงรินทรลภัส  วัฒนศิริลักษณ 

2.เด็กหญิงรัญชนา       ลีวานันท 
3.เด็กหญิงดวงภรณ     อารีรัตน 
4.เด็กหญิงชนันทกานต  ไตรรัตนประพันธ 

5.เด็กหญิงพิชญนรี       จงยั่งยืนวงศ 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางอรพิน   หนูแกว 
2.นางสาวประดับ  ประสมทรัพย 
3.นางสาวสิริกัญญา  ธานี 

3 ม.1/2 

 
พายจากกากถั่วเหลือง 

 

การนํากากถ่ัวเหลืองท่ีเหลือจากการผลิตนมถั่ว

เหลืองหรือนํ้าเตาหู มาอบแหง มีสารอาหาร

ประเภท โปรตีน ไขมัน และเสนใยอาหาร นําไป

ผลิตเปนผลิตภัณฑทางอาหาร ใชทดแทนแปง 

เหมาะท่ีจะนํามาทําพาย  

 

1.เด็กหญิงศศิพร       ทรงสกุลเกียรติ 
2.เด็กหญิงนภัสสร   ธรรมยงคกิจ 
3.เด็กหญิงฐิติยา       แซเตีย 
4.เด็กหญิงชลิตา       เกรียงประภากิจ   
5.เด็กหญิงสุธีรา       กนกรัตนนุกูล 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางสาวปยะวรรณ  วงษสีทา 
2.นางสาวมลฤดี  ขวัญชุม  

 
 
 
 
 
 
 



โครงงานบูรณาการท่ีชนะการประกวดป 2553 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.2/2  การศึกษาและทดลองการใชตนไมในการ
บําบัดมลพิษภายในบาน   

 

การนําตนไมมาทดสอบการดูดสารพิษในอากาศ

ภายในบาน พบวา ตนบอสตันเฟรน ดูดสารฟอร

มัลดีไฮดไดดีท่ีสุด  ตนล้ินมังกร ดูดสารเบนซินได

ดีสุด และตนเขียวหม่ืนป ดูดสารไอโซโพรรานอล

ไดดีท่ีสุด  จากการทดลองเม่ือนํามาตนไมดังกลาว

มาปลูกประดับในบานจะชวยยดูดสารพิษในบาน

ไดดี  

 

1.เด็กหญิงพูนจิตตภัทร  เวทยสุภรณ 
2.เด็กหญิงศุภิสรา    ศรียุทธไกร 
3.เด็กหญิงธนัญญา  กฐินทอง 
4.เด็กหญิงศศิภัทร   บุณมี 
5.เด็กหญิงกัญญรัชวิยา  สัณฐิติ
โกศล 
6.เด็กหญิงสุชญา    รัชนเกษมโชค 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางเกษรา  สูนยี่ขัน 
2.นางสาวสมใจ  สารธรรม 

2 ม.2/2 การศึกษาและทดลองทํานํ้ายากําจัดยุงจาก
สมุนไพร 6 ชนิด 

 

การนําสมุนไพร 6 ชนิด ไดแก ผิวมะกรูด  ผิวสม

โอ ตะไครหอม ใบนอยหนา ใบกระเพรา ใบ

โหระพา มาทํานํ้ายากําจัดยุงจากสมุนไพร  

 

1.เด็กหญิงพรปวีณ  ภัทรวิทย 
2.เด็กหญิงจิตรลดา  ลุสวัสด์ิ 
3.เด็กหญิงปยภัสสน  สุริยคํา 
4.เด็กหญิงนภสร    ต้ังเศรษฐพานิช 
5.เด็กหญิงจงรัก     เทศดนตรี 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางเกษรา  สูนยี่ขัน 
2.นางสาวสมใจ  สารธรรม 

3 ม.2/4 การศึกษาและทดลองทํากระดาษจากตน
กามกุง 

 

การนํากานและใบของตนกามกุงมาใชประโยชนใน

การทดลองทํากระดาษ จากตนกามกุง ไดเน้ือ

กระดาษท่ีมีสีนํ้าตาลออนหรือเขมตาม

สภาพแวดลอมท่ีใชปลูกตนกามกุง 

 

