
ผลงานวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ล าดับ
ที ่

แผนก ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อนักเรียน นักศึกษา ผลงาน 

1 ช่างยนต์ ปวช.3/1,3/2 นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ นายจิระเดช  
นายชลเทพ  
นายธีรเจต  

อ่อนศรี 
สร้อยสน 
เนื่องจ านงค์ 

เครื่องดูดฝุ่นไฮเทค 

    นายคณาธิป  
นายจักรินทร์  
นายฉัตรชัย  

บูรณศีลสุนทร 
เจริญผล 
บุตรดี  

รถจักรยานอเนกประสงค์ 

    นายณัฐพงษ ์ 
นายธนาพิพัฒน์  

เอมเปีย 
แสงเดช 

ตู้ปลาพลังงานแสงอาทิตย์ 

    นายชัยมงคล  
นายนพณา  

ดวงดารา 
ผ่องศรี 

เครื่องดักยุง 

  ปวช.3/9 นายมานะ สุขสุผล นายนันทวัฒน์  
นายธงชัย  

สุดซา 
ภาคเพียร 

เครื่องวัดยางอเนกประสงค ์ยางเรเตียน 
 

    นายบัณฑิต  
นายพศิน  
นายภาณุพงษ์  

จรุงพัฒนานนท์ 
จงรักษ์ 
เลี้ยงตระกูล  

หินเจียแปลงเป็นเลื่อยไฟฟ้า 

    นายชนินทร  
นายนพเกล้า  

งิ้วลาย 
อุดมเดช 

หินเจียแปลงเป็นใบเจีย 

    นายปฐมพงษ ์ 
นายปวากาญจน์  
นายเกริกพล  

สมงาม 
พิมพ์สกุล 
จิตส์สม 

รถโกคาร์ท1 



  ปวช.3/3 นายพิษณุ รักษาศีล นายนพดล 
นายศราวุธ 
นายรุ่งฤทธิ์ 

อ่อนศรี 
สร้อยสน 
เนื่องจ านงค์ 

เครื่องดูดน้ ามันเกียร์ 

    นายปิยวัฒน์ 
นายสถาพร 
นายสิทธพล  

เหล็กกล้า 
ผ่องสวัสดิ์ 
โชคเจริญ 

เครื่องพ่นยาแบบเข็น 

    นายสมยศ 
นายปัญญา 
นายสราวุฒิ 

เดชชีวะ 
เจริญสุข 
หาความสุข 

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 

    นายจรัสพงศ์ 
นายสิทธิพร 
นายสาธิต 

เบญจกวินเลิศ 
ลี้ลาดภัย 
กลภาภัทร 

เครื่องงัดยาง 

  ปวช.3/7,3/8 นายเกรียงศักดิ์ กิจพิทยา
ฤทธิ์ 

นายบัญชาชัย 
นายพงศ์สุวรรณ์ 
นายสิมิรันดร์ 

แซ่ซื้อ 
ศรีจันต์ 
สุวรรณอ าไพ 

เครื่องถอดโช้คอัพ 

    นายสถาพร 
นายสิทธิพล 
นายสายชล 

บรรณารักษ์ 
ม่วงใหม่ 
ข าแป้ง 

เครื่องไล่ลมเบรก 

    นายพีรวิส 
นายธรนนท์ 
นายณัฐนนท์ 

แจ้งเจริญ 
สุทธมงคล 
สะและวงษ์ 

เครื่องถ่ายน้ ามันเครื่องรถยนต์ 

    นายอนุรักษ์ 
นายปิยวัฒน์ 
นายกฤษณะ 

งอยภูธร 
งอบผ้าลา 
บุญพุ่ม 

เครื่องมือถอดโช้ค 2 



    นายอัครพล 
นายณัฐพงศ์ 
นายสุวินัย 

ไชยเกตุ 
ทองแก้ว 
จิตอนงค์ 

เครื่องมือถอดวาล์วรถยนต์ 

    นายกิตติชัย 
นายไพฑูรย์ 
นายณัฐนนท์ 

ศรีเอ่ีอม 
สริลศรี 
จันทร์เศรษฐี 

เครื่องมือถอดลูกปืนล้อรถยนต์ 

  ปวส.2/1 นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ นายวีระพงษ์ 
นายเสมอพันธ์ 

