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ท่ี ชื่อผู้จัดท า แผนกวิชา ขื่อโครงการ 

1 นายรัตนพล 

นายเสรี 
นายธนพนธ ์

แซ่เตียว 

แสนหมุด 

แกว้ฮ่องค า 

ช่างยนต์ ปั้มลมเคล่ือนท่ี 

2 นายเอกชัย 

นายสธน 

นายภูชิชย์ 

ประไพศร ี

เกตุธนทรัพย์ 
แสงเพิ่ม 

ช่างยนต์ เครื่องโม่ปูนอ านวยความสะดวก 

3 นายวรุตม์ 
นายสุรพัศ 

นายนนธวัช 

อ่ าเอี่ยมศรี 
สุนทรโชติ 

พาลี 

ช่างยนต์ ชุดสาธิตเครื่องเสียงรถยนต์ 
 

4 นายอภิวิชญ์  
นายณัชพล 

นายอนนท์ 

ชิตานนท์ 

ลบแท่น 

จันทวงษ์ 

ช่างยนต์ ชุดสาธิตระบบหัวเทียน 

5 นายจตุพล 

นายกรกช 

นายเจษฎา 

แจ้งสนาม 

นึกหมาย 

ทองยศ 

ช่างยนต์ ชุดสาธิตระบบเซ็นทรัลล็อค 

6 นายธนวัฒน์  สัชฌุกรกุล ช่างยนต์ เครื่องปั้มน  ามันแบบมือหมุน 

7 นายณัฐวัฒน์ 
นายทรงพล 

นายอัครชัย  

ชาวนา 

เพชรดี 

พงษ์รัตน ์

ช่างยนต์ ลิฟท์ยกรถมอเตอร์ไซด์ 

8 นายธีรพัฒน ์

นายธนากร 

นายพงค์จินดา 

ส าเริงศิลป์ 
สินเจริญ 

ศรีพินิจ 

ช่างยนต์ เครื่องถอดสปริงโช๊ค 

9 นายเรวัตร 

นายนนธิชัย 

นายพัฒน 

รุจาคม 

ชินสุข 

พงศ์พิริยานนท์ 

ช่างยนต์ แผงสาธิตวงจรไฟฟ้าจักรยานยนต์ 

10 นายนัตพล  
นายสิทธพล 

นายสุกฤษฎิ์ 

ภูวทิต 

ขจรรัตนานนท์ 

แซ่โล้ว 

ช่างยนต์ เครื่องย่างไก่ไฮเทค 

11 นายณัฐวุฒิ 
นายนฤสรณ์ 

นายพรรณกร 

วรวรรณ 

กาละสิรัมย์ 
พรมต่าย 

ช่างยนต์ ราวตากผ้าอัตโนมัติ 

12 นายพีรพัฒน ์

นายธนากร 

นายจิรัฐ 

ศรจันทร์ 
เพชรพันล้าน 

แสงบุญน า 

ช่างยนต์ รถเข็นดูดเศษเหล็ก 

13 นายธนกร 

น.ส.ปริญญา 

นายกันต์ศักดิ์ 

โชติการธนโชติ 

แสงอุ่น 

พูนพัฒนาทรัพย ์

ช่างยนต์ เครื่องขูดมะพร้าวมือหมุน 



14 นายเจษฎา 

นายธิเบศ 

นายวีรภัทร 

พิมพ์สกุล 

เหลาธรรม 

ลาวิลาศ 

ช่างยนต์ เครื่องปอกแอปเป้ิลแบบมือหมุน 

15 นายธนภัทร 

นายสถาพร 

นายสิทธิชัย 

แจ้งเจริญ 

ฟูเกษม 

ทองนาค 

ช่างยนต์ เครื่องสีข้าวกล้องแบบมือหมุน 

16 นายกฤติพงศ์ 

นายบุญฤทธิ์ 
นายวิษณุ 

เครือนาชิด 

ใจพุก 

ชนะ 

ช่างยนต์ เครื่องหั่นผักและผลไม้ 

17 นายฐพันกรณ์ 

นายภากร 
รุ่งเรืองค าแก้ว 

ยินดีสุข 
ช่างยนต์ เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ 

18 นาณัชพล 

นายธนพล 
ทุมาสิทธิ์ 
เท่ียงดี 

ช่างยนต์ เตาย่างไร้ควัน 

19 นายกฤษฎา 

นายพงษ์พัฒน ์

นายณัฐพล 

สุขประเสริฐ 

โชติวุฒยศวริศ 

แสงรุ่ง 

ช่างยนต์ เครื่องเกาผิวมะพร้าว 

20 นายธนิทธ ิ

นายนัฐวริศร์ 
นายศุภชัย 

เกาะโพธิ ์
แซ่ตั๊น 

โยงกระโทก 

ช่างยนต์ เตาย่างห่างมะเร็ง 

21 นายศรันย์ 
นายอัจฉริยะ 

นายพลเชษฐ์ 

รุ่งเรืองศร ี

ค าอ้อ 

สินทรัพย์ 

ช่างยนต์ เครื่องคั นน  าผลไม้และน  ากะทิ 

22 นายเจษฎากร 

นายพัชรพล 

นายศราวุธ 

เงางาม 

