
ผลงานนวัตกร วิชาภาษาอังกฤษ 
ยูนิทC1 

หัวขอ  My interesting stuff 
ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

1. เด็กหญิงอัยยะ 

สาวเฮ้ียะ  

ช่ือผลงาน 

นาิกาบอกเวลา 

แนวคิด 

เปนนาิกาบอกเวลาแบบ 

Britishทําใหฝกอานเวลาได

งายมากย่ิงขึ้น 

 
2. เด็กชายจิณณะ  

นามวงคษา 

ช่ือผลงาน 

โมเดล solar system 

แนวคิด 

ทําโมเดลข้ึนเพื่อความ

สวยงามและมองเห็นภาพ

ของระบบสุริยะจักรวาลได

งายขึ้น โดยการเรียงจาก

ลําดับจากดวงดาวตามระบบ

สุริยะจักรวาล  



ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

3. เด็กหญิงธัญญภัสร  

ตริยางกูรศรี 

ช่ือผลงาน 

Food Model 

แนวคิด 

ปนดินน้ํามันจากอาหารที่

ตัวเองชอบ และสามารถ

อธิบายสวนประกอบตางๆได 

 

4. เด็กหญิงกัญจนพัชร  

ต้ังวาริธร 

ช่ือผลงาน 

Food Model 

แนวคิด 

ปนดินน้ํามันจากอาหารที่

ตัวเองชอบ และสามารถ

อธิบายสวนประกอบตางๆได 

 
5. เด็กหญิงธัญญภัสร  

ตริยางกูรศรี 

ช่ือผลงาน 

โมเดล solar system 

แนวคิด 

ทําโมเดลข้ึนเพื่อความ

สวยงามและมองเห็นภาพ

ของระบบสุริยะจักรวาลได

งายขึ้น โดยการเรียงจาก

ลําดับจากดวงดาวตามระบบ

สุริยะจักรวาล 

 

 

 



ยูนิทซี 2 กลุม 2 

หัวขอการใช can/can’t 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

6 เด็กหญิง ปณฑิตา 

นิลเนตรยูนิทซี 2/2 เลขท่ี 

70 

ช่ือผลงาน  Can or Can’t 

แนวคิด 

การใชเครื่องมือเทคโนโลยี

หรือโปรแกรมใดก็ไดในการ

ออกแบบโปสเตอรแนะนํา

บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือตัว

ละครการตูนที่ช่ืนชอบและ

ใหแตงประโยคภาษาอังกฤษ

โดยใช ”can” และ “can” 

เพื่อบอกวาตัวละครน้ันๆ

สามารถทําอะไรและไม

สามารถทําอะไรไดบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 เด็กชายนิชคุณ  ผิวทอง 

ยูนิทซี 2/2 เลขท่ี 45 

ช่ือผลงาน  Can or Can’t 

แนวคิด 

การใชเครื่องมือเทคโนโลยี

หรือโปรแกรมใดก็ไดในการ

ออกแบบโปสเตอรแนะนํา

บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือตัว

ละครการตูนที่ช่ืนชอบและ

ใหแตงประโยคภาษาอังกฤษ

โดยใช ”can” และ “can” 

เพื่อบอกวาตัวละครน้ันๆ

สามารถทําอะไรและไม

สามารถทําอะไรไดบาง 

 
 

 



ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

8 เด็กชายวินทวิชญ 

ทิพบุญชู 

ยูนิทซี 2/2 เลขท่ี 54 

ช่ือผลงาน  Can or Can’t 

แนวคิด 

การใชเครื่องมือเทคโนโลยี

หรือโปรแกรมใดก็ไดในการ

ออกแบบโปสเตอรแนะนํา

บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือตัว

ละครการตูนที่ช่ืนชอบและ

ใหแตงประโยคภาษาอังกฤษ

โดยใช ”can” และ “can” 

เพื่อบอกวาตัวละครน้ันๆ

สามารถทําอะไรและไม

สามารถทําอะไรไดบาง 

 

 

 