วาสุกรี 
จันทร์แจ่มหล้า 

ซิงค์ล้างจาน PVC 

    นายกฤษฎา 
นายอดิศร 

อ าพันธ์ 
บ าเพ็ญบุญ 

รถเข็นถ่ายน้ ามันเครื่อง 

    นายนที 
นายธนวัต 

ศรีเจริญ 
เฟืองระย้า 

สถานีชาร์จแบตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

    นายวรยศ 
นายชัยณรงค์ 

แซ่โก 
ไหลหลัง 

เครื่องมือดูดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวรถจักรยานยนต์ 
 

    นายกฤษณะ 
นายคมกฤษ 

ไพรวัลย์ 
เนื่องจ านง 

ชุดสาธิตเฟืองท้ายรถยนต์ 

    นายศุภกร 
นายพศกวุฒิ 

จวงด ี
ทรัพย์ทวีผลบุญ 

อุปกรร์ดูดน้ ามันเบรก 

    นายดุสิต 
นายธรากร 

ศุสิตา 
แก้วราช 

ชุดฝึกต่อวงจรรีเลย์ 

    นายจารุวิทย์ 
นายรัฐนันท์ 

แซ่ซือ 
ทับสุรีย์ 
 

เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 



    นายธีร์ดนัย 
นายไตรภพ 

โพธิ์ไพทูรย์ 
ทุมพล 

Special Stand (ขาตั้งพิเศษ) 

    นายปิยทัศน์ 
นายวีรพล 

สีดาทอง 
ทองอินทร์ 

ชุดฝึกเซ็นทรัลล็อคและกันขโมย 
 

    นายอ าพล 
นายเกษมศักดิ์ 

แดงสุวรรณ์ 
อุตสาหะ 

อุปกรณ์ปอกมะพร้าว 

    นายจีรศักดิ์ 
นายนิพนธ์ 

สีทองสุก 
หิมาลัย 

ชุดฝึกหน้าปัดรถยนต์ 

 
 

   นายคหบดี 
นายอภินันท์ 

แซ่เฮง 
กัณฐวิภูณ ์

โต๊ะรีดผ้าแปลงพลังงานความร้อนเป็นไฟฟ้า 

  ปวส.2/2 นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ นายณัฐพงศ์ 
นายธีรพล 