สีมา 

ไชยชนะแส 

ช่างยนต์ การท าตู้บัดกรีแบบดูดควัน 

23 นายณัฐวุฒิ 
นายธนพล 

สืบวงษ์ 
พรมป้อม 

ช่างยนต์ เครื่องย่างปลาเผา 

24 นายทินกฤต 

นายวิบูลย์รัตน์ 
นายธนโชติ 

พงษ์เรื่อง 

โอศิริ 
โกสินทรจิตต์ 

ช่างยนต์ เครื่องฟอกอากาศ 

25 นายรณฤทธิ์ 
นายธนกฤต 

นายกฤษฎา 

ยืนยงค์ 

ศรีสุรักษ์ 
ชัยอุดร 

ช่างยนต์ ไม้สอยมะนาว 

26 นายบรรดิษฐ 

นายฤทธิชัย 
โปร่งอากาศ 

พิพิธภัณฑ์ 
ช่างยนต์ เครื่องพ่นยุง 

27 นายธนวัฒน ์

นายพีรพล 
เหล็กเพ็ชร 

นันทสูรย์ 
ช่างยนต์ ไม้สอยกันช  า 

28 นายเอกภพ 

นายกรินทร 

นายศรัณย์ 

พรหมศิริ 
ทองฉาย 

บัวสี 

ช่างยนต์ น  าพุประหยัดพลังงาน 



29 นายแสนศักดิ์ 
นายสันทัด 

นายธีรเมธ 

วิทยานุกรณ์ 

แก้วอุดม 

พ านัก 

ช่างยนต์ เครื่องรดน  าต้นไม้อัตโนมัต ิ

30 นายวรวุฒิ  สีม่วง ช่างยนต์ เครื่องปอกเมล็ดทานตะวัน 
 
 

31 นายคณาวุฒิ 
นายเจษฎากร 

นายศรายุธ 

งามเสมอ 

แก้วชมภู 
ดีรัศมี 

ช่างกลโรงงาน เครื่องบีบอัด 

32 นายจารุเดช 

นายธนาธิป 

นายสุวัฒน ์

สว่างธัม 

สันติวนกุล 

ท่าเกลือ 

ช่างกลโรงงาน ประแจขันน็อตป้อมมีด 

33 นายวีระพร 

นายกิตติพงศ์ 

นายฐิตินันท์ 

บุตรอัง 

จ๋ิวทา 

ริงาม 

ช่างกลโรงงาน ประแจขันหัวจับเครื่องกลึง 

34 นายใจดี 

นายสุรเดช 

นายพงศธร 

จวงสอน 

เขียวบัวสี 

โรจน์จ านงค์ 

ช่างกลโรงงาน โพเดียม 

35 นายทักษ์ดนัย 

นายธีรศักดิ์ 
นายมณฑล 

วงษ์ศรี 
บูรณะไชย 

ฝานแก้ว 

ช่างกลโรงงาน ชุดจานพา 

36 นายพุฒิพงษ์ 
นายวรวิทย์ 
นายมินธาดา 

นาคชัยยะ 

พวงดี 

หลาบมาลา 

ช่างกลโรงงาน ชุดทดลองนิวเมติกส์ 

37 นายณัฐพร 

นายธีรพงษ ์

นายเสริมสวัสด์ิ 

นรสิงห์ 
วิไลรัตน ์

เครือทิ 

ช่างกลโรงงาน ชุดทดลองการท างานของกระบอกสูบท างาน
สองทาง 

38 นายอติชาติ 

นายณัฐพงษ์ 
นายชานุ 

ทองธรรมชาติ 

มิตรตะขบ 

คงสุขกาย 

ช่างกลโรงงาน ชุดทดลองการท างานของกระบอกสูบท างาน
สองทาง 

39 นายพงษ์พิสิษฐ์ 

นายธนยศ 

นายไตรภพ 

ประสงค์เศษ 

เจริญทรัพย์ดี 

แซ่ตั ง 

ช่างกลโรงงาน แม่แรงยกข้าง 

40 นายสนธยา 

นายวัชรากร 

นายรัชพล 

หริ่งซื อ 

วิเชียร 

รินฟอง 

ช่างกลโรงงาน เครื่องหั่นกล้วยแบบเกลียว 

41 นายอัครเทพ 

นายเจษฎา 
เทียบแสง 

บุญศรี 
ช่างกลโรงงาน อุปกรณ์รับเครือกล้วย 

42 นายทวีศักดิ์ 
นายพีรพงษ ์

สิงห์สถิต 

เสาน้อย 
ช่างกลโรงงาน อุปกรณ์ตัดเครือกล้วย 



43 นายการัณย์ 
นายชลิต 

นายธนพัฒน ์

กาญจนบุรางกูร 

กุหลาบกุลี 

สากร 

ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องอัดอาหารสัตว์ 

44 นายไชยพศ 

นายศักดิ์ดา 

นายสุธีมนต์ 

สมพันธ์ 
เวียงสมุทร์ 
สาดแสง 

ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องถอดใส่ยางรถมอเตอร์ไซด์-จักรยาน 

