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สาขาวชิา  .......บัญชี............ 

 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. เคร่ืองกรองนํ้าจากของเหลือใช ้ 1.  นางสาวจิตราภรณ์  หน่อแกว้ 

2.  นางสาวพชัญา  ขดัแขง็แรง 

3.  นางสาวสิริรัตน์  ใจบุญ 

ชพบ.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

2. หมูป้ิงนมสด 1.  นางสาวขวญัจิรา  ใจตา 
2.  นางสาวสุนิตา  มณีวรรณ 
3.  นางสาวอโนทยั  ใจบาน 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

3. สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 1.  นางสาวชุติกาญจน์  คุณใหญ่ 
2.  นางสาวรวิวรรณ  สุวรรณการ 
3.  นางสาวนชัญา  เครือวงั 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

4. นํ้ามะนาวป่ัน 1.  นางสาวพรรณนิภา  โกษาธิป 
2.  นางสาวอภิญญา  วงศก์องแกว้ 
3.  นางสาวเสาวรักณ์  มาเปียง 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

5. นํ้ายาเชด็กระจกสกดัจากธรรมชาติ 1.  นางสาวชาลิสา  สารวรรณ 
2.  นางสาวธญัลกัษณ์  อินพิรุด 
3.  นางสาวณฐักานต ์ แสงบุตรดี 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

6. การทาํนํ้าตะไคร้เพ่ือสุขภาพ 1.  นางสาวนนัทวดี  ผดักาวี 
2.  นางสาวปาริชาติ  เชียงทอง 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

7.   การหุงขา้วโดยใชน้ม 1.  นางสาวกลุนฐั  สมุทรจกัร 
2.  นางสาวชลธิดา  เปียงแกว้ 
3.  นางสาวบุศรินทร์  พ่ึงสุข 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

8. เทียนหอมตะไคร้ไล่ยงุ 1.  นางสาวเจนจิรา  จินดาลยั 
2.  นางสาวกมลลกัษณ์  ณ  ลาํปาง 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

9.   กระดาษสาจากใบเตยหอม 1.  นางสาวกญัญารัตน์  หลวงปูคา 
2.  นางสาวปิยะนนัท ์ ต๊ิบดวงคาํ 
3.  นางสาวภารุจี  วงคษ์า 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

10. สมุนไพรกาํจดัลูกนํ้า 1.  นางสาวทญาพร  ใจจอมกุล 
2.  นางสาวธนพรรณ  ศิริวงศ ์ณ อยธุยา 
3.  นางสาวฤทยัชนก  มูลพุม่สาย 

ชพบ.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

11. ส้มตาํดอกไมท้อดกรอบ 1.  นายจกัรกิจ  เฉพาะธรรม 
2.  นางสาวพิมทิพย ์ ฟทูะนนัชยั 
3.  นางสาวอญัชลิกา  อินตา 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

12. กรดจากนํ้าผลไม ้ 1.  นางสาวรุ่งฤดี  ทองอิน 
2.  นางสาวสินีนาฎ  ยะโส 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 



13. การกาํจดักล่ินเหมน็ของรองเทา้ 1.  นางสาวกญัญาพชัร  วงศย์ ี
2.  นางสาวมนทกานต ์ ทิพยม์าบุตร 
3.  นางสาวสิริลกัษณ์  สุกะตา 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

14. การทาํครีมขดัรองเทา้จากเปลือกส้มโอ 1.  นางสาวกนัทมาศ  ศิริวฒัน์ 
2.  นางสาวพรกนก  เทือกเถาสาร 
3.  นางสาวรัชนีกร  สิงห์โต 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

15. 
 

เปลือกผลไมล้บคาํผดิ 1.  นางสาวนนัทิกานต ์ ปากแคว 
2.  นางสาวนิภาวรรณ  เตรี 
3.  นางสาวอรทยั  โดดเด่ียว 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

16. ขนมปังป้ิง 1.  นางสาวขนิษฐา  สุยะสืบ 
2.  นางสาววราพร  ปันติ 
3.  นางสาวสิริวรรณ  อินทะนนั 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

17. ขา้วหลามกะทิใบเตย 1.  นางสาวเขมสรณ์  ชยัวงษ ์
2.  นางสาวรัชนีพร  ปิงยศ 
3.  นางสาววรินนัท ์ เครือฟอง 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

18. เปลือกผลไมล้บคาํผดิ 1.  นางสาวทณฑรัตน์  พินทิสืบ 
2.  นางสาวมินผกา  ยชุมพ ู
3.  นางสาวอาริยา  หลา้ธิ 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

19. นํ้ายาขดัรองเทา้จากเปลือกมงัคุด 1.  นางสาวโศรยา  วงคเ์ขียวแดง 
2.  นางสาวสกาวรัตน์  ฟอูา้ย 
3.  นางสาวสนธิยา  อุทธะจกัร์ 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

20. โรตีกรอบ 1.  นางสาวเยาวนรี  วงศช์มพ ู
2.  นางสาวสมฤดี  กลา้หาญ 
3.  นางสาวกมลพร  ชะเอม 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

21. การบูรดบักล่ินจากสารสกดัธรรมชาติ 1.  นางสาวรุจิเรข  กาวิละ 
2.  นางสาวศรสรรค ์ ช่วยเจริญ 
3.  นางสาวสาวสันต ์ นวลแหยม 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

22. เปลือกส้มโอไล่ยุง่ 1.  นางสาวภิญญาพชัณ์  จนัทรอินตา 
2.  นางสาวศรัณยา  นอ้ยสุพรรณ 
3.  นางสาวอารีรักษ ์ อปูทอง 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

23. ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้ 1.  นางสาวเกวลิน  กณุาเดก็ 
2.  นางสาวแคทรียา  วนัวงค ์
3.  นางสาวจิตตมาศ  ขดัคาํกอง 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

24. การตกผลึกดอกไมป้ลอม 1.  นางสาวจุฑามณี  มุณีแกว้ 
2.  นางสาวภทัรียา  ฟเูตม็วงศ ์
3.  นางสาวปิยะรัตน์  ยะทุ่งตนั 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

25. การทาํกระดาษสาจากใบเตย 1.  นายคณุวตัร  พรมมี 
2.  นายปฏิภาณ  ปุ้นตน้ทอง 

ชพบ.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 



 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  นางสาวสุภารัตน์  กนัวี 
26. การประดิษฐย์างรัดผมจากเศษผา้ 1.  นางสาวศิริพร  ละออง ชพบ.55.4 นายคะนึง   ศรีอาํพร 
27. กระดาษสาจากใบเตย 1.  สมหฤทยั  จกัรแกว้ ชพบ.55.4 นายคะนึง   ศรีอาํพร 
28. กระดาษสาจากใบเตยหอม 1.  นางสาวจิราภรณ์  แกว้ใบงาม 

2.  นางสาวปวีณา  โกษาวงั 
3.  นางสาวศิยามล  นนัต๊ะภาพ 

ชพบ.55.4 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

29. สด  สวย  ดว้ยขยุกาบมะพร้าว 1.  นางสาวทิพยม์ลวรรณ  ใจศรี 
2.  วรํญธิดา  พทุธิเมืองช่ืน 

ชพบ.55.4 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

30. นํ้ามะกรด  สูตรขา้งครัว 1.  นางสาวสิริรัตน์  แกว้ทิพย ์
2.  นางสาวสุดาวนั  ทูลธิราช 

ชพบ.55.4 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

31. วุน้เยน็หลากสี 1.  นางสาวเกศราวลัย ์ จนัทร์วงศ ์
2.  นางสาวภทัราวดี  วรีะสัย 

ชพบ.55.4 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

32. ขนมจีบเน้ือปลานิล 1.  นางสาววลิาสินี  บุญมา 
2.  นางสาวนชัพร  ใจมา 

ชพบ.55.4 นายคะนึง   ศรีอาํพร 



สาขาวชิา  .......คอมพวิเตอร์.............. 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. อุปกรณ์ดกัแมลงวนัจากขวดนํ้าพลาสติก 1.  นางสาวจิราพชัร  นวลแกว้ 

2.  นางสาวชฎาพร  วงัอุทยั 
3.  นางสาวรัตน์ติกาณ์  ฝ่ันแกว้ 
4.  นางสาวณฐัวรา  ปัญญาบุตร 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

2. สเปรยส์มุนไพรปรับอากาศ 1.  นายธนพล  วงศธิ์ดา 
2.  นางสาวณฐัมล  สุดสนิท 
3.  นางสาวสุดารัตน์  แกว้คาํมูล 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

3. นํ้ามะพร้าวพร้อมด่ืม 1.  นางสาวจิราพร  เข่ือนเมือง 
2.  นางสาวอจัฉารา  บวัละภา 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

4. นํ้าส้ม 1.  นางสาวยภุาพร  ไชยวฒิุ 
2.  นางสาวสุทธิตา  ประสม 
3.  นางสาวอจัฉรา  ผดักนัทา 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

5. ไอติมหลอดผลไมส้ด 1.  นายธีรพงศ ์ ฉนัโท 
2.  นายพิสพฎฐ์แกว้มาเรือน 
3.  นางสาวพชัราภรณ์  แกว้ผล 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

6. ก๋วยเต๋ียวหลอดพรรษา 1.  นางสาวพรนภา  เหนาะสิงหา 
2.  นางสาวรักชนก  วงคก์ุณา 
3.  นางสาวศิริพร  หวนันย้อ 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

7. ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 1.  นางสาวกาญจนา  เช้ือสุข 
2.  นางสาวนนทณีย ์ เจริญวงั 
3.  นางสาวอรปรีชา  วงคก์ํ่า 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

8. เทียนหอมไล่ยงุ 1.  นายอภินนัท   ปันโย 
2.  นางสาวนิธิรินทร์  อินจนัทร์ 
3.  นางสาวสาธิตา  ตาเตจ๊ะ 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

9. นํ้ายาลา้งจาน 1.  นางสาวสิรินยา  ศรีโมรา 
2.  นางสาวสุดารัตน์  โกลวัะ 
3.  นางสาวสุปรีญา  จานแกว้ 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

10. แชมพมูะกรูด 1.  นางสาวเบจลกัษณ์  ใจดี 
2.  นางสาวมณีรัตน์  เตชะสืบ 
3.  นางสาวศุภาพิชญ ์ สุริยะใจ 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

11. เทียนหอม 1.  นางสาวขนิษฐา  ประมวลทรัพย ์
2.  นางสาวนวลชนก  ตนัวเิชียร 
3.  นางสาวอารียา  ศรีวชิยันวล 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

12. เทียนหอม 1.  นางสาวกมุารี  พาพงษ ์
2.  นางสาวธนภรณ์  ฟคูาํ 

ชพค.55.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 



13. 
 