สวัสด ี
จันทรกูล 

ชุดฝึก OBP-11 

    นายณัฐวุฒิ 
นายณัฐพงษ์ 

หลิมบัวทอง 
บุระณะ 

ชุดสาธิต ระบบบังคับเลี้ยว 

    นายนันทพงศ์ 
นายเกียรติศักดิ์ 

แซ่ตั้น 
ภูริปัญโญภาส 

ชุดฝึกเครื่องเสียงรถยนต์ 

    นายสรสิทธิ์ 
นายศุภณัฐ 

เผ่าสกุลทอง 
รอดคง 

เครื่องฟักไข่ไก่ 

    นานชินกฤต 
นายณัฐพงศ์ 

จิตต์อนงค์ 
แสงรุ่ง 

หัวแร้ง 12 โวลต ์

    นายยศธร 
นายภูธเนศ 

เจตุพล 
ดีขัน 
 

ฐานวางเครื่องยนต์เพ่ือฝึกประกอบ 



    นายชยากร 
นายนพฤทธิ์ 

จรุงพัฒนานนท์ 
อภัยพงษ์ 

ฐานวางเครื่องชุดฝึกเครื่องยนต์ Vigo 1 Kd 

2 ช่างกลโรงงาน ปวช.3/1,3/2 นายสันติ ลูกล้ิม นายกันตพงศ์ 
นายธนาทร 
นายสุกฤต 

บุญถาวร 
มิตรประพันธ์ 
ทองวัน 

เครื่องก าจัดเศษอาหาร 

    นายไกรวิชญ์ 
นายธนากร 
นายระพีพัฒน์ 

แซ่ลิ้ม 
ฟ้าอ านวย 
ตรีสุวรรณกุล 

รถเข็นอเนกประสงค์ 

    นายณัฐสิทธิ์ 
นายพงศธร 
นายคณิศร 

ด้ายสินรัมย์ 
พลอยงาม 
อินทร์ล้ า 

รถเข็นหยอดปุ๋ย 

    นายวรธน 
นายอาทิตย์ 
นายพรมนัส 

เพ็ชรตาบุตร 
พุทธโธ 
ธรรมอิทธศักดิ์ 

Security two 

    นายณรงฤทธิ์ 
นายฤทธิเดช 
นายศักดิ์ดา 

ฬือจันทร์ 
บุบผา 
ทิยาเวช 

อุปกรณ์ช่วยตักเกลือบ 

    นายเทพาธิป 
นายศุภฏร 
นายคณิศร 

บุญทอง 
สิงห์แสงออน 
มาลารักษ์ 

อุปกรณ์หยุดออโต้เครื่องกลึง 

    นายจารุวิชญ์ 
นายธีรภัทร์ 
นายเอกภพ 

อาลัยกลาง 
คาวีทอง 
ธนญชัยกุล 
 

เครื่องเหลาทางมะพร้าว 



    นายพิสิษฐ์ 
นายศราวุฒิ 
นายอชัยนิน 

นพนาคร 
สังข์ทอง 
ราษฎรนิยม 

เครื่องฉีดน้ าหล่อเย็นแบบกรองไขมัน 

    นายณัฐวัมต 
นายนพชัย 
นายชัยวัฒน ์

จิตต์สม 
ภัยนิราศ 
มั่นเจริญ 

เลเซอร์วัดระดับงาน 

    นายนุกูล สมคิด อุปกรณ์ยกโลหะแผ่น 
    นายจิรายุ 

นายรณชัย 
นายสิทธิชัย 

ก้อนทอง 
สีโรธา 
ประสิทธิวัฒน์ 

เครื่องจ่ายผงซักฟอก 

  ปวช.3/7 นายบรรลือ จันทร์ศิริ นายธนวัฒน ์
นายณัฐ 

พลทองมาก 
บูรพาสิงห์ 

เครื่องเก็บสายยางอัตโนมัติ 
 

    นายศุภคม 
นายมาะนะ 
นายอดิศร 

กิตติกุลวัสดิ์ 
สีจ้อย 
พงษ์สุวินัย 

แคปซูลกู้ชีพ 

    นายวิชญะ 
นายกิตตินันท์ 
นายนุกูล 

พิมพ์บารี 
ศิลป์ประเสริฐ 
สมคิด 

อุปกรณ์ยกโลหะแผ่น 

  ปวช.3/3,3/4 นายอติชาต เครือจันทร์ นายวรวิทย์ 
นายธนศักดิ์ 
นายสิทธกร  

พิกุล 
อ่อนเจริญ 
เนื่องจ านง 

เครนยกของ 

    นายวันชัย 
นายจิรายุ 

ฐิติพงษ์ธนกุล 
แซ่ลี้ 

อุปกรณ์ตัดขวดแก้ว 



    นายธนภัทร 
นายนรุตม์ชัย 

ธัญวัฒน์สวัสดิ์ 
สร้อยสมยา 

หุ่นยนต์สี่ขา 

    นายนฤพล 
นายสิวภพ 
นายอธิศักด์ิ 

อุ่นกอง 
การค าอุ้ย 
แซ่คู 

เครื่องบดหยวกกล้วย 

    นายภานุวัฒน์ 
นายถาวร 
นายรุ่งโรจน์ 

เคะนะอ่อน 
ขจรกิดาการ 
ชัยศรี 

หุ่นยนต์ Massenger Robot2 (MR2) 

    นายธนธรณ์ 
นายปฐวี 
นายรัชวุฒ ิ

กิจประเวศน์ 
วงษ์จันทร์ 
เจริญอร่ามกุล 

หุ่นยนต์ Massenger Robot1 (MR1) 

    นายนันทปรีชา 
นายอภิรักษ์ 
นายธนวัฒน ์

มัติโก 
ค าพลอย 
พรนิคม 

เครื่องบดหมู 

    นายพงศธร 
นายสุรพส 
นายชยุตม์ 

อ่องมา 
ค าอ่อน 
ศิริเกษม 

เครื่องสีข้าว 

    นายสิทธิพล 
นายศิวกร 
นายอัศนี 

สิงห์ค า 
ธูปน้อย 
จิรานุวัฒน์ 

รถยกอเนกประสงค์ 

  ปวส.2/1,2/2 นายอติชาต เครือจันทร์ นายสุกฤษฎิ์ 
นายศุภนิมิต 

ล้อมวงษ์ 
อนุอัน 

อุปกรณช์่วยการเดินเด็กพิการ 

    นายโชคชัย 
นายพัชรพล 

พรมลี 
เกตุสมิง 

อุปกรณ์เสริมแท่นสูบน้ า 



    นายก าจัด 
นายพงศธร 

เหลืองอ่อน 
ธรรมดา 

จักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

    นายดรุณ 
นายพิพัฒน์ 

พูลมนัส 
พรมวงษา 

อุปกรณ์ลับมีดกลึงรัศมีโค้ง 

    นายธีรภัทร 
นายธนวัฒน ์
นายกิตติณ ฐ 

แสงงาม 
เผยสง่า 
ยศพัฒน์ธนโชค 

รถสามล้อพลังงานร่วม 

    นายณัฐภัทร 
นายพรชัย 

จ่าภา 
อัตภาล า 

อุปกรณ์พ่นทราย 

    นายสภาพัฒ 
นายมนัสนันท์ 

เหลืองอ่อน 
การุณ 

ถังพ่นบ าบัดน้ าเสียใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

    นายศรายุทธ 
นายอภิรักษ์ 

ประทุมรัตน์ 
หมื่นสา 

รถสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

    นายกัณฐลดา 
นายนันทวัฒน์ 

สลับส ี
สิงห์ทอง 

หุ่นยนต์แขนกล 

    นายภูวิศ 
นายวสันต์ 

ขัติวงศ์ 
สาระกูล 

แคปซูลยางชีพ 

    นายชยณัฐ 
นายสุวพิชญ์ 

ฝังนิล 
พวงเปีย 

รถเข็นอเนกประสงค์ 

  ปวส.2/3 นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์ นายกิตติชัย แดงเข้ม ชุดตาชั่งส าหรับวัตถุดิบ 
    