45 นายธนธัญ 

นายศรัญ 

นายอัมรินทร ์

พุดจันทึก 

พรหมสุรินทร์ 
พุป้อง 

ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องสไลด์กล้วย 

46 นายกฤษฎา 

นายเข็มทิศ 

นายยุทธนา 

ธวัชนโรดม 

วงษาบุตร 

สุขสงวน 

ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องอัดขึ นรูปกระถางต้นไม ้

47 นายอภิวัฒน์  
นายกล้าณรงค์ 

นายธนาธร 

ไอริยะลาพงษ ์

พุทธเภา 

ขวัญบัว 

ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องอัดถ่าน 

48 นายณัฐภูมิ 
นายณัฐพงษ์ 
นายเบญจพล 

ภูสมศรี 
ประสมทรัพย์ 
พลเภา 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

โครงการ LED Cube 

49 นายณัฐวุฒิ 
นายสถาพร 

นายสุธิมนต์ 

สุขเกษม 

มนัยนิล 

สีม่วง 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคัดแยกโลหะอัตโนมัติ 

50 นายนันทกร 

นายภคภพ 

นายธนภัทร 

สายรุ้ง 

อภัยพงษ ์

บุญส่งเจริญพงศ์ 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

พัดลมควบคุมผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีด้วย
ระบบ Android 

51 นายกรกิต 

น.ส.ศิริลักษณ์ 

น.ส.อารีรัตน์ 

อัมพระเสวก 

สุขผึ ง 

ยศศักดิ์ศรี 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

โครงการเปิด-ปิด ประตูด้วย Application 
Blynk 

52 นายทศพร 

นายอภิสิทธิ์ 
น.ส.รดาธิษณ์ 

รัชตพร 

กัสสนุกา 

อุทัยศรี 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

ตู้กดน  าด่ืมอัตโนมัติ 

53 นายเฉลิมพล 

นายศุภวิชญ์ 
นายสิทธิพล 

มัณฑุสินธ์ 
ขจรกิดาการ 

ชวนะเวช 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ 

54 นายสุธาทิพย์ 
น.ส.มนัสนันท์ 

น.ส.รุจิ 

ศรีพลู 

จิตรจันทร์ 
ธงสุขสมบูรณ์ 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

ป้ายไฟ LED ควบคุมผ่านบลูทูธ 

55 นายนัฐพร 

นายสิขรินทร์ 
นายพันธกานต์ 

ลอยรัตน์ 
บัวกล้า 

เพ็ชรประสม 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

ตู้ฟักไข่ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
 
 
 



56 นายรัฐวิชญ์ 
นายภัคธร 

นายทวีชัย 

เรืองศรีกิตติกูล 

เกตุแก้ว 

เม่นข า 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบรักษาความปลอดภัยแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคช่ัน LINE 

57 น.ส.ขวัญฤดี 

นายสุวิจักขณ์ 

น.ส.พรลภัส 

เตียวสวัสด์ิ 

พงษ์เถื่อน 

สงศรี 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องส ารองไฟจากโซล่าเซลล์ 

58 นายภานุพันธุ ์ เพิ่มพูน ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

เปิด-ปิดไฟโดยใช้ Application Blynk 
 
 

59 นายกฤตภาส 

นายพัสกฤต 

นายวรนันท์ 

กิมสุวรรณ 

เจริญยิ่งยง 

อนงค์รัศมี 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

ชุดควบคุมก๊อกน  าอัจฉริยะ 

60 น.ส.กัญญารัตน ์

น.ส.สร้อยระย้า 

นายณัฐวุฒิ 

จ ารูญศิริรุ่งโรจน ์

พิมพา 

ธนไพบูลย์อนันต์ 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

พัดลมอัตโนมัติควบคุมด้วยอุณหภูมิ 

61 นายธนดล 

นายพรพิพฒัน ์

นายอภินันท์ 

น้อยบัวงาม 

กิ่งแก้ว 

สุคันธมาลา 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

ถังขยะยินดีต้อนรับ 

62 นายชัยวัฒน ์

นายวสวัตส์ิ 

นายณัฐวุฒิ 

บุตรศรี 
ศรีวรรณ 

พิมพ์ศิริ 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

แอปพลิเคช่ันตรวจสอบต าแหน่งรถโดยสาร
ประจ าทาง 

63 น.ส.อาลิตา 

นายภาดล 

นายฐานวัฒน ์

ไต่ครบุรี 
เพ็ชรสุวรรณ 

อรุณโรจน์ธนโชค 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องรดน  าต้นไม้อัตโนมัติควบคุมผ่าน 
Arduino 

64 นายวันมงคล 

นายณัฐพล 

นายณัฐวัตร 

สาระค า 

ศรีภูธร 

ชุนกวง 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

รถเข็นเก็บขยะ 

65 นายพงษ์ศักดิ ์
นายอัษฎา 

นายชนัฐพงค์ 

ทิ งไพสงค์ 

ดวงช่ืน 

จรูญสูงเนิน 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

อุปกรณ์ตรวจเช็ครีเลย์ 

66 นายนภัทร แพแก้ว เทคนิค
อุตสาหกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการจัดเก็บส่ิงของและสะดวก
ในการใช้งาน 

67 นายฐิตพล 

นายวรวุฒ ิ

นางสาววันวิภา 

ภาชนะสุวรรณ 

พงษ์สุระ 

ธรรมจ าเนียร 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

เครื่องดัดเหล็ก 

68 นายอานนท์ 

นายอานนท์ 

นายจิรภัทร 

สีแป้ 

จันท า 

เหมยหมอก 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

อุปกรณ์ช่วยเดิน 

69 นายเมธัส 

นายธีรพัทร ์
อ่อนศรีทอง 

ดวงศรี 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายอุปกรณ์ออกก าลังกาย
ออนไลน ์