1.เด็กหญิงชัชญา   ต้ังมติธรรม 
2.เด็กหญิงวาดฝน  วงคเวคิน 
3.เด็กหญิงพนิดา   ชัยดวงศรี 
4.เด็กหญิงธชวรรณ  จันทรศิริ 
5.เด็กหญิงกสิณา   เจนจิรวัฒนา 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางสาวอรสา  เงินฉาย 
2.นางสาวนวพร  เติมเตชาพงษ 
3.นายวันชาติ  นามเกิด 

 
 
 
 
 



โครงงานบูรณาการท่ีชนะการประกวดป 2553 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.3/2 แพผักตบชวาลอยนํ้า 

 

การนําผักตบชวาหมักมาทําเปนแพ ปลูกพืชจะ

ทํามีประสิทธิภาพในการปลูกพืชไดดีและเม่ือ

นํามาลอยในนํ้าทําใหไมตองรดนํ้า แพผักตบชวา

เหมาะสําหรับปลูกพืชท่ีชอบนํ้า 

 

1.เด็กหญิงวิรัลพัชร    พิชาธีระพัฒน 
2.เด็กหญิงเจสสิกา     เคย เทอรเนอร 
3.เด็กหญิงพลอยพรหม  ไตรรัตนเจริญเวช 
4.เด็กหญิงพจณิชา     อุนพันธุวาท 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางสาวบุศรินทร  ต้ังผไท 
2.นางสาวรดาศา  สวางเพราะ 

2 ม.3/4 พัดลมมือถือจากพลังงานแสงอาทิตย           

   

การประดิษฐพัดลมมือถือพลังงานแสงอาทิตย

จากแผงโซลาเซลลท่ีสามารถเก็บพลังงาน

แสงอาทิตยไดและถายเทประจุไปยังตัวมอเตอร

ไดโดยสามารถทดแทนพลังงานไฟฟาได 100% 

 

1.เด็กหญิงนวลวรรณ  วงศวานรุงเรือง 
2.เด็กหญิงอิสรีย         วุฒิศิลปเจริญ 
3.เด็กหญิงอรญา        วันงาม 
4.เด็กหญิงปาณิศา      ระงับทุกข 
5.เด็กหญิงณัฐฌา        ชํานิยันต 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางสาวมาลี  บุญเนตร 
2.นายธนธร  สมใจหวัง 

3 ม.3/5 ถานจากโคลน ขี้เล่ือย เศษถาน 

 

การผลิตถานจากโคลน ข้ีเล่ือย เศษถาน ใชติด

ไฟไดดีเปรียบเทาถานท่ัวไป แตมีปริมาณควัน

มากกวาและระยะเวลาการจุดไฟติดนานกวา

เพียงเล็กนอย 

 

1.เด็กหญิงอติญา         ประพฤติกุล 
2.เด็กหญิงฟารินทรดา  ชมภูจันทร 
3.เด็กหญิงฑิตยา          แซเตีย 
4. เด็กหญิงสุธินี          เปรมปราชญ 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางชัชรีย  ภูตระกูล 
2.นางสาวปาริฉัตก  สุบรรณ อยุธยา 
3.นางสาวอัจฉรีย  สินธุสิงห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงงานบูรณาการท่ีชนะการประกวดป 2553 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน สาระสําคัญ  (Concept) ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.4/2 อาหารไกจากผักตบชวา 

 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไกไขท่ีกิน

อาหารไกสําเร็จรูป กับอาหารไกผสมผักตบชวา

ในอัตราสวน 1:1 และอาหารไกท่ีทําจาก
ผักตบชวา พบวาอาหารไกท่ีทําใหไกเจริญเติบโต

ไดดี มีนํ้าหนักเพ่ิม เรียงลําดับท่ีดีท่ีสุดไดดังน้ี  

อาหารไกผสมผักตบชวา, อาหารไกสําเร็จรูป 

และ อาหารไกจากผักตบชวา 

 

1.นางสาววรมน          อุปาลี 
2.นางสาวชนิกานต     อุณหนันท 
3.นางสาวอิงขวัญ       รัชชุศิริ 
4.นางสาวธัญธร         กฤษณยรรยง 
5.นางสาวพัชรพรรณ  รัศมิภูติ 
6.นางสาวพริมา         พรประเสริฐชัย 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางสาวสุวรรณี  พลิคามิน 
2.นายเอกภพ  คณะฤทธิ์ 