 
 

นายวัชรินทร์ 
นายณัฐวัฒน์ 

ฤทธิ์งาม 
แซ่ล้อ 

เหล็กรับยึด Sash 



    นายกิตติศักดิ์ 
นายทรงพล 

ทรายละเอียด 
อินทรีย์ 

เครือ่งดัก Part ลืมสับน๊อต 

    นายวุฒิพงศ์ พิมพ์สกุล JIGG Go no Go 
    นายอรรถพล  โสมาบุตร เครื่องอัดปอกไขควง 

    นายทรงภพ เกาประเสริฐ เครื่องทดสอบฟอง 
    นายจิรายุทธ ทิมแสง เครื่องขัดหน้า Flange 
    นายชัยวัฒน ์ ชมพู เครื่องช่วยยกของ (X-LIFT) 
    นายจักรพงษ์ จิตจ านงค์ เครื่องปั้มครีบชิ้นงาน A 1-2-3-4 
    นายเอกชัย 

นายธนกิจ 
วงษ์ทอง 
ไชยสอน 

อุปกรณ์บอกสถานะ Wating post 

    นายเจตริน 
นายปฏิภาณ 

อิธิพล 
เจริญพรสกุลชัย 

เครื่องหยอดจาระบีอัตโนมัติส าหรับสายการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ 

    นายศุภกิจ นาคพุ่ม เครื่องดดัม้วนเหล็ก 
    นายสุพัฒกิจ พุ่มจันทร์ อุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบชิ้นงาน SPOT 
    นายณัฐพงษ์ รัตโน ท่อระบายลมร้อนออกนอกอาคาร 
    นายศรัญยู รินรักษา เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ 
    นายอนุชาติ 

นายพงศ์รัตน์ 
รือณีย์ 
จันพันธ์รูป 

การลดขนาดของแม่พิมพ์ 

  ปวส.2/3
  

นายวิชญวัฒน์ เกตุอู๊ด นายธนภัทร 
นายเกียรติชาญ 

บุญบัส 
ลมไธสง 

The post box 4.0 

    
 
 

นายวรพล 
นายสิทธา 

ศรีต ิ
รุ่งเรือง 

เครื่องดูดเศษและผงโลหะพลังแม่เหล็ก 



    นายฐพช 
นายวิริยะ 

กลิ่นบุศย์ 
กระสินธ์ 

บันไดตัวหนอน ระบบไฟฟ้า 

    นายกุศล 
น.ส.เอมมิกา 

จดแตง 
เหลาคม 

เครื่องหั่นต้นกล้วย 

    นายชลชาติ 
นายศุภรัตน์ 

แซ่หลิว 
พุมดา 

เครื่องถอนขนไก่ 

  ปวส.2/1,2/2
  

นายพาณิชย์ ธงชนะ นายวิชยา  
นายรณชัย 

สุขโข 
โกมิน 

เครื่องผ่าฟืน 

    นายอภิชาต 
นายชัยวัฒย ์

จ าปี 
หงษ์แก้ว 

เครื่องชาร์ทแบต 3 IN 1 

    นายธนกร 
นายปรีชานน 

จันทภาส 
น้อยมาลา 

เครือ่งเลื่อยไม้ 

    นายศักดา 
นายอาธิสิทธิ์ 

ระฆังแก้ว 
เปรียบยอดยิง 

เครื่องดัดเหล็ก 

 
 

   นายณัฐพงษ์ 
นายสุทธิศักดิ์ 

พวงไพวัน 
เจนดง 

ไมเ้ช็ดกระจกอเนกประสงค์ 

    นายชนวิทย์ 
นายสันติภาพ 

คงก าปั่น 
คงอยู่ 

รถเข็นพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

    นายปฏิพล 
นายอานันท์ 

เท้าไมส้น 
อรุณมณีโชติ 

เครื่องถอนมัน 

    
 
 

นายอภิชาต 
นายน้อมฉัตร 

ปูผ้า 
เอ่ียมสมบัติ 

เครื่องร่อนทราย 



3 ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.3/1 นายภิญโญ ข าประดิษฐ์ นายอภิสร 
นายธีระวัช 
นายณัฐพงษ์ 