70 นายปิยะ 

น.ส.วลัยลักษณ์ 

น.ส.กนกวรรณ 

สิริธัญญาภรณ์ 

เสาน้อย 

กุลสุวรรณ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายรองเท้าออนไลน์ ร้าน 
ShoeShop 
 

 
71 นายบุญฤทธิ์ 

นายจักรกฤษณ์ 
ศิลาเฮ้า 

ทองหล่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายเครื่องประดับออนไลน์ 
 

 
72 นายธีรภัทร์ 

น.ส.นรีรัตน ์
เกตุอรุณโรจน์ 
เมืองสุวรรณ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ Online Watch 
shop 

 
73 นายธนกิจ 

นายนรภัทร 
ทองหล่อ 

จิรเศรษฐสิริ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจัดการร้านกาแฟออนไลน์กรณีศึกษา
ชลเทคคาเฟ่ 
 

74 นายสมหวัง 

นายศิริเดช 

นายพรรษวุฒ ิ

ราชนาวี 
ธนะเฮือง 

แจ่มแจ้ง 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์
ออนไลน ์

ร้าน Motercycle Spare Parts Shop 
 

75 นายณภัทร 

นายธนโชติ 

น.ส.เนตรสกาว 

จุทัยรัตน์ 
ช านาญ 

โพธิ์ศรี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายเกมออนไลน์ 
 
 

 
76 นายธีรวุฒ ิ

นายนพดล 

นายองศา 

นายจักรินทร์ 
นายอรินชัย 

พนมจันทร ์

ศรีวงศ์ 

ขวัญวงศ์ 

ใจเดียว 

จันทร์ทองดี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการแนะน า อ.บ้านบึง 

77 นายธัชรินทร์ 
น.ส.ณัฐมล 

น.ส.ธนวรรณ 

น.ส.นวมล 

น.ส.มณธิชา 

เกษมสันต์ 

วิถี 
ตันยุกูล 

เหลืองแสนสะอาด 

สุภาผล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการสถานท่ีเท่ียวสุดฮิตในประเทศไทย 

78 น.ส.ณัฐกานต์ 

น.ส.นิฤมลรัตน์ 
น.ส.เปรมยุดา 

น.ส.วรนุช 

น.ส.อภัสรา 

พรมมา 

จันทร์อินทร์ 
พรมโชติ 

โกฏแก้ว 

แจ่มจ ารัส 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการเว็บไซต์การท่องเท่ียวจังหวัดตาก 

79 นายกนก 

นายเฉลิมพล 

นายพิชัย 

นายอภิสิทธิ์ 
นายสรวิศ 

สิงห์ทอง 

นาถธนกุล 

ช่ืนอารมณ์ 

เซ่งลอยเล่ือน 

โชคอักษรศานต์ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

 

โครงการเว็บไซต์เกร็ดความรู้ Tips for Life 



80 นายสิรภพ 

นายอรรณพ 

นายพรชัย 

นายณพัชฌา 

นายวัชรประภา 

เจริญศิลป์ 
อาศัย 

อุบลรัตน์ 
พรมนิล 

โคกนา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการแนะน าจังหวัดชลบุรี 

81 นายธรรมปน 

น.ส.นาฏวดี 
น.ส.พิชชาภา 

น.ส.ศศิวรรณ 

น.ส.จุฑามาศ 

โคกเทียน 

เอี่ยมสะอาด 

น้อยหลา 

เชยช่ืน 

โสภา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เว็บไซต์การท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 

82 นายรณพร 

น.ส.จิราวรรณ 

น.ส.ณัฐธิดา 

น.ส.ปาจรีย์ 
น.ส.วิมลสิริ 

เล้าเพิ่มพูน 

คุ้มทอง 

หล้านะ 

ดีวุฒิ 
สีดารา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เท่ียวหน้าหนาวที่ภาคเหนือ 

83 นายจิณณพัต 

น.ส.เกวลิน 

น.ส.ณัชชา 

น.ส.พรรณภัสสร 

น.ส.รัตติกาล 

น.ส.อภิสรา 

ศาลาฤทธิ์ 
สุนทรวิภาต 

กันจินะ 

แซ่ตั๊น 

สิงไซร 

จ๋ายเจริญ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่น 

84 นายปฏิพัทธ์ 
นายศุภวิขญ์ 
นายอภิสิทธิ์ 

ปล้องทอง 

อนัญญพร 

อาวุธ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องฟอกอากาศ 

85 นายภควัต 

นายชยากร 

นายอภิวัฒน ์

แสงอรุณธาราวัฒนา 

ขย่ิม 

สมมิตต์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องเปเปอร์ชูท 

86 นายพรรณศักดิ์ 
นายวงศธร 

นายอภิรัตน ์

เสมอวงษ์ 
วาสนาเสถียร 

บุญทอง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง จักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

87 นายธนภูม ิ

นายนรัตน ์

นายธีรภัทร 

ศรีบาล 

โสนนอก 

ผสมพืช 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ซาเล้งไฟฟ้า 

88 นายทัศนัย 

นายจีรวัฒน ์
นิสะโสกะ 

พึ่งพา 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

 

 

