
 
โครงงานบูรณาการท่ีชนะการประกวดป 2554 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน หลักฐาน ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.1/1 ฟองน้ําจากใยกลวย 

  

ด.ญ. กมลทิพย  พลสมัคร 
ด.ญ. ณภัทร  ขันธวิทย 
ด.ญ. นารดา  พิพัฒนากิตติพร 
ด.ญ. ปุณณดา  พัฒนกําจร 
ด.ญ. ศศิมาสน  แสงสวางชัย 
ครูที่ปรึกษา 
อ.พัชรี  สงาสินธุ 
อ.ปทมา  อินทรวิมล 
อ.ชิชญาสุ  ไทยวิรัช 

2 ม.1/1 ผงขจัดคราบเขมาเครื่องครัวจาก

เปลือกกลวยน้ําวา 

 

 

ด.ญ. อชิรญา อุตตมากร 
ด.ญ. ฐิติภัทรา   สุพพัตบุตร 
ด.ญ. นัทธมน  ทวีแสงสกุลไทย 
ด.ญ. พชรพร  ปยะเวทนนท 
ด.ญ. มนฤทัย  ชินกาญจนโรจน 
ครูที่ปรึกษา 
อ.พัชรี  สงาสินธุ 
อ.ปทมา  อินทรวิมล 
อ.ชิชญาสุ  ไทยวิรัช 

3 ม.1/4 รักษาสิวดวยธรรมชาติ 

 

 

 

ด.ญ. ณัฐมน  บุปผชาต ิ
ด.ญ. นีร    อังอรุณกร 
ด.ญ. จือหลิง  เรืองอุไร 
ด.ญ. สัณหสิรี   เปรมปราชญ 
ครูที่ปรึกษา 
อ.ชมรวี  ฉลาดปรุ 
อ.บังอร   โพมีชัย 
อ.สัมพรรณี  เสตสุบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงงานบูรณาการท่ีชนะการประกวดป 2554 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน หลักฐาน ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.2/2 สารเรงการเจริญเติบโตจากผักตบชวา  

 

 

ด.ญ. ปริณดา   ประไพวงษ   
ด.ญ. สุพีชชา  วรวัฒนะกุล 
ด.ญ. กันติมา  กาญจนสุวรรณ 
ด.ญ. สิริยาภา  พัฒนาภรณ 
ด.ญ. พรลภัส   เทศนยิม 
ครูที่ปรึกษา 
อ.เกศทิพย  จอยศิร ิ
อ.อรวรรณนีย  ยุบลเมฆ 

2 ม.2/1 สิ่งประดิษฐเหลือใชจากเมาส 

 

 

ด.ญ. ชนันทกานต  ไตรรัตนประพันธ 
ด.ญ. ชญานิน  แกวทิพยะ 
ด.ญ. พิชญา ลาภวิไล 
ด.ญ. วรัญญา  ชีวชื่น 
ด.ญ. พิชญธิดา  ตรีธรรมรักษ 
ครูที่ปรึกษา 
อ.อวยพร   แสงหิรัญ 
อ.รัชนี    โผแพ 

3 ม.2/1 ลดโลกรอนดวยของตกแตง ของเลน 

ของใช จากขยะกระปองเครื่องดืม่ 

 

 

ด.ญ. ณฐบงกช  ชยรักษ 
ด.ญ. สุทธิดา  รัตนภุชพงษ 
ด.ญ. ดารินทร  จิตตสวางด ี
ด.ญ. วิชญาภรณ  ขุนดี 
ครูที่ปรึกษา 
อ.อวยพร   แสงหิรัญ 
อ.รัชนี    โผแพ 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน หลักฐาน ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.3/2 การศึกษาและทดลองทําน้ํายาปองกัน 

การเกดิตะไครน้าํบนอิฐมอญจากพืช

ธรรมชาต ิ

 

 

ด.ญ. ปยภัสสน   สุริยคํา 
ด.ญ. พุทธิดา   แกวตระกลูชัย 
ด.ญ. นภสร  ตั้งเศรษฐพานิช 
ด.ญ. วรันธร  นาคสัมฤทธิ ์
ด.ญ. มุกลดา  ปทมศรีรัตนา 
ครูที่ปรึกษา 
อ.ทิพยรตัน  จุลวัจนะ 
อ.สุนีย  อิ่มศร ี