สวนศรี 
เข็มกลัด 
เพชรชนะ 

รถพรวนดิน 

    นายชลธิศ 
นายต่อรัก 

บูรณเกียรติกุล 
จ านงผล 

เครื่องตีย่อยขวดแกว้ 

    นายธนพงษ์ 
นายสิทธิชัย 

ด าเนินงาม 
ค าสี 

เครื่องย่อยใบไม้ 

    นายวิวัฒน ์
นายพิพัฒน์ 
นายภานุวัฒน์ 

ไอวิยะตพงษ์ 
วิริโอฬาร 
ได้งาม 

เครื่องหั่นผัก 

    นายสืบศักดิ์ 
นายกฤษฎา 
นายอธิศักด์ิ 

ศุภกิจเจริญ 
บุราดร 
อุทัย 

เครื่องขดุหลุม 

    นายชนกพล 
นายธนวัฒน ์
นายอนุรัตน์ 

ไชมา 
ชินเขว้า 
แดงศิริ 

รถเข็นเก็บขยะ 

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.3/1,3/2 นายรชตะ เตชะมา นายกฤษณพล 
นายกลมภพ 
นายชิษณุพงษ์ 

จิตพูลผล 
ทองค า 
ด้ามภูเขียว 

เครื่องรดน้ าเห็ดอัตโนมัติ 

 
 

   นายชนกันต์ 
นายปฐมพร 
นายภูมิพิพัฒน์ 

ธนานิธิภูม ิ
สุขไสยาสน์ 
พงษ์ศุภกจิขจร 

 CTC Smart Switch 

    นายสุธิราช 
นายกันตวิชญ์ 

เสนาะล้ า 
วรรณราช 

เตาเผาขยะไร้ฝุ่น 



    นายชววัลวิทย ์
นายธนภัทร 
นายปฐมพร 

ชาวนาว ี
วงษ์กัญหา 
เจือจันทร์ 

ชุดจ าลอง 

    นายวรวรรธ 
นายจิรพงศ์ 
นายระวิสุต 

สว่างอารมณ์ 
อภิชิตพงศ์ชัย 
งามเจริญ 

ชุดการต่อวงจรไฟฟ้า 

    นายณัฐวุฒิ 
นายมรุพล 

เขียวใจยา 
ฤดีชุติพร 

ชุดจ าลองการรดน้ าผักผ่านสมาร์ทโฟน 

    นายรพีภัทร 
นายธีรภัทร 

ธ ารงกิตติกุล 
สิญญานันท์ 

เครื่องดัดท่อเหล็กตั้งโต๊ะ 

 
 

   นายวสิษฐ์พล 
นายธนนันท์ 

น้ ามันจันทน์ 
หนูขาว 

ป้ายแผนกไฟฟ้า 

    นายกฤษณพล 
นายกมลภพ 
นายชิษณุพงษ์ 

จิตพูลผล 
ทองตา 
ด้ามภูเขียว 

Mushroom House Automation 

    นายวะวิสุต 
นายจิรพงศ์ 

งามเจริญ 
อภิชิตพงศ์ชัย 

มัลติเมตร สื่อการเรียนการสอน 

    นายชวัลวิทย ์
นายกิตติพัฒน์ 
นายปฐมพร 

ชาวนาว ี
วงษ์กัญหา 
เจือจันทร์ 

Finger scan door lock 

    
 
 