9 เด็กหญิงปราณปรียา 

ดวงจันทรโชติ 

ยูนิทซี 2/2 เลขท่ี 66 

ช่ือผลงาน  Can or Can’t 

แนวคิด 

การใชเครื่องมือเทคโนโลยี 

หรือโปรแกรมใดก็ไดในการ

ออกแบบโปสเตอรแนะนํา

บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือตัว

ละครการตูนที่ช่ืนชอบและ

ใหแตงประโยคภาษาอังกฤษ

โดยใช “can” และ “can” 

เพื่อบอกวาตัวละครน้ันๆ

สามารถทําอะไรและไม

สามารถทําอะไรไดบาง 

 

 

 

 



ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

10 เด็กหญิงดลชนก  

ภัคมาตร 

ยูนิทซี 2/2 เลขท่ี 41 

 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน  Can or Can’t 

แนวคิด 

การใชเครื่องมือเทคโนโลยี

หรือโปรแกรมใดก็ไดในการ

ออกแบบโปสเตอรแนะนํา

บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือตัว

ละครการตูนที่ช่ืนชอบและ

ใหแตงประโยคภาษาอังกฤษ

โดยใช ”can” และ “can” 

เพื่อบอกวาตัวละครน้ันๆ

สามารถทําอะไรและไม

สามารถทําอะไรไดบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานสรางสรรควชิาภาษาอังกฤษยนูิท 

หัวขอ  

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน 

11 เด็กชาย นภัสดล 

อุบลแกว 

ยูนิท D2 เลขท่ี 5 

ชื่อผลงาน

at home ?

แนวคิด

นําเสนองานบานโดยอัดเปนคลิปวีดิโอ

งานบานที่ทําอยูท่ีบานนักเรียนสามารถ

ตัดตอคลิปแบบสั้นและนําเสนอผลงาน

สรางสรรคไดอยางนาสนใจ

12 เด็กหญิง วฤณทารรดา 

อุปลา 

ยูนิท D2 เลขท่ี 32 

ชื่อผลงาน

at home ?

แนวคิด

เก่ียวกับงานบานท่ีทําอยูที่บานนักเรียน

สามารถตัดตอคลิปแบบส้ันและนําเสนอ

ผลงานสรางสรรคไดอยางนาสนใจ

 

ผลงานสรางสรรควชิาภาษาอังกฤษยนูิท D2 กลุม 1  

หัวขอ  My Chores Project 

ช่ือผลงาน/แนวคิด 

ชื่อผลงานWhat do you have to do 

at home ? 

แนวคิดนักเรียนออกแบบการถายทําการ

นําเสนองานบานโดยอัดเปนคลิปวีดิโอ

งานบานที่ทําอยูท่ีบานนักเรียนสามารถ

ตัดตอคลิปแบบสั้นและนําเสนอผลงาน

สรางสรรคไดอยางนาสนใจ 

 

 

ชื่อผลงานWhat do you have to do 

at home ? 

แนวคิดนักเรียนนําเสนอเปนคลิปวีดิโอ

เกี่ยวกับงานบานท่ีทําอยูท่ีบานนักเรียน

สามารถตัดตอคลิปแบบสั้นและนําเสนอ

ผลงานสรางสรรคไดอยางนาสนใจ  

 

 

 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานสรางสรรควชิาภาษาอังกฤษยนูิท 

หัวขอ  

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 

13 เด็กหญิง แจ็กเกอลีน 

แคโรลีนโจนส 

ยูนิท D2 เลขท่ี 17 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

transportation is a Kitkat plane. 

Traveling by Kitkat

comfortable and fun. It can travel 

all over the world. A ticket for 

Kitkat plane is expensive. Kitkat 

plane has wings. It can go one 

hundred   km./hour. Big plane can 

carry more than one hundred 

passengers.

14 เด็กชาย ธนกัน 

จังพานิชยูนิท D2 

เลขที่ 2 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

transportation is a Doraemon car.  

Tickets for a Doraemon car are 

expensive. I take a Doraemon car 

to Japan everyday. Traveling by a 

Doraemon car is exciting and 

enjoyable. 