โครงงานโคมไฟไมไ้อติม 1.  นายการัณย ์ วงศเ์ป้ีย 
2.  นางสาวจุฬาลกัษณ์  วงคก์าไชย 
3.  นางสาวไพลิน  ป่ินวถีิ 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

14. ขนมครกใบเตย 1.  นายภมิูนทร์  เรือนคาํ 
2.  นางสาวชาญนิการ์  ศรีคาํวงั 
3.  นางสาวสายหยดุ  วงคษ์า 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

15. สมุนไพรช่วยดบักล่ิน 1.  นางสาวบุษกร  เถาวลัย ์
2.  นางสาววรวรรณ  พิทกัษศ์กัด์ิเสรี 
3.  นางสาวศิริทิพย ์ คาํปลิว 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

16. ไข่เดง้ดึง 1.  นางสาวกลัญาณี  ริมสุข 
2.  นางสาววรียา  วงศเ์ป้ีย 
3.  นางสาวศุภทัชญา  เรือนยศ 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

17. นํ้าเตา้หูส้ตรอเบอร่ี 1. นางสาวอรยา  ทิพยพิ์มพว์งศ ์
2.  นางสาวชลธิชา  สุภาเศษ 
3.  นางสาวอยัยรัช  ครพิรุณ 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

18. สเปรยฉี์ดกระเพราไล่ยงุ 1.  นายอดิศร  สีคาํดี 
2.  นางสาวกรทิกา  เก้ือเกิน 
3.  นางสาวณฐักาจน์  ศรีชยัตนั 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

19. นาํผลไมม้าขจดัคาบสกปรกบนเหรียญ 1.  นางสาวกรรณ์นิกา  ภาดา 
2.  นางสาวเรรุมาศ  ศรีธิจู 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

20. โยเกิร์ตแกว้มงักร 1.  นางสาวกมลลกัษณ์  ไชยจิตร 
2.  นางสาวนิรชา  โสมะ 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

21. สารดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้ 1.  นายศิวกร  สายสุภา 
2.  นางสาวมณฑกานต ์ ใจขอด 
3.  นางสาวชิรญาณ์  อินตะ๊ชมพ ู

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

22. เปลือกผลไมล้บคาํผดิ 1. นางสาวจีรวรรณ  ชยัวงั 
2.  นางสาวพิมพิกา  คาํวรัตน์ 
3.  นางสาวสุนิษา  ต๊ะวิชยั 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

23. กระดาษสาจากฟางขา้ว 1.  นางสาวมณฑิตา  แกว้ใจหาญ 
2.  นางสาวมาริษา  สายอา้ย 
3.  นางสาวรัชนิตา  ปงกาวงค ์

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

24. สมุนไพรไล่ยงุ 1.  นางสาวพตัราภรณ์  แกว้เมือง 
2.  นางสาวสุดฤทยั  วงัตุน้ 
3.  นางสาววรญา  นารอด 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

25. สมุนไพรไล่ยงุ 1.  นางสาวกาญจนา  จนัทร์สม 
2.  นางสาวกลุนฐั  ไชยเรือน 
3.  นางสาวอริสรา  แก่นคาํเป็ก 

ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

26. การศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการทาํชาดบักล่ิน 1.  นายวรวฒิุ  พรมมงคล ชพค.55.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  นางสาวปาริญา  วงศช์ชัวาล 
3.  นางสาวเพญ็ประภา  สุภนาม 
4.  นางสาววรกาณจน์  ไชยวงศ ์

27. กล่ินในรองเทา้หายง่ายนิดเดียว 1.  นายธเนศ  อินตะ๊ยศ ชพค.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 
28. ท่ีใส่กระดาษทิชชู่จากกะลามะพร้าว 1.  นางสาวพรรณวิกา  ตะ๊นอ้ย 

2.  นางสาวลลิตา  ดวงแกว้ 
3.  นางสาวสุกนัยา  ทิสาระ 

ชพค.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

29. เทียนหอมตะไคร้ไล่ยงุ 1.  นางสาวจุฬามณี  ทองชา 
2.  นางสาววริศรา  วรรณมณี 
3.  นางสาวศศิธร  ทิยะ 

ชพค.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

30. นํ้ายาลา้งจานจากนํ้ามะกรูด 1.  นางสาวภทัราภรณ์  คาํปิงยศ 
2.  นางสาวสุวมิล  จุมปู 
3. นางสาวอุษณา  บวังศ ์

ชพค.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

31. สเปรยส์มุนไพรปรับอากาศ 1.  นางสาวอรญา  สายทรัพย ์ ชพค.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 
32. กระดาษสาจากใบเตยหอม 1.  นายพฤศจิกา  ทา้วคาํ 

2.  นายรุ่งโรจน์  ตั้งทองกรู 
3.  นายวณิุนนัท ์ อินปนนัท ์

ชพค.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

33. การตกผลึกของสารส้ม 1.  นายปิยทศัน์  วฒันถาวร 
2.  นายสุวชิ  ทองบรรเทา 

ชพค.55.3 นายคะนึง   ศรีอาํพร 



สาขาวชิา  .......ศิลปกรรม.............. 
 

     ที่ ช่ือผลงาน 
ช่ือผู้เรียนเจ้าของผลงาน 

 
ห้อง ช่ือครูที่ปรึกษาผลงาน 

1. การสาํรวจยีห่อ้รถยนตภ์ายในวทิยาลยั
อาชีวศึกษาลาํปาง 

1.  นายอนุสิทธ์  ใจสา 
2.  นางสาวนฐัภรณ์  คาํแกว้ 
3.  นางสาวภคัจิรา  ศรีแกว้ใส 
4.  นางสาวมาฆะวนั  แขง็แรง 
5. นางสาวบุศราวดี   สายทอง 

ชศป.55.1 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

2 เทียนลอยนํ้า 1. นางจิรายสุ  อินทร์พรหม 
2. นายอภิสิทธ์ิ  ขดับุญแกว้ 
3. นางสาวรุจิรา   เภสัชมาลา 
4. นางสาวธนิสรณ์   เทียมเทศ 
5. นางสาวณฐักาญจน์   ผา่นนรินทร์ 
6.  นางสาวทิฆมัพร   คาํแกว้ 
7. นางสาวอภิษฎา   คาํอินบตัร 

ชศป.55.1 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

3 หงษก์ระดาษ 1. นายชุมพล  ชาญกิจ 
2. นายณฐัพล  โพธิ 
3. นายธนากร   โภคสาร 
4. นายศิริพงษ ์ สายวงคย์นต ์
5. นายสรายทุร  พระจนัทร์ 
6. นายดนยัเทพ   เครือแกว้ 
7. นายรัชพล  เช้ือมัง่ 

ชศป.55.1 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

4 กระปุกออมสินจากส่ิงเหลือใช ้ 1. นางสาวศิริกานตื   โสภา 
2. นางสาวมินตรา   สุวรรณเทศ 
3. นางสาวพรติยา   สายธิยะ 
4. นางสาวบุษรา   คาํวงค ์ 
5. นางสาวบุตรสรินทร์   ชนะสิทธ์ุ 

ชศป.55.1 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

5 พวงกญุแจจากลูกปัด 1. นายกฤติชยั   กระจาย 
2. นายเขม้   ศรีวิชยั 
3. นายณฐัภทัร์   ตงัควมันา 
4. นายภทัรชา   ศรีบุตร 
5. นายธนวฒัน์  วรสาร 
6. นายกฤษฎาวฒิุ   เป็งสีคาํ 

ชศป.55.2 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

6 นาฬิกาแขวนจากไม ้ 1. นายกีรติธรรม   ธรรมนิตยางกรู 
2. นายชญาน์วชัร   ไชยยา 
3. นายจกัรกฤต   วงคม์ูล 

ชศป.55.2 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 



4. นายวรีะชน   วงคเ์วยีน 
7 ไมก้วาดจากขวดนํ้าพลาสติก 1. นายรามนรินทร์   ชยัชนะ 

2. นายวงกต  รักบุตร 
3. นายสุภณดนยั  ทิพยว์งศ ์
4. นางสาววานิชชา   หาญประเทศ 

ชศป.55.2 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

8 โมบายจากกะลามะพร้าว นางสาวอนุธิดา   ดวงฟ ู ชศป.55.2 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 
9 ลาํโพงรีไซเคิล นายกีรติ   หน่อวงค ์ ชศป.55.2 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

10 โมบายจากเซรามิค 1. นายชนินทร์   ใหม่ยศ 
2. นางสาวภคิณี   รอดแกว้ 
3. นางสาวปรางทิพย ์ จาํฟ ู
4. นางสาวณฐัวลัย ์  นนัตะ๊ 

ชศป.55.2 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

11 หมวกจากกล่องเหลา้ 1. นางสาวจินตนา  ผาพา 
2. นางสาวศิริวิภา   คาํปาเครือ 
3. นางสาวสุพิชญา   ปัญญายนื 

ชศป.55.2 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

12 โคมไปจากของเหลือใช ้ 1. นายจิรวฒัน์   ยะฟ่ัน 
2. นายศิขรินทร์   โคกศรีสาํราญ 
3. นายพิรวฒัน์   วนสุวานิช 

ชศป.55.3 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

13 กรอบรูปจากกระดาษเหลือใช ้ นายกาํพล  แซ่ซิ ชศป.55.3 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 
14 กระปุกออมสินจากกล่องกระดาษ 1. นายนวพล  อินทวงศ ์

2. นายณฐัพล   พงษป์าระ 
ชศป.55.3 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

15 กล่องกระดาษทิชชู 1. นายชยัชนะ   แกว้เกตุ 
2. นายปภสั  สีแนม 
3. นายศกัด์ิเกษม  เก่งสาร 
4. นางสาวณฐัวลัย ์  ขนัคาํ 

ชศป.55.3 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

16 กล่องขยะ 1. นายประสงค ์ คิดถาง 
2. นายเบญจพล  บวัโอภาส 
3. นายเมืองแมน  รัตนชยั 
4. นายมณฑล  โยทะกา 

ชศป.55.3 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

17 ท่ีใส่ของสาระพดั 1. นายไชยยณัห์   สละบวัเลย 
2.นายธนายงค ์  คาํปวนบุตร 
3. นายปฏิภาณ   อิถานะ 
4. นายปรเมศฐ ์ กองจินดา 

