
ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
1 ศึกษาการท าโคมไฟโดยใช้ช้อน

พลาสติก 

                                       
                                       
                                       
                                       
 

1.  นางสาวณัฐติยา  งามตา 
2. นางสาว นนทยา  มะโนแสน 
3. นางสาวปิยธิดา  สุทธวงค ์
4. นายพงษ์ศิริ  คูหา 
5. นายเอกครินทร์  ใหม่วงศ์ 
 
.   
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
1.  นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ 

ปีการศึกษา 
2561 

1.  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง
ตนเอง 
2. ประกอบการเรียนวิชา  IS 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

1.  งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม ปีการศึกษา  2562 

 

 

 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
2 ศึกษาการท าเครื่องกระเทาะเมล็ด

ข้าวโพดโดยใช้ท่อพีวีซี 

                                        
                                        
                                        
                                        
 

1.  นางสาวจันทรัช  อุ่นเมือง 
2.  นางสวฐิติชญา  กุสาวด ี
3. นางสาวนันทิรัตน์  ค าวัง 
4. นายธนพล  พักแก้ว 
5. นายธนภัทร  งามตา 
 
 
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
1.  นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2561 

1.  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง
ตนเอง 
2. ประกอบการเรียนวิชา  IS 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

1.  งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม ปีการศึกษา  2562 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
3 ผงสมุนไพรก าจัดลูกน้ า 

 
 

1.  นางสาวกัญญาพัชร  อดทน 
2.  นายนิธิวัฒน์  สะเกตุ 
3.  นางสาวเพชรไพลิน  สมศรี 
4.  นางสาววรนันท์  จอมวุฒ ิ
5.  นางสาวสุทธินันท์  จันธิมา 
 
 
 
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
1.  นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2561 

1.  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง
ตนเอง 
2. ประกอบการเรียนวิชา  IS 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

1.  งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม ปีการศึกษา  2562 

 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
1 เครื่องแยกเหรียญ 

 
(ระดับที่ 1) 

1. นายศตวรรษ  บุญธรรม 
2. นายปรัชญาธร  บุญธรรม 
3. นางสาวอรสา  ปัญญาบุตร 
4. นางสาวไอลดา  จ าปาทอง 

ครูผู้สอน 
นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล 

ปีการศึกษา 
2561 

1. น าไปใช้ในธนาคารโรงเรียน เพ่ือ
ความรวดเร็วในการนับเงิน 

2. ผู้ที่สนใจน าแนวคิดไปพัฒนาสร้าง
เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ 

Google Drive 
https://drive.google.com/drive
/folders/1BdyRtrndgWXU-
6Mc7ST3QRrEWy6E0vTd?usp=
sharing 

2 สเปรย์ 2 in 1 

 
(ระดับที่ 3) 

1. ด.ญ.คัจฉามิ  สนิท 
2. ด.ญ.พรไพลิน  อะทะเทพ 
3. ด.ญ.พีรดา  ธรรมอักษร 
4. ด.ญ.สิรินดา  สวยสม 
5. ด.ช.กฤษกรณ์  สมบูรณ์ 
6. ด.ช.ธรณ์ธันย ์ จูฑพันธนะ 

ครูผู้สอน 
นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล 

ปีการศึกษา 
2563 

1. น าไปใช้ในห้องน้ าเพ่ือลดกลิ่นอับ 
2. ผู้ที่สนใจสามารถน าแนวคิดไป

พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงามและใช้งานสะดวกข้ึน 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=oNKel-WKxCc 

 

 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
1 เครื่องบดใบไม้ 

   (ระดับที่ 2) 

1. ด.ช.ธีรเทพ  จันทวัง 
2. ด.ช.ณัฏฐภูมิ  แนวประเสริฐ 
3. ด.ช.ธนากร  แสงศรีงาม 
4. ด.ช.วชัระพงศ์  ศรีนวล 
5. ด.ช.ธนพงษ์  แบ่งดี 
6. ด.ช.จักรรินทร์  โปร่งใจ 

ครูผู้สอน 
นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล 

ปีการศึกษา 
2563 

1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ย่อยใบไมแ้ห้ง 

2. เครื่องบดใบไม้มีราคาถูกกว่า
ท้องตลาด 

1.  งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา  
2563 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
1 อุปกรณ์ช่วยกรองอากาศจากท่อ