ผลงานสรางสรรควชิาภาษาอังกฤษยนูิท D2 กลุม 1  

หัวขอ  My Transportation Project 

ชื่อผลงาน/แนวคิด 

ชื่อผลงานaKitkat plane 

แนวคิดMy favorite mode of 

transportation is a Kitkat plane. 

Traveling by Kitkat plane is 

comfortable and fun. It can travel 

all over the world. A ticket for 

Kitkat plane is expensive. Kitkat 

plane has wings. It can go one 

hundred   km./hour. Big plane can 

carry more than one hundred 

passengers. 

 

 

ชื่อผลงานa Doraemon car  

แนวคิดMy favorite mode of 

transportation is a Doraemon car.  

Tickets for a Doraemon car are 

expensive. I take a Doraemon car 

to Japan everyday. Traveling by a 

Doraemon car is exciting and 

enjoyable.  
 

 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานสรางสรรควชิาภาษาอังกฤษยนูิท 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 

15 เด็กหญิงอินทราดา 

ศรีสุข 

ยูนิท D2 เลขท่ี 34 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

sew it. Then I stuffed in the 

sew the fabric to cover the holes. I 

drew something in it. The old rag it’s 

now a pillow. It can be a doll.

 

16 เด็กหญิงพิชญนันท

กาญจนวัฒกุล 

ยูนิท D2 เลขท่ี 36 

ชื่อผลงาน

machine

แนวคิด

wiped and cleaned it. I removed the 

label. I cut the cardboard into square. I 

mixed color and decorated it. The old 

cardboard now it’s an automatic 

feeding machine. It can be used to feed 

the animals food and drink.

 

ผลงานสรางสรรควชิาภาษาอังกฤษยนูิท D2 กลุม 1  

หัวขอ  Recycle Project 

ช่ือผลงาน/แนวคิด 

ชื่อผลงานThe Pillow  

แนวคิดThis was an old rag. I cut it and 

sew it. Then I stuffed in the clothes. I 

sew the fabric to cover the holes. I 

drew something in it. The old rag it’s 

now a pillow. It can be a doll. 
 

 

 

ชื่อผลงานThe automatic feeding 

machine 

แนวคิดThis was an old cardboard. I 

wiped and cleaned it. I removed the 

label. I cut the cardboard into square. I 

mixed color and decorated it. The old 

cardboard now it’s an automatic 

feeding machine. It can be used to feed 

the animals food and drink. 

 

 

 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานสรางสรรควชิาภาษาอังกฤษยนูิท 

หัวขอ  

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน 

17 เด็กชาย ศวิษาณ 

วรหาญ 

ยูนิท D2 เลขท่ี 13 

ช่ือผลงาน

แนวคิด

ไมควรทําในระหวางรักษาอาการ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

ท่ีโรงพยาบาล

 

18 เด็กหญิงพริตา 

ทองธีรภาพ 

ยูนิท D2 เลขท่ี 24 

ช่ือผลงาน  

แนวคิด

ไมควรทําในของตนเองและใน

สวนสาธารณะ

ผลงานสรางสรรควชิาภาษาอังกฤษยนูิท D2 กลุม 1  

หัวขอ  Should / Shouldn’t Project 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน

ช่ือผลงาน At the hospital isolation   

แนวคิด นักเรียนนําเสนอส่ิงที่ควรทําและ

ไมควรทําในระหวางรักษาอาการ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

ท่ีโรงพยาบาล 

 

ช่ือผลงาน  At home &At the park 

แนวคิดนักเรียนนําเสนอส่ิงท่ีควรทําและ

ไมควรทําในของตนเองและใน

สวนสาธารณะ 

 

 

 

 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นวัตกรภาษาอังกฤษยนูิทด ี2/2 

หัวขอ  Favorite song composition 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

19 เด็กชายจิรภัทร รีสี 

ยูนิทดี 2/2 เลขท่ี 38 

ช่ือผลงานHalloween 

postcard 

แนวคิดโปสการดภาพวัน

ฮาโลวีน 1 ในวันหยุดที่

สําคัญของโลก โดยออกแบบ

เปนรูปผีที่ทําจากฟกทองโดย

ออกแบบเองและไดรับแรง

บันดาลใจมาจากการตูนเรื่อง 

Angry bird  

 