ชศป.55.3 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 

18 ไมก้วาดจากขวดพลาสติก 1. นายพรหมพร  แดงต๊ิบ 
2. นายวรยศ  เกิดคาํ 
3. นายอภิสิทธ์ิ  ศรเหลก็ 
4. นางสาวชลิดา  เครือวงศ ์
5. นางสาวอารยา   ยารังสี 
6. นายพงศศ์กัด์ิ  คาํนาค 

ชศป.55.3 น.ส.ครูกรพรรณ  เทพวงั 



สาขาวชิา  .......เลขานุการ.............. 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษางาน 
1. กรอบรูปจากกล่องกระดาษลงั 1.  นางสาวปาริศา  ตะตอ้ง 

2.  นางสาวสุพาพร  เฉลิมวงศ ์
3.  นางสาวอารียา  ถาไชย 
4.  นางสาววริษา  คาํฟบุูตร 
5.  นางสาวสุจิรา  จนัทร์ดวง 
6.  นางสาวธารารัตน์  ติวรรณะ 
7.  นายวศินุกร  ภกัดี 

ชพล.55.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

2. โมบายจากหลอดกาแฟ 1. นางสาวกวีณา  ถนอมจิตร์ 
2. นางสาวอรพิน   ทาเครือ 
3. นางสาวสุนนัทา  กนัทะยะ 
4. นายณฐัวดล  มาริน 
5. นางสาวกรธิรา   กนัทา 

ชพล.55.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

3. กล่องกระดาษจากของเหลือใช ้ 1. นางสาวเยาวลกัษณ์  วงศพ์นัธ์ 
2. นางสาวกิตติยา  เลางาม 
3. นางสาวไพลิน  คาํเมืองใจ 
4. นางสาวเบญจรัตน์   ดวงแกว้ 
5. นางสาวพนิดา   จ๋อมคาํลา 

ชพล.55.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

4. บา้นไมจ้ากไมไ้อสครีม 1. นางสาวณฐัธิชา   แกว้ปัญญา 
2. นางสาวธญัญา  แกว้เสมอใจ 
3. นางสาวปณิดา  ลงักาวงค ์
4. นางสาวชไมพร  พทุธวงค ์

ชพล.55.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

5. ดอกไมจ้ากเศษกระดาษสา 1. นางสาวภคิณี  สิงห์แกว้ 
2. นางสาวรสสุคนธ์  โตสุข 
3. นางสาวรุจิรัตน์  เรือนแกว้ 
4. นางสาววไิลพร วาระวสิาร 

ชพล.55.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

6. กระดาษสาจากใบเตยหอม 1.  นางสาวนุชธิดา  เครือเตม็ 
2.  นางสาวพรธิวา  ตะ๊วงค ์
3.  นางสาวทาริกา  ต๊ะใจ 
4.  นางสาวอรยา  ทาดี 
5.  นางสาวรัตนาภรณ์  เพียงก๋า 

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

7. การเกบ็รักษาสภาพล้ินจ่ีใหส้ดทนทาน 1.  นางสาวกฤติยา  พิมสาร 
2.  นางสาวธญัญารัตน์  โกวฤทธ์ิ 
3.  นางสาวนิสานภสั  ขนัคาํ 
4.  นางสาวเมธิกา  ปวนปันวงค ์
5.  นางสาวศิรินภา  มงัคละ 

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 



 
 

8. เทียนหอมตะไคร้ไล่ยงุ 1.  นางสาวจนิตา  ดีสุติน 
2.  นางสาวพรกนก  สรภมิู 
3.  นางสาวศกลรัตน์  กาตาสาย 
4.  นางสาวอจัฉราพร  ตนัโตน 
5.  นางสาวจุฑามศ  มิตรปัญญา 

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

9. กรดจากนํ้าผลไม ้ 1.  นางสาวปณิธี  ฉตัรคาํแปง 
2.  นางสาวเพชรมณี  เพชรรัตน์ 
3.  นางสาววยิะดา  วงัมูล 
4. นางสาวทินมณี  ยาโพธ์ิ 
5. นางสาวทตัติยา  จนัตาแปง 

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

10. กรดจากนํ้าผลไม ้ 1.  นางสาวจนัทร์จิรา  ธิวงศเ์งิน 
2.  นางสาววมิลทิพย ์ ไชยวงัเยน็ 
3.  นางสาวอรัญญา  เครือวงศว์งั 
4.  นางสาวสุทธินนัท ์ พานธงรักษ ์
5.  นางสาวอจัฉรา  ทารักษ ์

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

11. สกดัสีจากผลไม ้ 1.  นายสุพจน์  ยารังสี 
2.  นางสาวกรรณิกา  อาษาวงศ ์
3.  นางสาวณฐัธิดา  ลาภเกิด 
4.  นางสาวระวีวรรณ  คาํวงัวงศ ์
5.  นางสาวฐิติชญา  ตนัสาย 

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

12. โมบายหลอดนม 1.  นางสวณฐักานต ์ ศรีเทพ 
2.  นางสาวธนพร  ปงพาบ 
3.  นางสาวปราณี  แซ่ลี 
4.  นางสาวพิมลพรรณ  ศรไชย 
5.  นางสาวลลิตา  แกว้มา 
6.  นางสาววนิดา อุปการะ 
7.  นางสาวสุทินา  จิโน 

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

13. สด  สวย  ดว้ยขยุกาบมะพร้าว 1.  นางสาวจิภารัตน์  ยะแกว้บุตร 
2.  นางสาวนิธิพร  กองคาํ 
3.  นางสาวนุจรินทร์  อินทะนนั 
4.  นางสาวนุสรา  เน่ืองหลา้ 

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

14. สารสกดัจากเมลด็เสดาเหลา้ขาวกาํจดัเหา 1.  นางสาวชญัญา  ธรรมสอน 
2.  นางสาวนารีรัตน์  สมบูรณ์ 
3.  นางสาวพรสุดา  จิระดา 
4.  นางสาวสุกญัญา  กลัน่เช้ือ 
5.  นางสาวกนกวรรณ  นามะเสน 

ชพล.55.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงงานวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2555  
ระดบั ปวช.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวชิา  .......ผ้าและออกแบบเส้ือผ้า.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. โคมไฟจากแกว้นํ้า 1.  นายวชิราวฒิุ  บุญยนื 

2.  นางสาวนภสัสร  เตชะสืบ 
3.  นางสาวกรรณิการ์  ชูราศรี 

ชคผ.54.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

2. หมวกจากกล่องกระดาษ 1.  นายศุภกิจ  คาํลือ 
2.  นางสาวกนกพร  ฟองเกตุ 
3.  นางสาวกรรณิการ์  สาระบุตร 
3.  นางสาวอญัชลีพร  เปียงชมภู 

ชคผ.54.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 



สาขาวชิา  .......วจิิตรศิลป์.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. กระปุกออมสิน  อเนกประสงค ์ 1.  นางสาวเฉลิมขวญั  ทอดเสียง 

2.  นางสาวประกายรัตน์  รวยเงิน 
3.  นางสาวอจัฉราพร  ณ  ใจบุต 

ชศว.54.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

2. โคมไฟไมไ้อติม 1.  นางสาวฐิติรัตน์  ศรประเสริฐ 
2.  นางสาวรัชนก  มีรัตน์ 
3.  นางสาวณฐิันี  ไชยทิตย ์

ชศว.54.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

3. โคมไฟจากเศษกระดาษหนงัสือพิมพ ์ 1. นายนนทวชัร์  ติวงศษ์า 
2. นายนราเดช   แกว้วมาเรือน 
3. นางสาวอารียา  วงัวน 

ชศว.54.1 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

4. กล่องใส่กระดาษทิชชู 1.  นายเกียริศกัด์ิ  วงศปิ์ง 
2.  นายทศันยั  สุวรรณ 
3.  นางสาวพชัราภรณ์  ฟปูลกู 
4.  นางสาวกาญจนา  กรรเชียง 
5.  นายภมิูชยั  ฉายศรี 

ชศว.54.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

5 กล่องใส่หนงัสือ 1.  นางสาวญาณิกา  แอ่นป๋ัน 
2.  นายศุภกฤษ  โนจากลุ 
3.  นายสมศกัด์ิ  ชุมดวง 
4.  นางสาวฐิตาภา  รังสีโสภณอาภรณ์ 

ชศว.54.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 

6 ผา้คลุมกล่องใส่กระดาษทิชชู นางสาวพนิดา   สุติน ชศว.54.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 
7 โมบายจากไม่ไอสครีม นายตน้พงษ ์  อินทวงค ์ ชศว.54.2 น.ส.กรพรรณ  เทพวงั 



สาขาวชิา  .......การออกแบบ.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. ถุงผา้ลดโลกร้อนจากผา้ดิบ 1.  นางสาวกนกพร  เช้ือกาวิน 

2.  นางสาวสุรางคณา  โพธิสัตย ์
3.  นางสาวกงัสดาล  ศรีสุวรรณ์ 

ชศอ.54.1 นายคะนึง  ศรีอาํพร 

2. บรรจุภณัฑเ์ซรามิคลาํปาง 1.  นายพฒันพงษ ์ อารีย ์
2.  นางสาวพนิตพร  สอนอินตะ๊ 
3.  นางสาวกรรณิการ์  วงศแ์กว้มูล 

ชศอ.54.1 นายคะนึง  ศรีอาํพร 

3. พวงกญุแจ 1.  นายเกรียติศกัด์ิ  ศรีภกัดี 
2.  นายภาณุพงศ ์ กนัจรรยา 
3.  นายวฒิุชยั  อุรา 
4.  นางสาวอรพรรณ  อินแกว้น่าน 

ชศอ.54.1 นายคะนึง  ศรีอาํพร 

4. ปูนป้ัน 1.  นายนสักร  คาํลือชยั 
2.  นางสาวมาริสา ศุภถาวราภรณ์ 
3.  นางสาวอญัมณี  ปัญญา 

ชศอ.54.1 นายคะนึง  ศรีอาํพร 

5. พวงกญุแจเมืองลาํปาง 1.  นางสาวกนกกร  โยสิทธิ 
2.  นางสาวขวญัชนก  สมจิตต ์
3.  นางสาวดาริกา  ราชตนั 
4.  นางสาวนิภาภรณ์  ก๋ากอง 

ชศอ.54.1 นายคะนึง  ศรีอาํพร 



สาขาวชิา  .......การประชาสัมพนัธ์............ 
 

ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 

1. ขา้วตม้มดัสามสี 1.นายปวีณวชั คาํดวง 
2.นายสิทธิพล กิจสววีด์ิ 
3.นางสาวปนดัดา สุภากาวี 

ชพป.54.1 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

2 กล่องกระดาษทิชชูจากกล่องนม 1.  นางสาวจุฑามาศ ยิม้ถาวร 
2.  นางสาวณฐัชา วลิยัทอง 

ชพป.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

3 นํ้ายาลา้งจานจากนํ้าหมกัมะกรูด 1.นางสาวกลุธิดา ศรีแปงวงค ์
2.นางสาวชลธิชา ปินตาเช้ือ 

ชพป.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

4 มงัคุคหนา้ใส 1.นางสาวขจีมาศ ฟคูาํ 
2.นางสาวพรพรรณ พงษพ์นัธ์ 
3.นางสาวพรนิภา มานะศิลป์ 

ชพป.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

5 สบู่ผลไมเ้พ่ือสุขภาพ 1.นางสาวช่อผก่ หอทแก่นจนัทร์ 
2.นางสาวอมิตตา คาํปันนา 
3.นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสุวรรณ 

ชพป.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

6 เทียนหอมยอ้มผม 1.นางสาวณฐัดาฉตัร ม่านใต ้
2.นางสาวบุญญิสา อาสนเวช 
3.นางสาวมลฤดี อา้ยโก๋ 

ชพป.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

7 นํ้ายากาํจดัแมลงวนั 1.นางสาวจุฑามาศ เทียนทอง 
2.นางสาวชนากานต ์คุณมี 
3.นางสาววีณณิตา ซา้ยขวา 

ชพป.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

8 ลกูประคบ 1.นางสาวกนกพร ใจแกว้ 
2.นางสาวธิดารัตน์ อวดผล 
3.นางสาวสิดาพร อินต๊ะพรหม 

ชพป.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

9 วุน้โอเอซิส 1. นางสาวนุรดา เตชินีกุลโรจน์ 
2. นางสาวศิณีนาถ วงศใ์จคาํ 

ชพป.54.2 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

 
 



สาขาวชิา  ......เลขานุการ............. 
 

ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 

1 ขนมรังผึ้งแบบประยกุต ์ 1.  นางสาวณฐัณิชา  ใจลนู 
2.  นางสาวศศิพร. เมืองคาํบุตร 
3.  นางสาวนภสัวรรณ  อุปแดง 

ชพล. 54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

2 ร่มแฟนซี  1.นางสาวดาลินี ใจแปง 
 2.นางสาวปทุมพร ยอดอินตะ๊ 
 3.นางสาวเฟ่ืองกมล มูลนนัชยั 
 4.นางสาวมลัลิกา ปวงขจร 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

3 โคมไฟ D.I.Y  1.นางสาวนพมาศ ชาติสืบ 
 2.นางสาวเบญจพรรณ ก๋องแกว้ 
 3.นางสาวรัตนาภรณ์ อ่ิมใจ 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

4 สังขยาอินเทรน  1.นางสาวเกวลิน อินแสนตะ๊ 
 2.นางสาวนนัทิกา จนัทร์เรือน 
 3.นางสาวองัคนา คนัธาใจ 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

5 ถัว่อบสมุนไพร 1.นายต่อตระกลู สุขมอย 
2.นางสาววนิดา เวยีงหา้ 
3.นางสาวสุรียรั์ตน์ พรมฟอง 
 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

6 วุน้สมุนไพร  1.นางสาวณตัสินีย ์มลิวลัย ์
 2.นาวสาวปริญญาภรณ์   วงศปั์นมา 
 3.นางสาวไพณรินทร์ มาเอย้ 
 

 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

7 ขนมไทยหลากสี  1.นางสาวดารารันตน์ มณีพรม 
 2. นางสาวนรีนารถ บุญช่วย 
 3. นางสาววไิลวรรณ ดวงคาํ 
 4. นางสาวสุกญัญา กนัทะคาํ 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

8 ขนมชั้นสีรุ้ง  1.นางสาวจุฑามาศ พนัธ์เครือบุตร 
 2. นางสาวเปรมิกา เทพณรงค ์
 3. นางสาวภทัรธิดา ธรรมสอน 
 4.นางสาวหทยัภทัร ธรรมจกัร์ 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



9 ขา้วแตบผกัสวนครัว 3 สี  1.นางสาวเกตุวรินทร์ จนัทวงั 
 2.นางสาวภาวนีิ สายเครือมอย 
 3.นางสาวรัชนีกร ใจช่ืนชม 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

10 แพนเคก้สมุนไพร 3 สี 1. นางสาวจารุวรรณ วงศอิ์นทร์ 
2.นางสาวณฐัพร แกว้เดียว 
3.นางสาวพิชชาภา สมมุติ 
4.นางสาวแพรวนภา ตั้งเพียร 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

11 ถัว่อบสมุนไพร 1.นายต่อตระกลู สุขมอย 
2.นางสาววนิดา เวยีงหา้ 
3.นางสาวสุรียรั์ตน์ พรมฟอง 
 

ชพล.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

12 การทาํนํ้าหอมจากดอกไมจ้ากธรรมชาติ 1.  นางสาวจนัทร์จิรา  นาวารี 
2.  นางสาวอารดา  ทนนัชยั 
3.  นางสาวโยทกา  มูลแกว้ 

ชพล. 54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

13 การดดัหมู 1.  นางสาวพรจิต. ศรีพรธิติกลุ 
2.  นางสาววิชุดา. อมรใฝ่สมาน 
3.  นางสาวนภสันนัท ์ แซ่หม่ี 

ชพล.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

14 ขนมจีบหลากไส้  1. นางสาวณติักานต ์ธรรมสอน 
 2. นางสาวศิริพร พินธิสืบ 
 3.นางสาวสุทธินนัท ์ลือชยั 

ชพล.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

15 ขนมจีบหลาหไส้  1.นางสาวณติักานต ์ธรรมสอน 
 2.นางสาวศิริพร พินธิสืบ 
 3.นางสาวสุทธินนัท ์ลือชยั 

ชพล.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

16 หมัน่โถวเพ่ือสุขภาพ  1.นางสาวกมลวรรณ อุ่นคาํมี 
 2.นางสาวกานตช์นก ไชยอุต 
 3.นางสาวยยธิรา ยอดอินต๊ะ 

ชพล.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

17 การทาํวุน้ในเปลือกไข่  1.นางสาวพรทิพย ์อินทร์ภิบาล 
 2.นางสาวรินทร์จง วงศย์ศ 
 3.นางสาวศุภาพิชญ ์นนัตาวงศ ์

ชพล.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



18 ราดหนา้ทอดกรอบ  1.นายตรัยเทพ นพคุณ 
 2.นางสาวกรรณิการ์ ผนัอุด 
 3.นางสาวกญัญารัตน์ สีแปง 

ชพล.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

19 กระเป๋าอเนกประสงค ์  1.นางสาวจีราพร ทายะรินทร์ 
 2.นางสาววราพร ปันเงินเถาว ์
 3.นางสาวอภิญญา ปัญญา 

ชพล.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

20 กระถางมหศัจรรย ์ 1.นางสาวกมลพร  ปาละหน่อแกว้ 
2.นางสาวมณีรันต ์ บวับาน 
3.นางสาวอภิญญา  อบแกว้ 

ชพล.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

21 ทองมว้นไส้ผลไม ้  1.นางสาวกนิษฐา อริยะวงศท์อง 
2.นางสาวลกัษณาวดี ข่ายมะริน 
3.นางสาววารุณี อินตะ๊วงั 
4.นางสาวณฐัริยา วงศด์าว 

ชพล.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

22 ซาลาเปาจ๋ิวแฟวซี  1.นางสาวกานตธิ์ดา โยธาผาบ 
 2.นางสาวจิราภรณ์ สาํลี 
 3.นางสาวสุจิตรา แกว้กลูธง 

ชพล.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

23 กลว้ยฉาบ 3 สหาย  1.นางสาวพิมพช์นก ปุกคาํ 
 2.นางสาวสุธิตา โปทะวงศ ์
 3.นางสาวอาภากร ชุ่มเป็ง 

ชพล.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

24 อนัชญั 3 รส   1.นางสาวสุทธามณี เสาร์เทพ 
 2.นางสาวกวินทิพย ์ปินตาแกว้ 
 3.นางสาวก่ิงก หลา้จอมใจ 

ชพล.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิา  .......คอมพวิเตอร์ธุรกจิ.............. 
 

ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 

1. บายศรีจากถุงฟ้าไทย 1.นายวรีะพงศ ์ปากโพ 
2.นางสาวกาญจนา สายเครือคาํ 
3.นางสาวพรพิราบ อินตะ๊หลา้ 
4.นางสาวพิชชาภา เครือนวล 

ชคค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

2. ตุก๊ตาเปเปอร์มาแช่ 1.นางสาวอรกญัญา วงศรั์กษไ์ทย 
2.นางสาวพชัรินทร์ โทยโร 
3.นายเอกพล ไชยวฒิุ 

ชพค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

3. การประดิษฐห์มวกจากกล่องเหลือใช ้ 1.นางสาวกฤษรัตน์ ทาริน 
2.นางสาววรกานต ์เสียงเสนาะ 
3.นางสาวอรปรียา ไชยชะนะ 

ชพค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

4. เปลือกผลไมล้บนํ้ายาคาํผดิ 1.นางสาวณฐักานต ์ชาํนาญการ 
2.นางสาววรินทิพย ์ศรียอด 

ชพค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

5. โคมไฟ POKAMON 1.นายกิตตินนท ์ณ ลาํปาง 
2.นายณฐัวฒิุ นิพทัธ์ศานต ์
3.นายดาํรงเกียรติ เลาหพงคส์มบูรณ์ 

ชพค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

6. โคมไฟริบบ้ิน 1.นางสาวรัญญา เถาเมืองใจ 
2.นางสาวบรูไน แผน่คาํ 
3.นางสาวอาภรณ์ ชุ่มเป็ง 

ชพค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

7. กล่องใส่ดินสอจากของเหลือใช ้ 1.นายกิตติพงษ ์รามบุตร 
2.นายเมธาสิทธ์ิ มะอิน 
3.นายวราวธุ สร้อยวนั 

ชพค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

8. พดัลมรีไซเคิล 1.นางสาวนุชมาศ ปินอุทงั 
2.นางสาวรัชนนัท ์ใจศิล 
3.นางสาวสุวนนัท ์กิติสาย 

ชพค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

9. กระบาโคมไฟ 1.นางสาวรัตติกา สุภารมช 
2.นางสาวสุดารัตน์ เงินเยน็ 
3.นางสาวหน่ึงฤทยั คาํลือ 