รถเข็นบริการแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

89 นายธนกฤต 

นายเปรม 

นายวนิชศักดิ์ 

วัฒนชีพ 

หุตะจูฑะ 

ทรัพย์ทวีผลบุญ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 

 

เครื่องวาดรูป MINI CNC 



90 นายธนพล 

นายอัครชัย 

นายชยรพ 

บูรณะธัญญ ์

สุขห่วง 

รักษาศีล 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดทดลองมอเตอร์บัสเลส 

91 นายหิรัญ 

นายพรพรหม 

นายอนุชา 

วัฒนปรีชาเลิศ 

ตระกูลอินทร์ 
ลี สกุลสุข 

ช่างไฟฟ้าก าลัง โดรนไล่นก 

92 นายต่อลาภ 

นายจิรายุส 

นายพัฒนพงษ ์

จ่างโพธิ์ 
ไพรวัลย ์

แซ่อึ ง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องกรอกน  าอัตโนมัต ิ

 
                                                

     ลงช่ือ …………………………………………………………… 

                         หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายชื่อผลงานวิชาโครงการนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ชื่อผู้จัดท า แผนกวิชา ขื่อโครงการ 

1 นายชิตพล 

นายธีรศักดิ์ 
หอยสังข ์

ธรรมสังข์ 
ช่างยนต์ ซ่อมแซมและปรับปรุงปั้มลม แบบโรตารี่ 

2 นายไกรศักดิ์ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

หาญตรงสิน 

มาตฤปโยธร 

ช่างยนต์ ปรับปรุงเครื่องถอด-ประกอบสปริงโช้คอัพ 

Spring Shock Absorber Press Machine 

3 นายพรรษนนท์ 

นายชัยชนะ 
ก าจัดโศรก 

สวัสดีมงคล 

ช่างยนต์ เครื่องดูดน  ามันเบรก 

4 นายนพเก้า 

นายนฤดม 

สุภพานิชย์ 
ดิฐธนธรณ์ 

ช่างยนต์ ส่ือการสอนเครื่องยนต์สองจังหวะ 

5 นายณัฐพล 

นายวัชรินทร์ 
ทองทวีสินเจริญ 

รัตนวนิช 

ช่างยนต์ ซ่อมแซมแท่นอัดไฮดรอลิค 

6 นายทรงชัย 

นายนัทธพงค์ 

วอดทอง 

เนื่องจ านงค์ 

ช่างยนต์ ชุดฝึกไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน 

7 นายชัยวุฒิ 
นายสหชัย  

ปิ่นรัตน ์

พละไกล 

ช่างยนต์ ส่ือการสอนเครื่องยนต์สองจังหวะ 

8 นายอภิชาต 

นายก าแหง 

มัคที 

ศรีษะใบ 

ช่างยนต์ แผงฝึกตรวจและวัดค่าระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 

9 นายจิรายุ 
นายอินทรเดช 

บัวสุข 

แซ่ตั ง 

ช่างยนต์ ชุดฝึกเครื่องยนต์เบนซิน 

10 นายฐานันดร์ 
นายอติรุจ 

ทวีผล 

แนบเนียน 

ช่างยนต์ เครื่องพ่นยาแบบเข็น 

11 นายณัฐวุฒิ 
นายเมธัส 

ปามา 

สุขะ 

ช่างยนต์ ฐานชุดดักไอน  าจากปั้มลม 

12 นายธนากร 

นายศุพาวรรต 

อับนาค 

จุ้ยม่วงศรี 
ช่างยนต์ การปรับปรุงเครนยกเครื่องยนต์และรถแฮนด์ลิฟท์ 

13 นายปรเมษฐ์ 

นายศิริชัย 

รุ่งเรือง 

ติสนธิ 
ช่างยนต์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 

14 นายศิลปะชัย 

นายสิทธิพร 

ตันยิกุล 

สกุลพันธ์ 
ช่างยนต์ แผงประตูไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อค 

15 นายวรพรต 

นายสิงโต 

ดุลรัมย์ 
แก้วกิ่งจันทร ์

ช่างยนต์ ส่ือการสอนเครื่องยนต์ส่ีจังหวะ 

16 นายก้องภพ 

นายพิพัฒน ์

ธาดาประภากร 

มาตรง 

ช่างยนต์ ตัวเปิดกรองเบนซิน 

17 นายอนุพน ์

นายธีรเมธ 

หมวดธรรม 

ลายคราม 

ช่างยนต์ ท่ีเช็คคอยจุดระเบิด 

18 นายธนากร 

นายธนาธิป 
เจริญผล 

สุวรรณมา 
ช่างยนต์ เครื่องเติมน  ามันเกียร์เฟืองท้าย 

 