นายทศพล 
น.ส.สภุาภักดิ์ 

คงสันทัด 
โชคอุดม 

Bartendor Robot 



    นายภาณุกร 
นายสหัสชัย 
น.ส.ภัทรวด ี

โสจันทร์ 
สวัสดีมงคล 
ปานอ าพันธ์ 

เบาะ Sensor 

    นายกวีศักดิ์ 
นายทวีทรัพย์ 

ละมัย 
ค าพะแย 

รถอัดกระป๋องเคลื่อนที่ 

  ปวช.3/3,3/4 นายธันวา ชื่นนิยม นายเฉลิมชัย 
นายอรรถพล 
นายณัฐพล 

ประเสริฐมาก 
ผดุงศิริกุลชัย 
แซ่โล้ว 

สปริงเกอร์รดน้ าหลังคาโดยใช้ Arduino 

    นายเกียรติศักดิ์ 
นายนคร 
นายธนกณ 

แก้วผล 
ใจพรหม 
ขันติ 

สกูตเตอร์ไฟฟ้า 

    นายกมล 
นายธนวัฒน ์

เกามสิริวัฒน์ 
แก้วกลม 

พัดลมละอองเย็น 

    นายอันตพล 
นายชญานนท์ 
นายนนทวัฒนื 

ชูพงศ์เบญจพล 
สมเทศ 
ไชยตะมาตย์ 

เครื่องรดน้ าต้นกล้าด้วย Auduino 

    น.ส.เปรมวด ี
นายกฤษณ์ 
นายทักษิณ 

พูลสวัสดิ์ 
ชัยประยูรหัทธยา 
รุ่งเรือง 

Laser ตรวจจับขโมย 

    นายพลวิชัย 
นายอดิเทพ 
น.ส.ศิริวรรณ 

ดอกจันทร์ 
ตาค า 
กุมประสิทธิ์ 

เครื่องตรวจจับควันไฟในอาคารด้วย Arduino 

    นายภาสกร 
น.ส.มุฑิตา 

ข าเจริญ 
อุทัยดา 

เข็มขัดเตือนภัยผู้สูงอายุ 



นายนนธกร เกิดสมบัติพงษ์ 
    นายพชร 

นายจิรเมธ 
น.ส.ศุภานิช 

พิมพ์สกุล 
ชูกลิ่นหอม 
เครือวัลย์ 

เพาเวอร์แบงค์พลังงานมือปั่น 

  ปวช.3/7 นายรุ่งโรจน์ สุภาผล นายอนันตพงษ์ 
นายยุทธพิชัย 

เขมาภิรมย์ 
อินพรหม 

ตู้ปลาอัจฉริยะ 

    นายชินวัตร 
นายชัยรณงค์ 

โพธิ์มาทะ 
นัยเสถียร 

โรลวัดสายไฟ 

5 
 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3/1,3/2 นายวุฒิศักดิ์ ธนวัตน์กุลชัย น.ส.มานิตา 
น.ส.ธนิดา 
น.ส.อรณิชชา 

สุขวงศ ์
สางบุญมา 
สุธรรมา 

เครื่องดูดควัน ควบคุมการท างานด้วย PIR 

    นายพรีพล 
นายวันชัย 
นายชาคริต 

ใจเชื้อ 
บุญโชติ 
หยุดยิ่ง 

การพัฒนาโปรแกรมระบุต าแหน่งรหัส G-code 

    นายนพวิทย์ 
นายจ านง 
นายศุภวิชญ์ 

ลิ้มภักดีสวัสดิ์ 
พลานนท์ 
ทวีเกิด 

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมแบบกล CNC 

    นายวรพจน์ 
นายปิยะพงษ์ 
นายจักรกฤษณ์ 

นิยมสุข 
ชมสาร 
นิลสมัย 

การพัฒนาโครงสร้างแขนกล 

    น.ส.สชุาดา 
น.ส.วนชิยา 
น.ส.สุพรรษา 

ทองนพคุณ 
กนกกาญจนพงศ์ 
เพ็ญพานิชย์ 

เครื่องให้อาหารสุนัข 3 เวลา 



    นายอิสรพงศ์ 
นายนครินทร์ 
นายนิธินันท์ 

ดับโศรก 
แซ่เล้า 
สุวรรณพาชี 

เครื่องดูดควันตะกั่วพลังงานแสงอาทิตย์ 

    นายวิศรุต 
นายศิวพันธ์ 
นายพงษ์ปณต 

ไหมเงิน 
รัตนะ 
สุขวงค ์

หุ่นยนต์ดุดฝุ่นบังคับ 

    นายเรืองฤทธิ์ นามวงศ์ษา มินิ CNC 
    นายนิพนธ์ 

นายสารินทร์ 
นายภมรเทพ 
นายฐานพงศ์ 
น.ส.ศรสวรรค ์
น.ส.สธุิภรณ ์
นายธนากร 
นายปรัชญา 
นายศุภชัย 
นายคุนภัทร 
นายวีรยุทธ 
นายภัทรพล 
นายพรเทพ 
นายวีรพล 

สุขสวัสดิ์ 
สิงมาธิบ 
วิริยะพงศ์รัตน์ 
เจริญพร 
แก้วไพศาล 
จีนรัมย์ 
ฟ้าใสสิรินันท์ 
ปรีชาชาติ 
รักษาวงค์ 
สุวรรณศิริ 
บุตรดี 
ส าราญจิต 
แจ้งเจริญ 
สุนันต๊ะ 

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ PLC 

  
 
 

ปวส.2/1,2/3 นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย นายวรรณธัช 
นายอภิชัย 