ชพค.54.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

10. พดัลมจากอุปกรณ์เหลือใช ้ 1.นายทวทีรัพย ์ขาวเผอืก 
2.นางสาวขนิษฐา แกว้ขาว 
3.นางสาวถลชันนัท ์เอ่ียมสาํอางค ์

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



11. กระถินไล่แมลงวลั 1.นางสาวอโณทยั ใจแกว้ 
2.นางสาวศิริรัตน์ มหาวนั 
3.นางสาวพรธีรา อินทะราชา 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

12. ขนมเทียนหลากสี 1.นายรัฐศาสตร์ ณ ลาํปาง 
2.นางสาวสิริกาญจน์ ภางคส์อาด 
3.นางสาวนฐัติการณ์ นวลจิตร์ 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

13. การทาํหมวกคาวบอยดว้ยยางพารา 1.นางสาวสริน แซ่จ๋าว 
2.นางสาวสุภารัตน์ คาํนนท ์
3.นางสาวสุวนนัต ์รินมา 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

14. ขนมเบ้ืองหลากไส้ 1.นางสาวชนินาถ ยะพะเยาว ์
2.นางสาวศิวพร สัญญา 
3.นางสาวอชิรญา สมเสียง 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

15. กระเป๋าขวดพลาสติก 1.นางสาวณฐัชญา มีมานะ 
2.นางสาวศิริรัตน์ เงินดี 
3.นางสาวสาธิตรา นาคป่ิน 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

16. โคมไฟประดิษฐ์  1.นางสาวขนิษฐา จอมฟอง 
2.นางสาวนนัธิกา ตาบุตร 
3.นางสาวพรทิพา สระคาํ 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

17. ครีมทาผวิกนัยงุ 1.นางสาวสุธิตา ใจแขง็ 
2.นางสาวอมรรัตน์ บุญเลิศ 
3.นางสาวอจัฉราพร ปงธิยา 
4.นางสาวณิชกลุ สิทธิวงั 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

18. ครีมขนมเบ้ืองหลากสี 1.นางสาวรุ่งวลี จนัทร์เช้ือ 
2.นางสาวโสมสุรางค ์เรืองยศ 
3.นางสาวอารยา พนัธ์ุดี 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

19. ขา้วเหนียวทะม่วงเพ่ือสุขภาพ 1.นางสาวธญญาทิพย ์ชุ่มใจ 
2.นางสาวนาถลดา โพธ์ิแกว้ 
3.นางสาวราครี กนัทะวงั 
4.นางสาวอตัรา วฒิุยาสาร 

ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

20. พลงังานนิวเคลียร์ 4.นางสาวถลชันนัท ์เอ่ียมสาํอางค ์ ชพค.54.2 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

21. เห็ดเผาะดองสมุนไพร 1.นางสาวมณฑิณี อุ่นผกู 
2.นางสาวมณฑิตา อุ่นผกู 
3.นางสาวโชติรส บวับุศย ์

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



22. สบู่สมุนไพรแฟนชี 1.นางสาวปุญชรัศม์ิ ดวงตา 
2.นางสาวพจมาน ไชยประชาติ 
3.นางสาวเยาวภา ประสมพลอย 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

23. บวัลอยสมุนไพร 1.นายณฐัดนยั ตวัเหลียว 
2.นางสาวสุทธิกาญจน์ บุญเกิด 
3.นางสาวรจนา ปิงวงศส์า 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

24. ขนมชั้นสีรุ้ง 1.นายนเรศ จิตมัน่ 
2.นางสาวคทัรียา อุทนเรือน 
3.นางสาวณชัชา ใจวงค ์

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

25. แผน่ดบักล่ินรองเทา้ 1.นางสาวเกวลิน หลงลืม 
2.นางสาวเจนจิรา แสงกลา้ 
3.นางสาวณฐิัชา ก๋าเมืองลืม 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

26. กล่ินเหมน็ในรองเทา้หายง่ายนิดเดียว 1.นางสาวกนัตฤ์ทยั ใจจุน 
2.นางสาวจีรวรรณ ขนัปิงปุ๊ค 
3.นางสาวปัทมพร ศรีคาํดี 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

27. ชอลก์เคร่ืองเทศป้องกนัมด 1.นายกลุดิลก สันสุวรรณ 
2.นางสาวกนกวรรณ ใบจนัทร์ 
3.นางสาวชฎาพร ตะ๊ตุย้ 

ชพคฺ 54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

28. สมุนไพรรักษาโรค 1.นางสาวนนัทวนั โอดปะละ 
2.นางสาววาชินี ปันทะวงศ ์
3.นางสาวสุธิชา เรือคาํแกว้ 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

29. ดอกไมค้ริสตลั 1.นายกรวิชญ ์เช้ือสายใจ 
2.นางสาวธญัลกัษณ์ เคียงสันเทียะ 
3.นางสาววราพร คาํหนองยาง 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

30. สคลบัรําขา้ว 1.นางสาวบุษยาภรณ์ แกว้ก๋อง 
2.นางสาวมลัลิกา เคืองปันแกว้ 
3.นางสาวศิริลกัษณ์ สเปาวงค ์
4.นางสาวสิวนนัท ์คาํป่าแลว 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

31. เปลือกผลไมล้บคาํผดิ (copy2) 1.นางสาวณฐัพร ไชยรินทร์ 
2.นางสาวศรัญญา รูปัน 
3.นางสาวศิริมาศ กลูจกัร 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



32. แชมพสูมุนไพรจากใบหม่ี 1.นายณฐัพล ญารังษี 
2.นางสาวชุติมา ปานปรีดา 
3.นางสาวหน่ึงฤทยันวลออ 

ชพค.54.3 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

33. การทาํกาํจดัราดาํบนตอกไมไ้ผ ่ 1.นาวสาววรรณวภิา วงศก์ณุา 
2.นางสาวศิริกลุ วงศก๋์องแกว้ 
3.นางสาวอุทุมพร วงศย์ะ 

ชพค..54.4 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

34. โตะ๊อเนกประสงคจ์ากขวดแบรนด ์ 1.นางสาวกญัญว์รา เชียงการ 
2.นางสาวเสาวลกัษณ์ หลกัหมัน่ 
3.นางสาวอนุชิดา ทองริว 

ชพค.54.4 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

35. โคมไฟจากไมไ้อศครีม 1.นางสาวกานต ์ตุย้หลา้ 
2.นางสาวมณิกา อยา่งเจริญ 
3.นางสาวยรุฉตัร พงษป์าระ 
4.นางสาวศศิตา อยูเ่ยน็ 

ชพค.54.4 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

36. ดอกไมแ้หง้ดว้ยเตาไมโครเวฟ 1.นางสาวจินดารัตน์ วงศปิ์นตา 
2.นางสาวฐิติอร สายภกัดี 
3.นางสาวพวรรณ ฟทูาํ 

ชพค.54.4 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

37. Flower Fresh 1.นาย มูลคล้ืน 
2.นางสาวชยาวร์ี เช้ือปัญญา  
3.นางสาววจิิตรา มีนา 

ชพค.54.4 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

38. รองเทา้ไฟฉายจากยางรถยนต ์ 1.นางสาวเณรัญชรา ขวญัเมือง 
2.นางสาววราภรณ์ หล่ิงแกว้ 
3.นางสาวศุภมาส เคร่ืองชยั 

ชพค.54.4 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

39. สบู่สมุนไพร นางสาวนุสบา คาํแผน่ 
นางสาวปรียากรณ์ คงศาสตร์ 
นางสาวปิยนุช อิสาพรม 

ชพค. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2555  
ระดบั ปวช.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิา  .......การออกแบบ..............    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. เพ่ิมแสงสวา่งหลอดไฟจากเศษวสัดุเหลือใช ้ 1.  นางสาวบูยา  เบเช 

2.  นางสาววนิดา  แซ่โซง้ 
3.  นางสาวอรวรรณ  แซ่โซง้ 

ชศอ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

2. กระเป๋าสานจากาสายไฟ 1.  นางสาวเกตุวดี  อินปัญโญ 
2.  นางสาวแคทรียา  หน่อยศ 
3.  นางสาวมรกต  วงศค์าํ 
4.  นางสาวอรายา  มหาโยธา 

ชศอ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

3. สีจากธรรมชาติ 1.  นายภริูนทร์  คงวฒันา 
2.  นายสรรหา  สาหร่ายทอง 
3.  นางสาวศริแม  แซ่ภู่ 
4.  นางสาวสุรียภ์ทัร์  แกว้บุญเป็ง 

ชศอ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

4. การทาํตะกร้าจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์ 1.  นางสาวราตรี  แปงแกว้ 
2.  นางสาวศรีสกลุ  ทินวงั 

ชศอ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

5. เส้ือกัก๊จากเศษผา้ยนีส์ 1.  นายกิตติกวนิ  กุลนัเลิศ 
2.  นายเกศทิพย ์ ปัญญาพลู 
3.  นางสาวเกศทิพย ์ อินต๊ะยศ 

ชศอ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

6. การเปรียบเทียบการทาํสบู่นมสด 1.  นางสาวดวงกมล  เสนาซิว 
2.  นางสาวธนชัพร  บุญเป็ง 
3.  นางสาวนุสบา  อายะชู 

ชศอ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

7. สเปรยด์บักล่ินรองเทา้ 1. นายอนุรักษ ์ เชียงแขก 
2.  นางสาวพณัณิกา  ขดัเสิรม 
3.  นางสาวพาวิณี  นามเมือง 

ชศอ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



สาขาวชิา  .......ธุรกจิค้าปลกี(ทวภิาค)ี.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. ยาหม่องตะไคร้หอม 1.  นางสาวจีรพรรณ  มณีสาร 

2. นางสาวฐิตาพร  เป็งวงั 
3.  นางสาวณิชากานต ์ จนัทร์วงค ์

ชพธ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

2. ประดิษฐโ์คมไฟจากไมไ้อศกรีม 
(ไอติมไฟ  แฟนซี) 

1.  นางสาวกญัญา  ผาวนั 
2. นางสาวกุลนาถ  หวงักีรติกุล 
3.  นางสาวภทัรพร  บาดกระโทก 

ชพธ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

3. หงส์จากกระดาษ 1.  นางสาวชุติมณฑน์  บุญเกิด 
2.  นางสาวสายพิน  ปันคาํ 
3.  นางสาวสุภิตา  สิยานนัท ์

ชพธ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

4. สบู่สมุนไพร 1.  นางสาวกรรณิการ์  แกว้ตา 
2.  นางสาวนิลาวลัย ์ ใจคาํทา้ว 
3.  นางสาวโสภิดา  เตปินตา 

ชพธ.53.1 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



สาขาวชิา  .......การขาย.............. 