19 นายธนกฤต 

นายปาณชัย 
ค าสมาน 

แก้วอรุณค า 
ช่างยนต์ อุปกรณ์ถอดวาล์ว The Fast 

20 นายภาณุอาภา ตั งศรีตระกูลกิจ ช่างยนต์ เครื่องบีบขวดน  าพลาสติก 

 
21 นายอดิศร 

นายพนธกร 
กุศลสยอง 

โฉมวิลัย 
ช่างยนต์ เครื่องบีบขวดน  าพลาสติก 

22 นายจารุวัช  
นายณัฐพงศ์ 

รัตโน 

ปานทอง 
ช่างยนต์ อุปกรณ์สตาร์ทวันอินเครื่องยนต์ ISUZU D-MAX 

23 นายวันเฉลิม 

นายภาณุพงศ์ 
เท้าไม้สน 

ไชยหา 
ช่างยนต์ แท่นประกอบเครื่องยนต์ 

24 นายวรพต 

นายคณาธิป 
แจ่มจ ารัส 

แสงยิ่ง 
ช่างยนต์ ซ่อมแซมตู้อบผ้าเบรค 

25 

 
นายกิตติเมธ 

นายธนดล 
สุทธิธรรมสกุล 

สมบูรณ์ 
ช่างยนต์ อุปกรณ์ล้างระบบแอร์ 

26 นายธนกฤต 

นายณัฐพล 
จันทาวาส 

วงศ์จ าปา 
ช่างยนต์ ซ่อมบ ารุงเครื่อง KAWASAKI KR 150 

27 

 
นายภาสกร 

นายพิเชษฐ์ 
โรยแก้ว 

สิมา 
ช่างยนต์ ซ่อมบ ารุงรถมอเตอร์ไซด์ใช้เป็นส่ือการสอน 

28 นายพาคินร์ 
นายระพีพฒัน ์

เสร็จกิจ 

วงศรี 
ช่างยนต์ เครื่องบดใบไม้ 

29 นายสมมิตร 

นายดนุสรณ์ 
นกแก้ว 

เหลียงพานิ่ช 
ช่างยนต์ แท่นยกเกียร์ 

30 นายอรรคเดช 

นายพิภัทรพล 
ผสมทรัพย์ 
ค าบุญเกิด 

ช่างยนต์ แม่แรงยกรถระบบไฟฟ้า 

31 นายอภิมุข 

นายโสภณ 
แซ่เตียว 

กัลยา 
ช่างยนต์ จักรยานตัดหญ้า 

32 นายศรัณย์ 
นายศักดิ์ธัช 

คุ้มเงิน 

ใหม่งามพงษ์สกุล 
ช่างยนต์ ตู้ยิงทราย 

33 นายพงศกร 

นายพลพงษ ์
ใจตรง 

อรชร 
ช่างยนต์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ 

34 นายโกเมศ 

นายนันทว ี
เนื่องจ านงค์ 

โชครัมย์ 
ช่างยนต์ ตู้อบโคมไฟ 

35 นายวรพจน ์

นายกิตติพงศ์ 
สถิรศาสตร์ 
คนกล้า 

ช่างกลโรงงาน เครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่ 
 

36 นายกฤษณ์ 

นายวีรวัฒน ์
ทะเลน้อย 

สุกิจไพบูลย์ชัย 
ช่างกลโรงงาน เครื่องปอกไข่นกกะทา 

37 นายสิทธิพงษ์ 
นายกฤษฎา 

บัวพา 

แซ่หว้า 
ช่างกลโรงงาน เครื่องปิ้งย่างแบบหมุนด้วยแบตเตอรี่ 

38 นายเอกรัฐ 

นายธีรเดช 
ประสงค์ดี 

เล่าแสง 
ช่างกลโรงงาน เครื่องหมุนขาหมูอัตโนมัติ 



39 นายคมสันต์ 

นายพงษกร 
พลดงนอก 

ส าเนียงเสนาะ 
ช่างกลโรงงาน เครื่องอบพริกแห้งด้วยลมร้อน 

40 นายวทัญญู 
นายนวชาต 

แซ่อึ๊ง 

วิไลเลิศ 
ช่างกลโรงงาน แคปซูลกู้ชีพ 

41 นายกิตติพงษ์ 
นายพัสกร 

แช่มเงิน 

ไร่รามัญ 
ช่างกลโรงงาน ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องกลึง L-1-L-4 

42 นายอภิวัฒน ์

นายธนพล 
ฉุยฉาย 

บุญแน่น 
ช่างกลโรงงาน ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องกลึง L-5-L-8 

43 นายธนิต 

นายนัทธพงศ์ 
เหลืองอ่อน 

กาญจนโรจน ์
ช่างกลโรงงาน ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องกลึง L-9-L-12 

44 นายรัฐภูมิ 
นายสนธยา 

บุญใหญ่ 
หัดค าหมื่น 

ช่างกลโรงงาน เก้าอี รักโลกจากถังเหล็กเหลือใช้ 

45 นายสราวุธ 

นายสุทธิชาติ 
กรีดกราย 

กรีดกราย 
ช่างกลโรงงาน การบ ารุงรักษาเครื่องกลึง 

46 นายศรเทพ 

นายอธิป 
ชุมผล 

ชินทอง 
ช่างกลโรงงาน ท่ีวางโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียง 