2 ม.3/4 การทดลองเพาะเห็ดนางฟาจากซัง

ขาวโพดผสมขี้เลือ่ย 

 

  

ด.ญ. อภิษฎา  นุชผองใส 
ด.ญ. ธัญมน  เอื้อเสถยีร 
ด.ญ. พิมพิศา  กวางชูชัย 
ด.ญ. ณิชาภัทร  นิติธรรม 
ด.ญ. ปาริชาติ  เปรมานุพันธ 
ครูที่ปรึกษา 
อ.ชัชรีย  ภูตระกลู 
อ.ปาริฉัตก สุบรรณ ณ อยุธยา 

3 ม.3/2 การประดิษฐระบบบําบัดน้ําแบบครบ

วงจรเพ่ือการอนรุักษน้ําที่ยั่งยืน 

 

 

ด.ญ. พูนจิตตภทัร  เวทยสุภรณ 
ด.ญ. นภัสสร  สริิสวัสดิ ์
ด.ญ. จีรดา  พงษอัชฌา 
ด.ญ. ศุภิสรา  ศรียุทธไกร 
ด.ญ. ศศิภัทร  บุญมี 
ครูที่ปรึกษา 
อ.ทิพยรตัน  จุลวัจนะ 
อ.สุนีย  อิ่มศร ี
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

รางวัลท่ี 
ช้ัน/

หอง 
ช่ือโครงงาน หลักฐาน ช่ือสมาชิกกลุม 

1 ม.4/1 การใชสาหราย สไปรูลินาทดแทน

ปลาบนในการทําอาหารอนุบาลลูก

ปลา 

 

 

น.ส. วิรัลพัชร   หาญเจนลักษณ 
น.ส. เจสสิกา  เคย  เทอรเนอร  
น.ส. พลอยพรหม  ไตรรัตนเจริญเวช 
น.ส. ปยะนัดดา  ทิพยผอง 
น.ส. ชญากานต  ธรรมวิวัฒน 
ครูที่ปรึกษา 
อ.ณัฐยา  ภิงคารวัฒน 
อ.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน 

2 ม.4/2 การเปรยีบเทียบความเขมขน และ

คา PH ของตะลิงปลิง มะยม และ

มะเฟองตอการเกิดไฟฟาและความ

ตางศักยไฟฟา 

 

 

น.ส. พริม   กุลนิติ 
น.ส. ภูริชญา  เตชะไตรศร 
น.ส. โมทนา  วิจารณนิกรกิจ 
น.ส. นฤชล  ลิ้มตระกูล 
น.ส. มลธิภา  เชื่อมวราศาสตร 
ครูที่ปรึกษา 
อ.ปยะพรรณ  บุญทิม 
อ.ณัชชวัล   โมดา 

3 ม.4/3 กาวจากเม็ดมะขาม 

 
 

น.ส. ศมนวรรณ  ลําเจียก 
น.ส. ดลพร  วรญาณโกศล 
น.ส. ปทมวรรณ  บุญเทียม 
น.ส. กวิสรา  ฮาวรังสี 
ครูที่ปรึกษา 
อ.สุวรรณี   พลิคามิน 
อ.กฤษฎาพร พะลายานนท 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
รางวัลโครงงานนิทรรศการนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม 

 
ระดับช้ัน  ช่ือโครงงานประกวด คณะผูจัดทํา 

ม.1 

- การทําผลิตภัณฑยาหมองจากเยื่อกลวย         

ม.1/1 

 

ด.ญ. พิชชา  รัตนประดิษฐ 
ด.ญ. นภัสวรรณ  คัมภีริชยา 
ด.ญ. จีนีฟ  รมณีย  คีริก 
ด.ญ. ชนัญญา  มุงธัญญา 
ด.ญ. อธีตา  ศิริประชัย 

- นํ้ายาลางมือจากสมุนไพร ม.1/2 

 

ด.ญ. จุฬา มลคลสิลป 
ด.ญ. สิริชนาพร  ไกรกอกิจ 
ด.ญ. ธนมน  จิรายุสกมล 
ด.ญ. พิมพมาดา  ไพบูลยวณิชยกิจ 
ด.ญ. ศศินันท  โตวิชัย 

- แพนเคกผักตบชวา ม.1/1 

 

ด.ญ. กุลธรส  ปราบพาล 
ด.ญ. ทิพยาภรณ   สะมาน 
ด.ญ. สิริสา   เชื้ออินตะ 
ด.ญ. วลัญชณัฐ  สิมะโรจน 
ด.ญ. ภัณฑิรา   บุญระพงษเจริญ 

ม.2 

- เกาอี้อเนกประสงคจากลงักระดาษ           ม.