2 ม.4/1 เซลลไฟฟาจากน้ําหมักใบมะขาม    

   

ทดลองเซลลไฟฟาจากน้ําหมักใบมะขามและ

เปรียบเทียบผลการทดลอง การใชปริมาตรของ

นําหมักใบมะขาม, ข้ัวบวกและข้ัวลบ ท่ีแตกตาง

กัน พบวา นํ้าหมักใบมะขามในปริมาณ 200 

cm3 
และข้ัวไฟฟาท่ีทําจากโลหะแมกนีเซียมและ

ทองแดงทําเกิดจากสรางเซลลไฟฟาท่ีมี

ประสิทธิภาพไดดีสูงสุด 

 

1.นางสาวกรนันท      ชาญอุไร 
2. นางสาวจงญาดา    โสววัฒนกุล 
3. นางสาวพิชฎา        ล่ิมสุวรรณ 
4. นางสาวปริยาภัทร  มานิตยกูล 
5. .นางสาวธนภรณ    ศิรกาญจนโรจน 
6.นางสาวณัชชา         จันทรโรทัย 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางปยะพรรณ  บุญทิม 
2.นางสาววัลญา  ทองอินทร 

3 ม.4/2 ฉนวนจากผักตบชวา 

 

การนําผักตบชวาแหงมาเปนสวนผสมของ

ปูนซีเมนตในการสรางแบบบานจําลองท่ีมี

คุณสมบัติในการดูดและคายความรอนไดนอย

กวาบานจําลองท่ีสรางดวยปูนซีเมนต 

 

1.นางสาวนวพร       นนทพันธาวาทย 
2.นางสาวอติกานต  ตงสกุลรุงเรือง 
3.นางสาวภารดี        ชินอุดมวงศ 
4.นางสาวจุฑามาศ  สิงหกาญจนาวงศา 
5. นางสาวสุวพิชญ  ศลิษฎอรรถกร 
6. นางสาวชุติมน     บุญเสริมสุขเจริญ 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางสาวสุวรรณี  พลิคามิน 
2.นายเอกภพ  คณะฤทธิ์ 

 
 

 



รางวัลโครงงานนิทรรศการนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม 
ระดับช้ัน  ช่ือโครงงานประกวด คณะผูจัดทํา 

ม.1 

แชมพูมะเฟอง (ม.1/3) 

 

1.เด็กหญิงชโนภาส  ศรภักดี 

2.เด็กหญิงงามเพชรรัชต  พยกุล 
3.เด็กหญิงชญานิศ  พรอดิสัย 

4.เด็กหญิงณัฐวรา  สุวรรณรัตน 
5.เด็กหญิงอุมาพร  สุวรรณวิศาล 

ม.2 

นํ้ายาบํารุงผมจากเบียรเหลาขาวและดอกอัญชัน  (ม.2/1) 

 

1.เด็กหญิงอริสา  คูดิษฐาเลิศ 

2.เด็กหญิงแทนกมล  กตัญชลีกร 
3.เด็กหญิงธัชพรรณ  เกวลินสฤษด์ิ 

4.เด็กหญิงศิรัชฌา  โปรงฟา 
5.เด็กหญิงณัฐนันท  นาปรพจนนาฎ 

ม.3 

วันวานยังชักอยู   (ม.3/1) 

 

1.เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเย่ียม 

2.เด็กหญิงศุภิสรา  วรพิทยพงศ 
3.เด็กหญิงณปภัช  จินตนะ 
4.เด็กหญิงณัฐธนัญ  อรุณธีรวงศ 

5.เด็กหญิงกรการ  อัจฉริยประทีป 

ม.4 

กระดาษจากมูลควาย             (ม.4/2) 

 

1.นางสาวชนิฎา     วรพันธุ 
2.นางสาวภาสินี     เชิดชูเหลา 

3.นางสาวรัตนาภรณ   เฮงวัฒนากุล 
4.นางสาวพิมพร    ธีระนิรมิตร 
5.นางสาวปณิศา   จิตตวัฒนา 
6.นางสาวรณิดา    กําธรกิจตระกูล 

รางวัลการทํางานเปนทีมของครู  ไดแก .........  ครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4........ 

 