 

20 เด็กชายเศรษฐา 

บุตรแดงนอย 

ยูนิทดี 2/2 เลขท่ี 46 

ช่ือผลงานSongkran day 

postcard 

แนวคิดโปสการดภาพวัน

สงกรานต 1 ในวันหยุดท่ี

สําคัญของไทย โดยออกแบบ

เปนรูปเด็กท่ีสวมใสชุดไทย

แสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่สืบ

ทอดตอกันมาชานาน 

 
 

 



ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 

21 เด็กชายพีรวิชญ 

ศิริธนะพล 

ยูนิทดี 2/2 เลขท่ี 54 

22 เด็กหญิงกมลธิดากํา

ประเสริฐวงศยูนิทดี 2/2 

เลขที่ 66 

ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน

ช่ือผลงานMy favourite 

food song composition 

แนวคิดแตงทํานองเปยโน

และแตงเนื้อเพลงเองเพื่อเลา

เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม

ท่ีตนเองชอบรับประทาน 

ช่ือผลงานMy favourite 

activities song 

composition 

แนวคิดแตงทํานองกีตารและ

เน้ือเพลงเองเพื่อเลาเก่ียวกับ

กิจกรรมท่ีชอบในสถานที่ ๆ 

ท่ีแตกตางกัน 4 ท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน 

 

 



นวัตกรภาษาอังกฤษยนูิท E1/2 

หัวขอ  My Gadgets 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ช่ือผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

23 เด็กชายพงศนริศ 

พันธุธนวิบูลย 

เลขที่ 44  

ยูนิทE1/2 
ช่ือผลงาน: The Virus 

Scanner 

แนวคิด: แผนปายโฆษณาสินคา

ของบริษัทตนเองโดยประดิษฐ

อุปกรณท่ีชวยใหการใชชีวิตงาย

ขึ้น โดยรับแรงบันดาลใจจาก

สถานการณการแพรระบาดโรค

โควิด 19 จึงทําใหเกิดเครื่อง

สแกนอุณหภูมิพรอมกับการ

สแกนไวรัสเพื่อปองกันการติด

เช้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 เด็กหญิงจิราภัทร  อักษร 

เลขที่ 50 ยูนิท E1/2 

ช่ือผลงาน: Sleep Sweet 

แนวคิด: แผนปายโฆษณาสินคา

ของบริษัทตนเองโดยประดิษฐ

อุปกรณท่ีชวยใหการใชชีวิตงาย

ขึ้น โดยรับแรงบันดาลใจจาก

ปญหาการนอนหลับยากของ

นักเรียนเองเปนเครื่องท่ีจะชวย

การนอนหลับและปองกันการ

รบกวนระหวางที่นอนหลับอีก

ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ช่ือผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

25 เด็กหญิงฐิตารีย 

ลักษณชยปกรณ 

เลขที่ 52 ยูนิท E1/2 ช่ือผลงาน: Pet Feeder 

แนวคิด: แผนปายโฆษณาสินคา

ของบริษัทตนเองโดยประดิษฐ

อุปกรณท่ีชวยใหการใชชีวิตงาย

ขึ้น โดยรับแรงบันดาลใจจาก

เครื่องใหอาหารสุนัขและแมว

โดยเปนระบบใหอาหารอัตโนมัติ

โดยเจาของสามารถรับชมภาพ 

หรือวิดีโอไดจากทางโทรศัพทที่

เช่ือมตอกับเครื่องใหอาหารได

ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 เด็กหญิงธารา  จันทรจรัส 

เลขที่ 56 ยูนิท E1/2 

ช่ือผลงาน: Dancing Dancy 

แนวคิด: แผนปายโฆษณาสินคา

ของบริษัทตนเองโดยประดิษฐ

อุปกรณท่ีชวยใหการใชชีวิตงาย

ขึ้น โดยรับแรงบันดาลใจเครื่อง

เลนเพลงแตเปนเครื่องที่สามารถ

คนหาเพลงท่ีตองการเพื่อ

ฝกซอมทาเตนไดอยางทันทีโดย

ผานประมวลผลจากเครื่อง 

Dancing Dancy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ช่ือผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