วงษ์สมบูรณ์ 
พรพจน์ธนมาศ 

พลังงานส ารองจากแผงโซล่าเซลล์ 



    นายปิยวัฒน์ 
นายศุภมิตร 

วรรณอุทก 
เหลืองแสนสะอาด 

เครื่องพิมพ์ 3 D 

    นายณัฐวุฒิ 
นายพีรพงศ์ 

กล้าณรงค์ 
สิริณัฐวุฒ ิ

รถเก็บขยะควบคุมผ่าน WIFI 

    นายวงศธร 
นายณัฐพงษ์ 

พานาง 
เบ็ญจา 

เครื่องมินิ CNC 

    นายชัยวัฒน ์
นายนภดล 

พุ่มภักดี 
ศรีเรือง 

ถังขยะตรวจจับโลหะ 

    นายปิยพงษ์ 
นายนันทวุฒิ 

คงเมฆ 
ดุขุนทด 

หุ่นยนต์แจ้งเตือนสัญญาควบคุม 

    นายเดโชพล 
นายตะวัน 

ปรีดา 
พาเสือ 

เครื่อง CNC 

6 ช่างเขียนแบบเครื่องกล ปวส.2/1
  

นายชลอ นิ่มเสนาะ นายรัชชานนท์ 
น.ส.วิมลณัฐ 

เมฆกัลป์จาย 
กุลสาลี 

อุปกรณ์ดัดท่อกลมรัศมีขนาดใหญ่ 

    นายส าเริง 
นายเกียรติศักดิ์ 

แก้วแดง 
พรมสาร 

อุปกรณ์ดัดท่อสี่เหลี่ยมรัศมีขนาดใหญ่ 

7 ช่างสถาปัตยกรรม ปวช..3/1
  

น.ส.รัตนมาศ จุลมาศ นายศรราม 
นายธนภัทร 
นายรัฐนันท์ 

ชานน 
บุบผาชาติ 
บุญแก้ว 

Relax Chair 

    
 
 
 

นายกฤติน 
นายศิษฎา 
น.ส.อภิรักษ์ 

ศุภชัยอนันต์ 
ทินราช 
อยู่มะนะ 

Shose and Chair 



 
 

  
 

 
 

น.ส.อัญภัส 
น.ส.วิมลศิร ิ
นายภากรณ์ 

มากหุ่น 
ศรีมูลเขียว 
อ่อนศรี 

โต๊ะเขียนแบบ 

    น.ส.ศิริวรรณ พวงมณี The Paseo  (Chonburi) 
    น.ส.ปนัดดา หนูปราบ ออกแบบและปรับปรุงโรงเรียนหัวกุญแจคริส

เตียนวิทยา 2 
    น.ส.นันตา ดีแขก ปรับปรุงที่ว่าการอ าเภอแม่สอด 
    นายสุขสรร ชูรัก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Creative and 

Design Center) 
8 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ปวช.3/1

  
นายคเณศ เชี่ยวชาญ นายณัฐพงษ์ 

นายชัยวัฒน ์
นายคเชนทร์ 

นพอุบล 
ไพรรม 
กลมกล่อม 

เครื่องอัดเศษเหล็ก 

 
 

   นายอนุวัฒน์ 
นายขริน 

ภูสิงห์ทอง 
ปราบณรงค์ 

ตู้เก็บเครื่องมือ 

    นายณัฐวัตร 
นายธนพงศ์ 

ใจเย็น 
กองทรัพย์เจริญ 

เครื่องย่อยใบอ้อย 

    นายเกริกพล 
นายวงศธร 
นายอธิวัฒน์ 

โรยแก้ว 
หอมสมัย 
เหลืองอ่อน 

ตู้เก็บเครื่องมืออเนกประสงค์ 

   
 
 
 