ไอเสียรถยนต์   
1.  นางสาววรรณวิษา  บุตรโท 
2.  นางสาวปวีณา  ฤทธิ์เต็ม 
3. นางสาวจิรัฐฌา  สมจิตร 
  
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
1.  นายช านาญ  อิทธิยา 
2.  นางณิราพร  อิทธิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2562 

เป็นอุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์จากวัสดุที่หาได้ง่าย
ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือช่วยลดปัญหาหมอก
ควันในปัจจุบันโดยใช้กรองควัน   
ฝุ่น PM 2.5  ที่ออกมาจากท่อไอเสีย 

1.  การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
2 อุปกรณ์ช่วยฟอกอากาศ 1.  นางสาวธัญลักษณ์  สงวน 

2.  นางสาวอริสา  สินปร ุ
 
 
 
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
1.  นายช านาญ  อิทธิยา 
2.  นางณิราพร  อิทธิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2562 

เป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และวัสดุที่
หาได้ง่ายในชีวิตประจ าวันเพื่อช่วยกรอง
อากาศ  ลดค่า PM 2.5  ในอากาศ  ส่งผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทุกคน 

1.  การน าเสนอโครงงานผลงานสิ่งประดิษฐ์  
ระดับ  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับ
ภาคเหนือ 

 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
3 กระเป๋าจากกล่องนม 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  นายนครินทร์  จอมวุฒิ 
2.  นายภานุกรณ์  ยืนยัง 
3. นางสาวรุ่งฤดี  วิริยัง 
4. นางสาววาสนา  เตรียมพยุง 
 
 ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
1.  นางจิราพร  จันต๊ะวัน 
 
 

ปีการศึกษา 
2562 

1.  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง
ตนเอง 
2. ประกอบการเรียนวิชา  IS 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

1.  งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม ปีการศึกษา  2562 

 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
4 โคมไฟจากไม้ไอศกรีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นางสาว จิรชยา  บุญธรรม 
2. นายณรงคฤทธ์ิ สิทธิมงคล 
3. นางสาวพิมวิไล  แซ่ซ้ง 
4. นางสาวพกาวรรณ  ใจเปรมปีดี 
5.  นายวรวัส  ช านาญ 
6. นางสาวอัยช่า  ใสสิน 
  
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
1.  นางจิราพร  จันต๊ะวัน 

ปีการศึกษา 
2562 

1.  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง
ตนเอง 
2. ประกอบการเรียนวิชา  IS 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

1.  งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม ปีการศึกษา  2562 

 

 



ทะเบียนนวัตกรรม 

โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีท่ีพัฒนา ประโยชน์ของนวัตกรรม การเผยแพร่ 
1 เครื่อง “บด อัด ขจัดหมอกควัน” 

 
(คลิปวีดีโอแสดงแนวคิดและการ
ออกแบบนวัตกรรม) 
 
 

1.  นายธนภัทร  งามตา 
2.  นายชัยติพงษ์  บุญมั่น 
3. นายญาณพัฒน์  สบบง 
4. นายธนพล  พักแก้ว 
5.  นางสาวกัญจนพร  ชูไว 
6.  นางสาวกัญญาพัชร  อดทน 
7.  นางสาวธิญาดา  เฉลี่ยว 
8.  นางสาวอภิชญา  แข่งขัน 
9.  นางสาวจันทรัช  อุ่นเมือง 
10. นางสาวนนทยา  มะโนแสน 
11. นางสาวนันธิการณ์ จบสูงเนิน 
12. นายณัฐวิโรจน์  แก้วกลางเมือง  
13.  นายภาณุวัฒน์  จอมหาร 
14.  นางสาวรินรดา  สุทธวงค์ 
15.  นางสาวดวงกมล  สุทธวงค์ 
16.  นางสาวฐิติรัตน์  สวัสดี 
17.  นางสาวอภิสรา  เมืองมูล 
 
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
1.  นายช านาญ  อิทธิยา 
2.  นางณิราพร  อิทธิยา 

ปีการศึกษา 
2563 

เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
ผลงาน การลดปัญหาหมอกควันผ่าน
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสร้าง
เยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพ้ืนที่สูงภายใต้
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

https://www.facebook.com/1053627
97798673/videos/1185280698525760 
 



 

 

 