27 เด็กหญิงนวตา  วัชโรทยาน 

เลขที่ 59 ยูนิท E1/2 

ช่ือผลงาน: Music Space 

Headphone 

แนวคิด: แผนปายโฆษณาสินคา

ของบริษัทตนเองโดยประดิษฐ

อุปกรณท่ีชวยใหการใชชีวิตงาย

ขึ้น โดยรับแรงบันดาลใจจากหู

ฟงที่สามารถดาวนโหลดเพลง

ผานจาก applications เชน

spotify, apple music, JOOX 

หรือแอพลิเคชันฟงเพลงไดโดย

ไมตองใชโทรศัพทหรืออุปกรณ

ในการเชื่อมตอฟงเพลงทําใหการ

ฟงเพลงไมสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นวัตกรภาษาอังกฤษ ยนูิท E 2/1  

หัวขอ  Master Chef  

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน/แนวคิด ผลงาน 

28 เด็กชายสยาม  เขียวสมอ 

 

ชื่อผลงาน: my salad 

แนวคิดการคิดคนเมนูสลัด โดยใชสวน

ประสมเปนผัก และผลไม ชนิดอ่ืนๆ ท่ียังไม

คอยนํามาทําสลัด ใหรับประทานงาย มี

ประโยชนเหมาะกับเด็ก 

 

29 เด็กชายธีรวีร  ชูปญญาเลิศ 

 

ชื่อผลงาน Sandwich 

แนวคิด นําวัตถุดิบที่มีในบานมาทําเปนแซน

วิชสูตรพิเศษรับประทานชวงกักตัวที่บาน 

โดยไมตองไปซื้อของท่ีตลาด  
 

30 เด็กชายนิชคุณ  วรรณประสาท 

 

ชื่อผลงาน : Seafood Fried rice  

แนวคิด นําอาหารทะเล เชน ปู กุง มานํา

เปนอาหารรับประทานเอง ในเมนูท่ีสามารถ

นําไดเอง  
 

31 เด็กชายพัชรวัฒน   

สิทธิกรชยาพงษ 

 

ชื่อผลงาน Sun’s burger  

แนวคิด นําวัตถุดิบที่มีในบานมาทําเปน

เบอรเกอรสูตรพิเศษรับประทานชวงกักตัวที่

บาน โดยไมตองไปซื้อของท่ีตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 



นวัตกรภาษาองักฤษ ยูนิท 

หัวขอ 

ลําดับ  ชื่อเจาของผลงาน 

32 เด็กชายธรรศ ปทุม

นากุล 

ยูนิท F1/1 เลขที่ 8 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

ใหม นักเรียนจึงคิดคนกลองดินสอไฟฟา 

ขยะและนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

 

33 เด็กหญิงพิมพชนก 

ศรีภักดี 

ยูนิท F1/1 เลขที่ 26 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

เกิดประโยชนผนวกกับการสรางส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวัน จึงประดิษฐกลองใสขนมจากส่ิงของเหลือใช 