2/5 

 

ด.ญ. ฐิตารีย  ออนอุน 
ด.ญ. วรรณิต   ตระกูลชาง 
ด.ญ. ณัฐมณ  ม่ังคง 
ด.ญ. อุรัสยาก  บุนนาค 
ด.ญ. กิตติมา  ศุภทนต 

- ครีมขัดเครื่องเงินเครื่องทองจากผลไม ม.2/1 

 

ด.ญ. รัญชนา  ลีวานันท 
ด.ญ. ดวงพร  อารีรัตน 
ด.ญ. บุณยวีร  ไชยพุทธ 
ด.ญ. ณัฎฐเณรี  บุญวรุตมอารยา 
ด.ญ. จารุภัส  ยาพิชัย 



 
ระดับช้ัน  ช่ือโครงงานประกวด คณะผูจัดทํา 
ม.2 - หมอนรองหลงัจากฝาขวด ม.2/3 

 

ด.ญ. ภาณุมาส  ผลิผล 
ด.ญ. กัญญณัฏฐ  หัฎฐะโสธนะ 
ด.ญ. พิมพมาดา  ฉายเฉลิมวงศ 
ด.ญ. วิทิตตา   ชานวิทิตกุล 
ด.ญ. ณัฐริกา   ตยางคนนท 

ม.3 

- สครับจากซังขาวโพดและธัญพืช ม.3/4 

 

 

ด.ญ. ชนนิกานต  ชีนาเรืองทอง 
ด.ญ. ตปนีย  ลัดดาหอม 
ด.ญ. สุพิชญา  ชโลดม 
ด.ญ. ปรางค  สวยสุวรรณ 
ด.ญ. อุมพร  ลิ่มตระกูล 

- โครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแช

ลแล็กจากยาง 4 ชนิด ม.3/2 

 

ด.ญ. วรดา   ชูชัยวัฒนา 
ด.ญ. ธันยธร  อัษฎาธร 
ด.ญ. สุดา   งามภูมพันธ 
ด.ญ. ชญานิศ  ริเริ่มสุนทร 
ด.ญ. พัชรภร  สุธาสินีนนท 

- ประดิษฐผลิตภัณฑจากกระดาษตนกามกุง 

ม.3/3 

 

ด.ญ. ธัญชนก   สุวรรณดี 
ด.ญ. อรจิรา  ชาญตริกุล 
ด.ญ. เขมจีรัสย  เจนจิรวัฒนา 
ด.ญ. รินรดา  มังกรกาญจน 
ด.ญ. ณภัทร  พิพัฒนโรจนกมล 

 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับช้ัน  ช่ือโครงงานประกวด คณะผูจัดทํา 

ม.4 

- กระดาษจากกาบกลวยและเปลือกกลวย

นํ้าวา ม.4/3 

 

น.ส. ชนัญญา  พูนธนาทรัพย 
น.ส. นานาภัทร  จงสวสัด์ิ 
น.ส. กุลสตรี   วนาสุขพันธ 
น.ส. จีรัชญา  เมฆสิงหว ี
น.ส. เพ็ญพรรธน  เจริญพานิช 

- กระเปาจากยางในของรถยนต ม.4/4 

 

น.ส. สุพิชชา   สิทธิเนตรสกุล 
น.ส. พัชราวลัย  เฉลยวาเรศ 
น.ส. ทิพยมานี  อิ่มอารมณ 
น.ส. นัทธมน  ตรงฉาก 

- ไมทนไฟจากวสัดุเหลือใช  ม.4/1 

 

น.ส. พัชรีพร  จึงสุทธิวงษ 
น.ส. ภัคจิรา  สมบัติพิบูลพร 
น.ส. คณิศร  ศลิษฎอรรถกร 
น.ส. สุชารัตน  ลิมปะนพรัตน 
น.ส. ปฐวิศา   ต้ังตรัสธรรม 

 
 

 
 

รางวัลการทํางานเปนทีมของครู  ไดแก ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 
 
 
 