 
 

 

     ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. เห็ดฉาบ 1.  นางสาวธิดารัตน์  อุดกนัทา 

2.  นางสาวนิภาวรรณ  แกว้ประภา 
3.  นางสาวพชัรินทร์  คาํอินต๊ะ 
4.  นางสาวอนัธิกา  ภูเขียว 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

2. โคมไฟหรรษา 1.  นายทิวา  ใจจูญ 
2.  นางสาวทิพวรรณ  คงสุขี 
3.  นางสาวมณฑกานต ์ ฝักฝ่าย 
4.  นางสาวรัชดาภรณ์  อุตตะโน 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

3. แชมพวูา่นหางจระขา้สูตรผสมดอก
อญัชนั 

1.  นางสาวเกศินี  แซ่โยง่ 
2.  นางสาวจาํเนียร  วริิยะส่องแสง 
3.  นางสาวสลินดา  สง่าผากลุ 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

4. โคมไฟจากเส้นดา้ย 1.  นางสาวจารุวรรณ  เชียงโญ 
2.  นางสาวธรวรรณ  ไชยวงค ์
3.  นางสาววริศรา  โพแหล่ง 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

5. รางไข่ 1.  นางสาวชุติกาญจน์  ก่ิงกํ้า 
2.  นางสาวอภิญญา  ยอดคาํ 
3.  นางสาวอรพรรณ  อดัแอ 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

6. กบัดกัหนู 1.  นางสาวเจนจิรา  ใจยา 
2.  นางสาววนิดา  อินตานนัท ์
3.  นางสาวสุทตัตา  เป็งขวญั 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

7. การทาํตะกร้าจากไมไ้คร้ 1.  นางสาวกิจติยา  บุญมา 
2.  นางสาวปาณิสรา  จนัทร์ม่วง 
3.  นางสาวเกศิริน  อินนนัชยั 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

8. สตอรเบอร่ีกวน 1.  นางสาวบุษบา  ลาวะ 
2.  นางสาวพรสวรรค ์ แซ่หลี 
3.  นางสาวสุนารี  แสนทา้ว 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



 
 
 

9. โมบายแฟนซี 1.  นางสาวปลายฝน  มุสุ 
2.  นางสาววาสนา ถาวรชน 
3.  นางสาวสิริภรณ์  สมต๊ิบ 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

10. ยาขดัรองเทา้จากเปลือกมงัคุด 1.  นางสาวจุทารัตน์  รัตนจุล 
2.  นางสาวนนัทวรรณ  โป่งแกว้ 
3.  นางสาวเบญจมาศ  ซาวคาํ 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

11. การประดิษฐ์กระดานดาํจากกระดาษอดั 1.  นายนนัทภมิู  สุกสาย 
2.  นางสาวกรกรมล  เรือนทิ 
3.  นางสาวผกามาศ  รสหวาน 
4.  นางวสาวอมรรัตน์  ธรรมชยั 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

12. เส้ือชูชีพ  Recycled. 1.  นางสาวกานดา  ถานะ 
2.  นางสาวคริสมาส  ไชยแกว้ 
3.  นางสาวจิรานุช  สามสกลุ 

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

13. ถ่านอดัแท่งสมุนไพรดบักล่ิน 1.  นางสาวเกศริน  ไชยวงคส์าย 
2.  นางสาวนุสบา  ลาํพนู 
3.  นางสาวพชัราภรณ์  ปะละวงค ์

ชพข.53. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

14. สเปรยด์บักล่ินจากสมุนไพร 1.  นางสาวจุฑารัตน์  จนัทร์ปัน 
2.  นางสาวสุทธิดา  ยดืยาด 
3. นางสาวอารียานุข  พรหมเสน 

ชพข.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

15. กรดจากนํ้าผลไม ้ 1.  นางสาวจิราภรณ์  พานผอ่งเจริญ ชพข.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู
16. เปลือกผลไมล้บคาํผดิ 1.  นางสาวศิริกาณจน์  คนใช ้ ชพข.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู
17. ดอกไมป้ระดิษฐ์จากแป้องขา้วเหนียว 1.  นางสาววลิยัพร  พฒันพงษธ์รรม ชพข.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู
18. กบัดกัปลา 1.  นางสาวจนัทนา  แซ่หาญ 

2.  นางสาวณฏัฐธิดา  แซกือ 
3.  นางสาวนารีนาถ  แซ่ลี 

ชพข.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

19. สบู่สมุนไพร  3  สี 1.  นางสาวจิราภรณ์  โกจอมวงศ ์
2.  นางสาวหทยักานต ์ วงคชุ์มพนัธ์ุ 
3.  นางสาวปัทภรณ์  สีสด 

ชพข.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

21. ยาหม่องกล่ินผลไม ้ 3  กล่ิน 1.  นางสาวนริศรา  สามบุญมา 
2. นางสาวพรทิพา  ทรายคาํ 
3. นางสาวพรนิภา  ศรีจนัทร์ 

ชพข.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

22. หมวกสานจากใบตน้ธูปฤาษี 1.  นายมนตรี  สิงห์เช้ือ 
2.  นางสาวเปรมวกิา  พลพยคัฆ ์
3.  นางสาวสุทารัตน์  เทพวงค ์

ชพข.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



สาขาวชิา  .......ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย............ 
 

   ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 

1. สารดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้ 1.นางสาวจนัทรา แซ่เฮ่อ 
2.นางสาววทันีย ์เรืองสวา่งสกลุ 
3.นางสาวสุพตัรา แซ่ลี 

ชคผ.53 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

2. ยาแกก้ระเพราะจากผลดอกกลอ้ยไม ้ 1.  นางสาววไิลวรรณ์ สุกฤษฎ์ิสกลุ 
2.  นางสาวชญัญานุช เลิศเจริญวริิยา 
3. นางสาวศิลปิน โชคศรีเดชา 

ชคผ.53 นายคะนึง   ศรีอาํพร 

3 พานจากกล่องกระดาษลงั 1.  นางสาวนภา แซ่หาญ 
2.  นางสาวลดาวลัย ์แซ่ยา่ง 
3. นางสาวสุดา แลเชอกู่ 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

4 สบู่เหลวสมุนไพร 1.นางสาววิภาดา จรูญสกลุวงศ ์
2.นางสาวศิริพร แซ่วา่ง 
3.นางสาวอรวรรณ วศิรุตเวสสะภู 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

5 ฝบนอ้ยหน่ากาํจดัหนอนแมลงวนั 1.นางสากนัยา นิธิเกษมสมบติั 
2.นางสาวสุภาพร แซ่เห่อ 
3.นางสาวหทยัรัตน์ แซ่เห่อ 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

6 สมุนไพรกาํจดัแมลง 1.นางสาวโต แซ่มวั 
2.นางสาววไิลลกัษณ์ ทรงสวสีด์ิวงศ ์
3.นางสาวสายธาร คติปัญญา  

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

7 การเจริญเติบผโตของตน้พลดู่าง 1.นางสาวเกตุวริน วงศสิ์งห์ 
2.นางสาวนารี อาจอ 
3.นางสาวศศิพิชญา ศิริเดชากิตต์ิ 
4.นางสาวสายพิณ คงคาพยงุ 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

8 กลว้ยฉาบหลากหลายชนิด 1.นางสาวนารี วงศบุ์ญชยัเลิศ 
2.นางสาวลกัษณพร วฒันาสกลุลี 
3.นางสาวสึปราณี แซ่โซง้ 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

9 นํ้ายาปรับผา้นุ่ม 1.นางสาวรัชดาพร มอแลกู่ 
2.นางสาวอนงค ์เคอเจ 
3.นางสาวปัณณิกา มาเยอะ 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู



10 การทดลองลกูอมเมนทอสกบันํ้าโคก้ 1.นางสาวดรุณี มาเยอะ 
2.นางสาวปกเกศ เชเมือ 
3.นางสาวศิริพร มาเยอะ 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

11 นํ้ายาลา้งจานจากผลมะกรูดและ
มะนาว 

1.นางสาวเกวลิน มาเยอะ 
2.นางสาวนทัธกานต ์หม่ือแล 
3.นางสาวละอองดาว เทียนรุ่งยอดภู 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

12 ครีมขดัรองเทา้จากเปลือกส้มโอ 1.นางสาวแกว้กลัยาแซ่ลี 
2.นางสาววรัญญา แซ่ซง้ 
3.นางสาวอรการต ์เศรษฐธ์ญักณูฑ ์

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

13 เพชรสังฆาตสมุนไพรรักษากระดูก
แตก 

1นางสาวพชัรินทร์ เกสรกติกา 
2.นางสาวภาวดี แซ่หาง 
3.นางสาวรัชนีกร แซ่จาง 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

14 กรอบรูปจากกระดาษรีไซเคิล 1.นางสาวอรุณีย ์แสนทา้ว 
2.นางสาวทศันีย ์วศิรุตเวสสะภู 
3.นางสาววริากานต ์แซ่ทา้ว 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

15 ขจดักล่ินเหมน็ในรองเทา้ 1.นางสาวดาราวดี แซ่ลี 
2.นางสาวนารัตน์ วงศบุ์ญชยัเลิศ 
3.นางสาวมาลี อนุสาวรียด์อย 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

16 การดบัจบัแมลงวนัจากตน้สัตยาบรรณ 1.นางสาวแกว้กาญ แซ่ยา่ง 
2.นางสาวภศัรา วสุิทธิกลุชยั 
3.นางสาวรัฐยา แซ่หาญ 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู

17 พริกไทยกาํจดัปลวง 1.นางสาวลาวลัย ์แซ่ยา่ง 
2.นางสาววชันี สิขเสศบรรพต 

ชคผ.53 นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟ ู
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สาขาวชิา  .......การบัญชี............ 

ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือผูเ้รียนเจา้ของผลงาน หอ้ง ช่ือครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1. มะม่วงแปลงร่าง 1.นางสาวกานติมา  ต๊ิตาวงศ ์

2.นางสาวศวลกัษณ์  รองตั้ง 
3.นางสาวกรรณิการ์  พ่ึงบุญ 

สบบ 55.1 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

2. ถ่านพิทกัษโ์ลก 1.นางสาวทกัษิณี   สุวรรณศรี 
2.นางสาวมาริษา  ตลบังา 
3.นางสาวสุรีรัตน์  อินตะใจ 

สบบ 55.1 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

3. การพฒันาครีมขดัผวิมะขามเปียก
ผสมขม้ิน 

1.นางสาวกรรณิการ์  ทองกลู 
2.นางสาวกญัจณภรณื  กล่ินอบ 
3.นางสาวมาริษา  ศรีบุญยงค ์

สบบ 55.1 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

4. Paper  Box  Chair 1.นางสาวนุจรี  อินทะชุ่ม 
2.นางสาวพิมพช์นก  จะวะนะ 
3.นางสาวอญัชลี  ไทยอินทร์ 

สบบ 55.1 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

5. ขา้วเกรียบสีทอง 1.นางสาวกนกวรรณ  เครือคาํ 
2.นางสาวณฐัรุจา  หน่อแกว้ 
3.นางสาวอจัฉริยา  วงศเ์ป้ีย 

สบบ 55.1 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

6. นํ้าส้มสายชูเพ่ือสุขภาพ 1.นางสาวพรณิภา  ใหม่ยศ 
2.นางสาววิชุดา  ทามา 
3.นางสาวอนุสรา ไกรกิจราษฎร์ 

สบบ 55.1 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

7. แผส่มุนไพรดบักล่ินรองเทา้ 1.นางสาวนุชจรี  จินดาธรรม 
2.นางสาวเครือวลัล ์ บุตรจนัทร์ 

สบบ 55.2 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

8. ผลิตภณัฑก์ระดาษสาจากใบ
สับปะรด 

1.นางสาวศิริลกัษณ์  ธรรมใจ 
2.นางสาวสบนังา  กาตาสาย 

สบบ 55.2 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

9. สมุนไพรไล่ยงุแปรรูป 1.นางสาวอารีรักษ ์ ศรีเข่ือนแกว้ 
2.นางสาวอุไรทิพย ์ อว้นสูง 
3.นายอภิสิทธ์ิ  ศรีสุข 

สบบ 55.2 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

10. เปเปอร์มาเช่จากกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์

1.นายธนกฤต  จิระแสงเมืองมา 
2.นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์เนิน 

สบบ.55.3 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

11. การสกดัพืชจากใบมะระข้ีนก
ป้องกนักาํจาํศตัรูพืช 

1.นางสาวกนกวรรณ  มาทา 
2.นางสาวพิชชากร  บุญเนียม 
3.นางสาวมนสัชนก  ปกแกว้ 
4.นางสาวมาลีวรรณ วงคค์าํเหมย 

สบบ 55.3 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

12. ไข่ป้ิงยดัไส้ 1.นางสาวศิริรัตน์  จนัทร์เกล้ียง 
2.นางสาวสิริขวญั  แก่นแกว้ 
3.นางสาวสุกญัญา  ใจกวา้ง 

สบบ 55.3 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

13. การทาํปุ๋ยจุลินทรียแ์หง้จากกาก
กาแฟ 

1.นางสาววรรณณิษา  บวัคาํเขียว 
2.นางสาวสุติพร  ทิวงศ ์

สบบ 55.3 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ขา้วแต๋นรสพิซซ่า 3.นางสาวเบญจมาศ เสนสุวรรณ 
4.นางสาวรัตติยา  ฉวรัีกษ ์
5.นางสาววิภาพร  วาวแวว 

สบบ 55.3 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

15. โคมไฟขวดนํ้าแฟนซี 1.นายจิรายสุ  บุญเจริญ 
2.นางสาวจนัทร์จิรา  แกว้มา 
3.นางสาวมณี  นาคสุวรรณ 

สบบ 55.4 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 

16. นํ้าสามกษตัริย ์ 1.นางสาวกรณิการ  แกว้ศิริ 
2.นางสาวสุนนัท ์ ทาบุญ 
3.นางสาวหฤทยั  แสนคาํฟ ู

สบบ 55.5 นางสาวนิลรัตน์ ซอ้น
เขียว 



สาขาวชิา  .......คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ...... 

ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อผู้เรียนเจ้าของผลงาน ห้อง ชื่อครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1 ตู้โชว์จากเคสคอมพิวเตอร์ 1.นายวีระศักด์ิ  กลิ่นส่ง 

2.นายกิตติพงษ์  ไชยชนะ 
3.นางสาวนงนุช  ฐานะ 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

2 ถ่านดูดกลิ่นจากน้อยหน่า 1.นางสาวธัศวรรณ  ฟ่ันชมพู 
2.นางสาวนันท์ธีมา  โค้วศิริโรจน์ 
3.นางสาวนิลสุคล  เชื่อมงาม 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

3 เครื่องด่ืมสกัดจากธัญพืช 1.นางสาวกฤษณา  จินะวงศ์ 
2.นางสาวรัฐกานต์  วงค์เขียวแดง 
3.นางสาวนุชจรีย์  แก้วปิงเมือง 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

4 ท่ีกรองน้ําธรรมชาติ 1.นางสาวอนัญญา  วันทะนาม 
2.นางสาววิภาพร  ศรีสะอาด 
3.นางสาวสุปรีดา  สีสม 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

5 การติดไฟของถ่านไม้อัดแท่ง 1.นางสาวณัฐกานต์  ธรรมลังกา 
2.นางสาวนิตยา  ภรรยาทอง 
3.นางสาวมัณฑนา  ชื่นตระกูลชัย 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

6 เปรียบเทียบถ่านไม่ 3 ชนิด ว่าชนิด
ไหนติดไฟดีกว่ากัน 

1.นายอนวัช  เพชรแก้ว 
2.นางสาวจันจิรา  รินนานนท์ 
3.นางสาวนพาภรณ์  สุริยะวงศ์ 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

7 ดอกไม้ประดิษฐ์จากขนมปัง 1.นายปรัชญา  อ่ิมปัญญา 
2.นางสาวเพ็ญนภา  คําสามปอน 
3.นางสาววารุณี  สุริยัง 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

8 กระเป๋าลูกปัด 1.นายปฐมพงศ์  เสมพิพัฒน์ 
2.นางสาวพิมพ์ผกา  สายจินดา 
3.นางสาวเมฆขลา  กระแสงสิง 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

9 ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ 1.นางสาวมุกดา  อินเสาร์  
2.นางสาวอําไพ  หอมแก่นจันทร์ 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

10 ไข่เค็มสมุนไพร 1.นายนครินทร์  สมกุล 
2.นางสาวทวิณตรา  แปงสาย 
3.นางสาวลลิตา  ประแกกัน 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

11 สวิตซ์แสงแดด 1.นายเอกวุฒิ  รังสีโสภณอาภรณ์ 
2.นางสาวสุมิตรา  ใจคํา 
3.นางสาวอารียา  ฟูสกุล 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

12 การเก็บรักษาความสดของเห็ดเข็ม
ทองด้วยวิธีใส่ภาชนะ 

1.นางสาวปรางทิพยื  งามลออ 
2.นางสาวรสสุคนธ์  ปินตานนท์ 
3.นางสาวอารัตน์  ศรีวิชัยนวล 

สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

13 น้ําหมักชีวภาพสูตรสะเดาไล่แมลง 1.นายศักด์ินรินทร์  ปัญญาแวว สบค 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

14 กระจกวิเศษ บอกข้าเถิด 1.นายกฤษฏา  วงศ์จันทร์ 
2.นางสาวดวงกมล  เหมยลิน 
3.นางสาวนิยม  สิงห์มณี 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

15 รางจืดล้างพิษ 1.นายกิตติศักด์ิ  ตั๋นชุ่ม 
2.นางสาวนิภาพร  คําปูนเจียม 
3.นายศักดืสิทธ์ิ  วงศ์วิจัย 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 กล่องเสียง Animal 1.นายพิษณุ  ภูสด 
2.นางสาวจีรมล  คงแก้ว 
3.นางสาวรินรดา  ก๋าติ๊บ 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

17 โคมลอยแฟนตาซี 1.นางสาวอังคณา หมูตา 
2.นางสาวนันทินี  จีปน 
3.นางสาวขนิษฐา  ยุบลนวน 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

18 ปุ๋ยหมักชีวภาพสําหรับผักไฮโดรโป
นิกส์ 

1.นางสาวเจนจรี  ไชยวงศา 
2.นางสาวช่อผกา  นันตาวัง 
3.นางสาวธิภารัฐ  วันตา 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

19 หมวกคาวบอยยางพารา 1.นางสาวสุทรีญา  สุริยา 
2.นางสาวพิมพ์ปณุณพาภัค วรรณแก้ว 
3.นางสาวอรษา  หนูใจ 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

20 หนูขาวจากเปลือกหอยแครง 1.นางสาวธนวรรณ  พิจอมบุตร 
2.นางสาวอัชรี  สวัสดี 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

21 โคมไฟแก้วน้ําแฟนซี 1.นางสาวกุลธิดา  คําปลิว 
2.นางสาวจุฬาลกัษณ์  คําปลิว 
3.นางสาวนวลอนงค์  สังเมือง 

สบค 
55.2 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 



สาขาวชิา  .......ธุรกิจค้าปลีก...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อผู้เรียนเจ้าของผลงาน ห้อง ชื่อครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1 น้ํายาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด 1.นางสาวนงลักษณ์  แซ่ซิน 

2.นางสาววิภาวรรณ  ใจนันจา 
3.นางสาวนัยนา  แก้วมะโน 

สบธ 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

2 OH! NEW LITMUS 1.นางสาววันวิสาข์  ศรีวรรณ์ 
2.นางสาวศิยาณ ี สาบคํา 
3.นางสาวสุพัตรา  สุภาวรักษ์ 
4.นางสาวพิรญาณ์  ขัดแข็งแรง 

สบธ 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 



สาขางาน....อาหารและโภชนาการ...... 
 

ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อผู้เรียนเจ้าของผลงาน ห้อง ชื่อครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1 กระเป๋าสุดเก๋ 1.นางสาวสุชาวดี   ฆะวาร 

2.นางสาวสุภาภรณ์  ใจคําปิง 
3.นางสาว อโณทัย  ปวนศาลา 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

2 สบู่จากน้ํามันพืชเหลือใช้และสมัน
ไพร 

1.นางสาว พิจิกา  ตันเถาว์ 
2.นางสาว สายชล ชยากรฐิตินันท์ 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

3 หมูหยอง 1.นางสาว มะลิ  วรณโภคา 
2.นางสาว รัชนี  ป้องกันน้อย 
3.นางสาว อัมพิกา  สุมา 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

4 ประดิษฐ์กระเป๋าใบน้อยจากเศษผ้า
เหลือใช้ 

1.นางสาว กาญจนา  สมหม่ัน 
2.นางสาว จันจิรา  ตาลคํา 
3.นางสาว ยุวดี  หอมแก่นจันทร์ 
4.นางสาว ธัญชนก  เครือจําปา 
5.นางสาว วาสนา  เครือยศ 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

5 โคมไฟซีดี (CD Lamp) 1.นางสาว สมฤทัย  อมาตยกุล 
2.นางสาว สิรินภา  อรุณเมือง 
3.นางสาว อรอุษา  สิงห์สาย 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

6 น้ําผัดไทยสําเร็จรูป 1.นางสาว กมลชนก  อินทร์ 
2.นางสาว ธนารีย์  เป็งวัง 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

7 หมอนอิงเพ่ือสุขภาพ 1.นางสาว กรรณิกา  เกสรพรม 
2.นางสาว นุชจรี  เครือแปง 
3.นางสาว พัชรี  เครื่องชัย 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

8 ไส้กรอกอีสานหรรษา 1.นางสาว พิมลพรรณ  โรจน์ฤดี 
2.นางสาว อรมาลา  กลิ่นส่ง 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

9 แยมแก้วมังกร 1.นางสาว ปาวีณา  ยศปินตา 
2.นางสาว อุมาลี  จิตจง 
3.นางสาว ปรารถนา  สุต๋า 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

10 เขียวหวานหลอด 1.นางสาว กชพร  รุ่งโรจน์ 
2.นางสาว จารุวรรณ  สุขพันธ์ 
3.นางสาว ศิริธร  อินผูก 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

11 สร้างสรรค์งานศลิป์ด้วยสีจากสาร
รอบตัว 

1.นางสาว ณัฐกานต์  เชื้อบุญยืน 
2.นางสาว ณัฐธิดา  อย่าเก่ง 
3.นาย ตรีพร  เกาะปินะ 

สคอ .
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

 
 
 

สาขาวชิา...การเลขานุการ..... 
 

ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อผู้เรียนเจ้าของผลงาน ห้อง ชื่อครูท่ีปรึกษาผลงาน 



1 ข้าวแต๋นรวมมิตร 1.นางสาว กรรณิการ์  พิทักษ์วศิน 
2.นางสาว ประทุมพร  เครือสุวรรณ 
3.นางสาว ภานุมาศ  ป้อมบ้านต้า 

ลบล. 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

2 การเพาะกล้วยไม้ 1.นางสาว ชลิตา  เทพปันติ 
2.นางสาว นฤมล  ชมพู 
3.นางสาว ศศิธร  ภิรมย์เขียว 

สบล
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

3 I STYLITS (หินแม่เหล็ก) 1.นางสาว ปรารถนา  สายอ้าย 
2.นาสาว สุพัตรา  แสนจิตร 
3.นางสาว สุภัค  อินลวง 

สบล
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

4 กล้วยฉาบสามสี 1.นางสาว ปิ่นมณี  มีชื่อ 
2.นางสาว พรพิมล  สุวรรณบุตร 
3.นางสาว พรรณิกา  ชัยอ่ินแก้ว 

สบล
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

5 น้ําใบฝรั่งลดอาการปวดประจําเดือน 1.นางสาว ฉัตรนภา  ท้าวขว้าง 
2.นางสาว เนตรนภา  บัวระกด 
3.นางสาวรัชฎา  ลวนคํา 

สบล
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

6 โคมไฟประหยัดพลังงาน 1.นางสาว ปวันรัตน์  จุลเจิม 
2.นางสาว สุกัญญา  แก้วสําราญ 

สบล
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

7 โยเกิร์ตอย่าง่ายด้วยน้ําบ๊วย 1.นางสาว พัลลดา  หล้าคําลือ 
2.นางสาว รัชนีกร  นันทะโค 
3.นางสาว สุรีย์พร  ทองสุขเสนีย์ 

สบล
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

8 โคมไฟจากไม้ไอศครีม 1.นางสาว รัชฎาพร  จิรดาจักร 
2.นางสาว สุชานาถ  ชาตา 

สบล
55.1 

นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

9 น้ําสมุนไพรไล่แมลง 1.นางสาว สุนิสา  สัพโส 
2.นาย ชัยยา วงศ์เขียว 
3.นายราชัน  สิงห์สัน 

สบล 
55.1 

นางสาวนิลรัตน์  ช้อนเขียว 

 
 
 
 
 

สาขาวชิา.... การตลาด.... 
 

ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อผู้เรียนเจ้าของผลงาน ห้อง ชื่อครูท่ีปรึกษาผลงาน 



1 มู่ลี่หน้าต่างจากขวดพลาสติก 1.นางสาว ชาลีงา  พุทธวงศ์ 
2.นางสาว มณีรัตน์  อินตุ้ย 
3.นางสาว จิราภรณ์  เหลาบัว 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

2 ปุ๋ยหมักชีวภาพผสมเชื้อราไตรโค
เดอร์ม่า 

1.นางสาว จริยา  วันเปี้ย 
2.นางสาว นุชดา  สมปัน 
3.นางสาว กรรณิการ์  ชัยยา 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

3 อร่อยหรรษา 1.นางสาว นิตยา  ขัตินนท์ 
2.นางสาว พาณภิัค  พงษ์ไพโรจน์ 
3.นางสาว รุ้งตะวัน  มาชัย 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

4 เจลอาบนํ้าสูตรธรรมชาติ 1.นางสาว ชลธิชา  คงอยู่ 
2.นางสาว ทะเบียนรัก  ปินตา 
3.นางสาว สุพรรษา  เครือวงศ์ 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

5 ขนมครกหรรษา 1.นางสาว ศิรินภา  กันทะวิชา 
2.นางสาว สุชีรา  ใจเปี้ย 
3.นางสาว อลิษา  ของงาม 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

6 รองเท้าจากยางรถยนต์ 1.นาย นราวิชญ์  บริกุล 
2.นางสาว จริยา  คําจันทา 
3.นางสาว เวรุวรรณ  วังสะปัญญา 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

7 เยลล่ีผลไม้พาเพลิน 1.นางสาว พรไพริน  อินต๊ะพันธ์ 
2.นางสาว วิชุดา  วงศ์ระกา 
3.นางสาว สุทสินี  ชื่นบาน 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

8 ขนมเทียน 4 สหาย 1.นางสาว เบญจวรณ  ตั๋นเอ้ย 
2.นางสาว รุ้งสิน ี อ่ินคําตา 
3.นางสาว ศรัญญา  วงศ์อินทร์ 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

9 ไม้กวาดพลาสติก 1.นางสาว สรยา  หว่านทอง 
2.นางสาว สุดารันต์  บุญยะสมภพ 
3.นางสาว อภิสรา  เป็งวัน 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

10 สบู่เหลวจากข้ีเถ้าเปลือกมะพร้าว 1.นาย ชัยวุฒิ  พรมยศ 
2.นางสาว กุลธิดา  ยาไชยบุญเรือง 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

11 พวงมาลัยดีไซน์ 1.นางสาว ชฎาพร  อุหม่อง 
2.นางสาว ญาดา  จันทน์เกสร 
3.นางสาว สุพัตรา  เครือสุวรรณ 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

12 ขนชั้นประยุกต์ 1.นางสาว ดุจฤดี  ปีบ้านใหม่ 
2.นางสาว มณีรัตน์  ยะทุ่งตัน 
3.นางสาว เมธินี  อุ่นเมือง 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

13 สมุนไพรมหัศจรรย์ 1.นาย ณหฤทธ์ิ  เป็งราชรอง 
2.นางสาว วันทนีย์  จี๋เอ้ย 
3.นางสาว บุษกร  ธรรมริยา 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 



14 วุ้นมะพร้าวสมุนไพร 1.นางสาว ศศิธร  หล้าคําเปียง 
2.นางสาว อนงค ์ ใจหงอก 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

15 การเปรียบเทียบการทําน้ําปั่น จาก
มะม่วง 4 ชนิด 

1.นางสาว จุไรรัตน์  เป็งแสนฟู 
2.นางสาว เนตรวลี  ธีระบุตร 
3.นางสาว พัชราภรณ์  พรมปิงกา 
4.นางสาว อรนุช  ประดิษฐ์ 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

16 บ้านลิ้นชัก 1.นาย ทัศน์พล  หรั่งแร่ 
2.นางสาว ณิชาตา  ปัญญาฟู 
3.นางสาว สุรัตนา  อะสุระพงษ์ 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

17 หงส์เหมราชจากขวดพลาสติก 1.นางสาว พัชรินทร์  สีเขียว 
2.นางสาว รัชนก  สระประโคน 
3.นางสาว สุชาดา  วาดีศิริศักด์ิ 

สบต 
55.2 

นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงงานวทิยาศาสตร์ปีการศึกษา  2555  
ระดบั ปวส.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา....เทคโนโลยีผา้และเครื่องแต่งกาย…. 
 

ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อผู้เรียนเจ้าของผลงาน ห้อง ชื่อครูท่ีปรึกษาผลงาน 
1 กระเป๋าจากเศษผ้า 1.นางสาวกูฏา  พวศ์พูนวิวัฒน์ 

2.นางสาวจันทร์เย็น  พวกกล้ากวีป 
3.นางสาว นันทิกานต์  เบเช 
4.นางสาว  สุกันยา  สว่างย่ิงเจริญ 

สคผ.54.1 นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 



2 เข็มขัดสายรุ้ง 1.นางสาว กาณจนา  แซ่ว่าง 
2.นางสาว ชบาพร  ก๋านันตา 
3.นางสาว อรพิน  วิศรุตเวสสะภู 

สคผ.54.1 นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

3 กระเป๋าแฟชั่น(ด้วยลายผ้าปัก
ชาวเขา 

1.นางสาว ธิดา  สฤษดิ์ทองกุล 
2.นางสาว รัญชิดา  แซ่หลอ 
3.นางสาว สุพิศ  วิทูรนฤดล 

สคผ.54.1 นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

4 ถังขยะรีไซเคิล 1.นางสาว กัญรัตน์  ลีแก้วสวรรค์ 
2.นางสาว รัญทิกานต์  อนุสาวรีย์ดอย 
3.นางสาว ศุภรัตน์  ยืนยงคีรีมาศ 

สคผ.54.1 นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

5 เสื้อแฟชั้น Girls 1.นางสาว นฤมล  ศักด์ิเจริญชัยกุล 
2.นางสาว ปทิตตา  แซ่ว่าง 
3.นางสาว ปรีญารัตน์  แซ่ว่าง 

สคผ.54.1 นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