47 นายธนากร 

นายจักพรรด์ิ 
เนื่องจ านงค์ 

สุขอ่ า 
ช่างกลโรงงาน โพเดียมอเนกประสงค์ 

48 นายอธิษฐ์ 

นายอรรถพร 
สุขเกษม 

ภูริชินโชติ 
ช่างกลโรงงาน รถเข็นยกถังขยะ 

49 นายประเสริฐ 

นายชลาทิตย์ 
แซ่โก 

สมจิตต์ 
ช่างกลโรงงาน ราวตากผ้าอัตโนมัติ 

50 นายรพีพัฒน ์

นายธนวัฒน ์
ศรีพิมล 

แพงสา 
ช่างกลโรงงาน ชุดทดลองนิวเมติกส์ 

51 นายสถาพร 

นายอิทธิพล 
พานอ่อน 

ยางคู่บู ่
ช่างกลโรงงาน เตาไร้ควัน 

52 นายณัฐพงศ์ 

น.ส.สาวิตรี 
ครูศรี 
อ่ าปลอด 

ช่างกลโรงงาน หุ่นยนต์ ABU 

53 นายจิรกิตต์ิ 

นายบงกชกร 
กุลชุตินธร 

เพี ยนส าอางค์ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ Line Conveyor automation 

54 นายกิตติธร 

นายภานุพงษ ์
ทองดี 

ฟูทอง 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ Line Conveyor automation 

55 นายธีรภัทร 

นายภามินทร์ 
ทองโชติฉัตร์ 
สีดา 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ Line Conveyor automation 

56 น.ส.กุลธิดา 

นายรวิสุต 

แสงมาลย์ 
ทองสุข 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ Line Conveyor automation 

57 นายจิรวัฒน ์

นายณัฐ 

สมคิด 

พงศ์พัชราพันธุ ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนวิชาระบบโทรคมนาคม 

58 น.ส.อารียา 

น.ส.พลอยนภา 

เครือวงษ์ษา 

มูลนิ่ว 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล 



59 นายฐิติพงศ์ 

นายนิมิต 
พุดเปีย 

ขวาธิจักร 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรล 
60 นายธนารัตน ์

นายทัศนัย 

โลมากูล 

อังคนาวิน 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนวิชาระบบโทรคมนาคม 

61 นายนาวิน 

นายศุภกฤต 

ฟักทิม 

บานเย็น 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนวิชาระบบโทรคมนาคม 

62 น.ส.ศรัญยา 

น.ส.ศิริพรรณ 
พุ่มกล่ิน 

พานิช 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนวิชาระบบโทรคมนาคม 

63 นายธีธัช 

นายศิวกร 

เจริญสุข 

มัติโก 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนหุ่นยนต์บาลานซ์ 

64 นายธนพันธุ ์
นายทรงกลด 

แก้วมณีโชติ 

กมล 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนหุ่นยนต์บาลานซ์ 

65 นายจิรกิตต์ิ 

นายสุขสันต์ 

เอื อชัยยศ 

นิรงค์บุตร 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนวิชาระบบเสียง 

66 นายปฎิญญา 

นายศุภณัฐ 

ไกรทอง 

เชิดชู 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนแขนกลในงานอุตสาหกรรม 

67 นายจิรายุ 
นายบูรพา 

เนื่องจ านงค์ 

เตียเจริญ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนแขนกล 

68 น.ส.รัชนก 

น.ส.นันทิดา 
ชินทอง 

ไตรพาน 
เมคคาทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างรถขนส่งของเดินตามเส้น

อัตโนมัต ิ
69 น.ส.นภาวรรณ 

น.ส.กมลวรรณ 
ฤทธิ์ประภากร 

สุขศรีสวัสด์ิ 
เมคคาทรอนิกส์ การพัฒนาสร้างเครื่องตรวจจับประสิทธิภาพใน

การวัดอุณหภูมิและความชื น 
70 นายถิรวิทย์ 

นายศตายุ 
ทรัพย์ทวีปัญญา 

แซ่ตั๊ง 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
เครื่องอัดถ่านไฟฟ้า 

71 นายจิณณวัตร 

นายวิทยา 
กันทะวงษ ์

สังกะสี 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
แท่นไฮดรอลิค 

72 

 
นายสันติ 

นายณัฐพงศ์ 
ซึรัมย ์

รัตนะ 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
เก้าอี ปั่นเพื่อสุขภาพ 

73 นายวัชชนะ 

นายนที 
คูหาวัลย์ 
พุฒตาล 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 

74 นายเกียรติศักดิ์ 
นายณัฐตพล 

งอยภูธร 

อยู่สุข 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
เครื่องสับย่อยวัชพืช 
 

75 

 
นายหฤษฎ์ 
นายอิทธิเดช 

เมธา 

พรมข่าย 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
เครื่องดูดน  ามันเครื่องอเนกประสงค์ 

76 นายนพรัตน ์

นายพงศธร 
องอาจ 

บุญสมทบ 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
รถขนส่งถ่ายวัสดุแบบเคล่ือนท่ี 

77 นายชวิน 

นายสรรเพชร 
สมุดรัมย์ 
บัญชาเมฆ 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

รถยกอเนกประสงค์เพื่อการยกส่ิงของ 

78 นายอุทิตย์ พิมพ์จันทร์ เทคนิค
อุตสาหกรรม 

อุปกรณ์ดูดควันเช่ือมแบบอัตโนมัติ 



79 นายญาโณทัย 

นายณัฐศักดิ์ 
สิงห์ทอง 

ค าบุบผา 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องกลึง 
ACCIDENT PREVENTION DEVICES FROM 
LATHES 

80 นายสิทธิกร 

นายอภิโชติ 
มงคล 

สิงห์สิริสัจจกุล 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
เครื่อง Mini 3D Printer 