และในอนาคตสามารถพัฒนาเปนกลองใสขนมบอกแคลอร่ี

ได 

34 เด็กหญิงสุพิชา สรา

รมย 

ยูนิท F1/1 เลขที่ 33 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

เหลือใชมาสรางใหเกิดสิ่งใหม จึงทําใหเกิดกรงแมวจาก

กลองกระดาษเหลือใช ในอนาคต สามารถตอยอดเปนกรง

แมวที่กําจัดมูลแมวและเปล่ียนทรายแมวแบบอัตโนมัติ

35 เด็กหญิงกานตธีรา 

แสงไกร 

ยูนิท F1/2 เลขที่ 52 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

และตองการประดิษฐท่ีใสกระดาษชําระ จึงประดิษฐที่ใส

กระดาษชําระจากขวดพลาสติก ในอนาคต สามารถพัฒนา

เปนท่ีใสกระดาษชําระไฟฟา

นวัตกรภาษาองักฤษ ยูนิท F1 

หัวขอ Recycled Invention 

ชื่อผลงาน/แนวคิด 

ชื่อผลงาน: e-Pencil Case 

แนวคิด:การนําสิ่งของที่ไมใชแลว นํามาสรางสรรคใหเกิดส่ิง

ใหม นักเรียนจึงคิดคนกลองดินสอไฟฟา เพื่อเปนการลด

ขยะและนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

ชื่อผลงาน: Snack Can 

แนวคิด: เมื่อนักเรียนนําสิ่งของเหลือใช มาสรางสรรคให

เกิดประโยชนผนวกกับการสรางส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวัน จึงประดิษฐกลองใสขนมจากส่ิงของเหลือใช 

และในอนาคตสามารถพัฒนาเปนกลองใสขนมบอกแคลอรี่

 

ชื่อผลงาน: Auto Cat Cage  

แนวคิด: นักเรียนเปนผูที่รักแมวและตองการนําสิ่งของ

เหลือใชมาสรางใหเกิดสิ่งใหม จึงทําใหเกิดกรงแมวจาก

กลองกระดาษเหลือใช ในอนาคต สามารถตอยอดเปนกรง

แมวที่กําจัดมูลแมวและเปล่ียนทรายแมวแบบอัตโนมัติ 

ชื่อผลงาน: e-Tissue Holder 

แนวคิด: นักเรียนตองการลดปริมาณของขวดน้ําพลาสติก 

และตองการประดิษฐท่ีใสกระดาษชําระ จึงประดิษฐที่ใส

กระดาษชําระจากขวดพลาสติก ในอนาคต สามารถพัฒนา

เปนท่ีใสกระดาษชําระไฟฟา 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ  ชื่อเจาของผลงาน 

36 เด็กหญิงอริศรา อ้ึง

ประเสริฐ 

ยูนิท F1/2 เลขที่ 71 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

จึงนํามาประดิษฐเปนที่รองแกว และใชเพื่อลดปริมาณขยะ 

สามารถตอยอดไปเปนท่ีวางแกวน้ําและสามารถอุนชา 

กาแฟ หรือน้ําเปลาใหรอนอยูเสมอได

37 เด็กหญิงอิสิพัชร ชิ้น

ปนเกลียว 

ยูนิท F1/2 เลขที่ 72 

ชื่อผลงาน

แนวคิด

ตองการประดิษฐถุงใสน้ําหอมเพื่องายตอการพกพา และ

รักษาอุณหภูมิของน้ําหอม จึงประดิษฐถุงใสน้ําหอมจากผา 

และสามารถใสส่ิงของขนาดเล็กอ่ืน ๆ ไดอีกดวย สามารถ

ตอย

ชื่อผลงาน/แนวคิด 

ชื่อผลงาน: Coaster 

แนวคิด: ฝาขวดพลาสติกเปนสิ่งของที่กําจัดยาก นักเรียน

จึงนํามาประดิษฐเปนท่ีรองแกว และใชเพื่อลดปริมาณขยะ 

สามารถตอยอดไปเปนท่ีวางแกวน้ําและสามารถอุนชา 

กาแฟ หรือนํ้าเปลาใหรอนอยูเสมอได 

ชื่อผลงาน: Perfume Bag 

แนวคิด: นักเรียนตองการลดปริมาณผาที่มีอยูท่ีบาน และ

ตองการประดิษฐถุงใสน้ําหอมเพื่องายตอการพกพา และ

รักษาอุณหภูมิของน้ําหอม จึงประดิษฐถุงใสน้ําหอมจากผา 

และสามารถใสส่ิงของขนาดเล็กอ่ืน ๆ ไดอีกดวย สามารถ

ตอยอดเปนถุงใสน้ําหอมแบบรักษาอุณหภูมิน้ําหอมได 

 

ผลงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