 นายจตุพล 
นายธนกร 
นายหัสดี 

รุ่งเรือง 
คันไชย 
ผสมทรัพย์ 

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 



  ปวช.3/3
  

นายปราโมทย์  
กรองกาญจน์กุล 

นายอนุพล ภูบาลี เปลไกวอัตโนมัติ 

    นายสมประสงค์ 
นายภูเบศ 

พิลา 
วลัยศักดิ์ 

แม่เหล็กไฟฟ้า 

9 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3/1
  

น.ส.สุนันท์นุช มีแสง นายกฤษฎา 
นางอลงกรณ์ 
นายณัฐกิตติ์ 

แซ่กัง 
สุขสุวรรณพร 
ยะลาไสย์ 

ระบบจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 

    น.ส.สธุัญญา 
น.ส.ณัฐนร ี
นายกรกช 

เชยสุนทร 
กระชน 
แก้วสนธิ 

ระบบจัดการหอพักออนไลน์ 

    นายจิรวัฒน์ 
นายอิสรพล 
น.ส.พัชราพร 

สงวนมงคลเดช 
เสริมสุนทรศิลป์ 
แสงอรุณ 

ระบบจ าหน่ายรองเท้าออนไลน์ 

    นายเจษฎา 
น.ส.ฐิตาภา 
น.ส.สุทธิลักษณ์ 

ผสมทรัพย์ 
สมานราษฎร์ 
ศรีสมบูรณ์ 

ระบบขายเกมส์ออนไลน์ 

    นายศุภโชค 
นายราเชนท์ 
น.ส.นิตยา 

วาจาค า 
จึงสงวนสิทธิ์ 
มาน ู

ระบบจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

    นายศิวัช 
นายศิริชัย 
กฤษฎากรณ์ 

ยอดส าอาง 
ยงชีพ 
เครือชื่นชม 

ระบบขายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ 

  ปวส.2/1,2/2
  

น.ส.สุนันท์นุช มีแสง นายสุระพี 
นายศุภกิตต์ 

เลิศงามดี 
กมลวรรัตน์ 

เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ 
 



    น.ส.พรชิตา 
น.ส.เสาวลักษณ์ 

ค าโสม 
เมืองจันทร์ 

ระบบจ าหน่ายแคลตัสออนไลน์ 

    นายธนันณัฐ 
นายอภิสิทธิ์ 

กิติกรเศรษฐ์ 
อัชฌาอภิรักษ์ 

ระบบจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

    นายนภัสกร 
น.ส.พัฒนภรณ์ 

อมรพรประเสริฐ 
แต้มทอง 

ระบบการจัดการห้องพัก 

    นนายวรุตต์ 
น.ส.กนกวรรณ 

เกตุวัฒถา 
แสงศรี 

ระบบติดตามการผลิต 

    นายภัทรพล 
น.ส.อนัญญา 

ศรีสุข 
การช่าง 

ระบบจ าหน่ายสินค้าน าเข้าจากจีน 

    นายศราวุธ 
นายพุฒินาท 

เพ่ิมรัตน์ 
สุราวรรณ 

ระบบจ าหน่ายมือถือออนไลน์ 

10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/1
  

นายสุวิทย ์ทองนอก น.ส.เกษราภรณ์ 
น.ส.ปภาว ี
น.ส.ฐิติพร 

แซ่ตั้ง 
สุดเฉลียว 
อินทรวิชัย 

เว็บไซต์หมู่บ้านบึงไม้แก่น 

    น.ส.ทิติภา 
น.ส.ทิพวรรณ์ 
น.ส.นฤมล 

ตั้งศิริ 
พุ่มโพธิ์ 
จันทร์อินทร์ 

เว็บไซต์ร้านเด็ด @ บ้านบึง-หนองชาก 

    นายสมคิด 
น.ส.อัญชลี 
น.ส.กนกวรรณ 

พิมพ์จันทร์ 
พลทรัพย์ 
สุขขี 

เว็บไซต์กลุ่มงานหัตถศิลป์  

    น.ส.ชนสิรา 
น.ส.ธัยว์รัชญ ์

สุเนตร 
โชติวัทน ี

เว็บไซต์ร้านสะดวกซื้อ  OK เซเว่น 



น.ส.สุขุมาภรณ์ ส าโรงลุน 
    น.ส.อาทิชา 

น.ส.ทิพพาพร 
น.ส.ธนชัพร 

โชติยา 
ศิริบุญมี 
รัตนวัน 

เว็บไซต์บริษัท Siammitto product part จ ากัด 

    นายพิพัฒน์ 
น.ส.มณีนพรัตน์ 
น.ส.พรรณิภา 

ไนยเนตย์ 
กาญจนดิษฐ์ 
บุญแน่ 

เว็บไซต์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวป่าชายเลน 

    น.ส.สุพัฒรา 
น.ส.จุฑามาศ 
น.ส.ภาณิภัค 

ปาณะศรี 
คงถาวร 
ไชยสาคราม 

เว็บไซต์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    น.ส.บุษกร 
น.ส.ผกามาศ 
น.ส.รฐพร 

ฝังนที 
เพ็ชรพลอย 
เผยฉวี 

เว็บไซต์สูตรขนมหวานอาหารคาว 

    น.ส.ปณิตา 
น.ส.เกตุมณี 
น.ส.พรสุวรรรณ์ 

พันธ์ศรี 
วงษ์เทศ 
โพนนอก 

เว็บไซต์ร้าน Friend Coffee 

    น.ส.กมลวรรณ 
น.ส.อรนภา 
น.ส.สุรีรัตน ์

กรองกาญจน์กุล 
แสงทอง 
สายหยุด 

เว็บไซต์ทวิศึกษา 

    นายณพงศ์ 
น.ส.กัทรภร 
น.ส.กนิษฐา 

พลนาญ 
วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 
อาววิชัจย 

เว็บไซต์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเกาะลอย 

    น.ส.นิวารัน 
น..ส.สุภสุดา 

ชมโดกกรวด 
ทองรัถจันทร์ 

เว็บไซตล์าบยโส OK แซ่บอีสาน 



น.ส.อรปรียา อุทธสิงห์ 
    น.ส.จันดารัตน ์

น.ส.ณัฎริกา 
น.ส.นัฐนิสา 

บัวศรี 
นันทา 
วรรณทอง 

เว็บไซต์แนะน าร้านเครื่องดื่ม และร้านเบเกอรี่ 

    น.ส.จิรัชญา 
น.ส.ศศิกานต์ 
น.ส.สิรวิรรณ 

มหาดไทย 
ทองทา 
สอนช่วย 

เว็บไซต์ห้องพัก ต. เขาคันทรง 

    น.ส.อมิตตา 
น.ส.ฐิติชญา 

นกงาม 
เชื้อปรุ 

เว็บไซต์ Watercolor Gallery Artwork 

 

 

 