81 นายศรายุทธ เนื่องจ านงค์ เทคนิค
อุตสาหกรรม 

อุปกรณ์เขย่าเศษ Scrap 

82 นายต่อตระกูล 

น.ส.เนตรนภา 
เหล่าบุญสุข 

แซ่คู 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
ชุด Kit แบบลับทางหมุน R-ward For-ward 

83 น.ส.เบ็ญจวรรณ์ 

นายณัฐพล 
พระรักษา 

เอมเปีย 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

เครื่องกดลูกยางในกระบวนการผลิตโอดีเอ็ม
มอเตอร ์

84 นายเจษฏาภรณ์ 

นายภาสกร 

รอบคอบ 

โสภณ 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 

กังหันน  าพลังงานแสงอาทิตย์ 

85 น.ส.ชาริณี 

นายบุญยะฤทธิ์ 
เฉลิมวงษ์ 
วันคืนดี 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

Lift Table 

86 นายพิฆเนศ 

นายรณกร 
จันทกุล 

สถาวร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบการจัดการร้านขายของช า 

87 นายศักดิ์ศิธร 

นายภานุพงษ ์
อินทจักร์ 
พนมมรรค 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายอุปกรณ์ครัวเรือนออนไลน ์

88 นายกิตติ 

น.ส.สุดารัตน์ 
ทองบุตร 

ไชยวุฒ ิ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบเช่ารถออนไลน์ 

89 นายวรวิน มุทุกันต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายนาฬิกาออนไลน์ 

90 นายปภาวิน 

นายธนกฤต 
พวงพิกุล 

ชอมตะคุ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศออนไลน์ 

91 นายกมนสิทธุ์ 
นายนพนัฐ 

แจ่มสะอาด 

ตันยอด 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายจักรยานออนไลน ์

92 น.ส.เจนจิรา 

น.ส.กาญจนาวดี 
แย้มศรีจันทร์ 
แก้วอินทร์ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจ าหน่ายเครื่องเขียนออนไลน์ 

93 นายจตุภัทร 

น.ส.กมลวรรณ 
ทองอ้น 

พิศนอก 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจองห้องประชุมออนไลน ์

94 

 
คณะนักศึกษา  ปวส.2 ช่างก่อสร้าง ชุดโต๊ะ-เก้าอี เพื่อสาธารณะ 

95 

 
คณะนักศึกษา ปวส.2 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 

96 

 
น.ส.นภสร 

น.ส.นุชรินทร์ 
สุขวรรณ์ 

สิงไซร 
สถาปัตยกรรม ท่ีเก็บไม้กวาด 

97 น.ส.นภัสวรรณ 

น.ส.นวพรรษ 

น.ส.โสภา 

พลอยงาม 

ค  าจุน 

จันทร์ดอกดวง 

สถาปัตยกรรม Chair storage box (ม้านั่งเก็บของ) 



98 น.ส.ณัฐรัตน์ 
น.ส.ธนัชพร 

น.ส.เบญจมาศ 

น.ส.ทิพวรรณ 

คนชม 

สุขแสวง 

ยงยืน 

ฤทธิ์ประภากร 

สถาปัตยกรรม ชั นวางหุ่นจ าลอง 

99 น.ส.ญาณิศา 

น.ส.หฤทัย 

น.ส.วิลัยวรรณ 

เค้าโครต์ 

คงประเทศ 

เพชรเสนา 

สถาปัตยกรรม ชั นวางรองเท้าจากไม้อัด 

100 นายวรวุฒ ิ

นายธนภัทร 
ประกอบพร 

พงษ์เจริญ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องกัดอะคิลิค 

101 นายธนารัชต์ 

นายภาณุวัฒน์ 
บุญเทียน 

จ าปาบุรี 
ช่างไฟฟ้าก าลัง แผงจัดเก็บเครื่องมืออัจฉริยะ 

102 นายพงษ์นรนิทร ์

นายสันติสุข 
ใจอักษร 

ค าโท 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดสาธิตระบบแจ้งเตือนการใช้งานชั นวาง

เครื่องมือ 
103 นายณัฐวุฒิ 

นายธนา 
ภิรมย์นาค 

ครูนพอมร 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดสาธิตระบบการเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 

104 นายณัฐพงศ์ 

นายโยธิน 
แพงศิริ 
โตประภัสร์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องปั้นเม็ดบัวลอย 

105 นายสรวิศ 

น.ส.กฤษณา 
จันทร์จิระวิทยา 

ช่ออ่อน 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ท่ียันเท้าให้สัญญาณออกตัวนักวิ่ง 

106 นายธนัตถ์ 
นายพงศธร 

จงจิตต์ 

เกตสมิง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องวัดค่าไฟฟ้า 

107 นายกฤติพงษ์ 
นายสหรัฐ 

อ่อนรัสมี 
ทองเย็น 

ช่างไฟฟ้าก าลัง โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 

108 นายอภิชาต 

นายธนกร 
โบราณ 

ปราณี 
ช่างไฟฟ้าก าลัง สวิตช์อัจฉริยะ 

109 นายณัฐวุฒิ 
นายสุรเดช 

อุตส่าห์ 
คนคล่อง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ป้ายไฟ LED อัตโนมัติ 

110 นายนเรศ 

นายณัฐกุล 
เพียรผักแว่น 

ควรเอี่ยม 
ช่างไฟฟ้าก าลัง บันไดเคล่ือนท่ีไฟฟ้า 
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