
สรุปผลงานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 

ประเภท ชื่อผลงาน ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อนักเรียน นกัศึกษา รางวัลระดับ อศจ. 
ประเภทที่ 1  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชวีิต 

แคปซูลกู้ชีพ นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 
นายสันติ ลูกลิ้ม 
นายบรรลือ จันทร์ศิริ 
นายศราวุฒิ จาบทะเล 
น.ส.ปรารถนา อินทร์วิมาน 
 

นายฉัตรชัย งามเลิศปัญญากุล 
นายพงศกร แจ้งประสิทธิ์ 
นายสุนทร ดุลยรัตน์ 
นายวทัญญู แซ่อึ้ง 
นายนวชาต วิไลเลิศ 
 

รางวัลชมเชย 

หนังสือความเป็นจริงเสริม นายวิรุณ จิตต์บุญ 
นายอภิชาติ อนุกูลเวช 
นายนพดล พงศ์พัชรา 
นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย 
นางสาวเบญจมาศ สกุลสุริยะทรัพย์ 
 

นายเจษฎา กรุณา 
นายเฉลิมพล สมบุญมาร 
นายณัฐนันท์ ช านาญชานันท์ 
นายนนทรี สุพรหมอินทร์ 
 

รางวัลชมเชย 

ประเภทที่ 2  
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

เคร่ืองปอกไข่นกกะทา นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 
นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์ 
นายสันติ ลูกลิ้ม 
นายมานพ บุตรแวว 
นายศราวุฒิ จาบทะเล 
 

นายวัชพงศ์ ผู้ดี 
นายนันทวุฒิ สมเมือง 
นายปฏิภาร ประภูชะเนย์ 
นายวีรวัฒน์ สุกิจไพบูลย์ชัย 
นายกฤษณ์ ทะเลน้อย 

รางวัลชมเชย 

เคร่ืองพ่นยาแบบเข็น นายวัฒนา ปิ่นประไมย์   
นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์ 
นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์  
นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย 
นายพิษณุ รักษาศีล  

นายถานันดร์ ทวีผล 
นายอติรุจ แนบเนียน 

รางวัลชมเชย 



ประเภท ชื่อผลงาน ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อนักเรียน นกัศึกษา รางวัลระดับ อศจ. 
ประเภทที่ 2  
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ(ต่อ) 

เคร่ืองดูดน  ามันเบรก นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย  
นายพิษณุ รักษาศีล  
นายมาโนช รังษีมณีรัตน์ 
นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ  
นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ 
  

นายชัยชนะ สวัสดีมงคล 
นายพรรษนนท์ ก าจัดโศรก 

รางวัลชมเชย 

3D Printer and Lazar นายภคพล ปิ่นแก้ว 
นายวุฒิชัย ธีรากิจ 
นางสาวสุทธิดา ตราชู 
 

นายนครินทร์ แซ่เล้า 
นายปิยะพงษ์ ชมสาร 
นายพีรพล ใจเอื้อ 
นายวันชัน บุญโชติ 
 

รางวัลชมเชย 

อุปกรณ์เจาะลูกมะพร้าวอ่อน นายภิญโญ ข าประดิษฐ์ 
นายอนุชา เพชรทอง 
นางสาวปรารถนา อินทร์วิมาน 
นายอติชาต หมั่นอุตส่าห์ 
นายเกียงไกร พาค า 
 

นางสาวอภิสรา แก้วจินดา 
นายยุทธศักดิ์ กนะกาศัย 
นายกิตติทัศ ศิริศักดิ์ 
นายทะนงศักดิ์ ล้ิมภักดี 
นายอนุสรณ์ จามจุรี 
นายดรัลพร เขมาภิรมย์ 
 

รางวัลชมเชย 

เคร่ืองอบพริกแห้งด้วย 
ลมร้อน 

นายอติชาต เครือจันทร์ 
นายสันติ ลูกลิ้ม 
นายภคพล ปิ่นแก้ว 
นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 
นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

นายณัฐพงศ์ ครูศรี 
นางสาวสาวิตรี อ่ าปลอด 
นายฌาณพิชญุตม์ ฟักน้อย 
นายธวัชชัย บุตรพรหม 
นายกิตติพงศ์ ตับกลาง 
นายสุทธิพงศ์ ค าภูเงิน 
นายพงษกร ส าเนียงเสนาะ 
นายคมสันต์ พลดงนอก 
นายศุกล ทรงสีสด 
นายจักพรรดิ์ สุขอ่ า 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ระดับเหรียญเงิน 



ประเภท ชื่อผลงาน ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อนักเรียน นกัศึกษา รางวัลระดับ อศจ. 
ประเภทที่ 3  
สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

ระบบแจ้งเตือนและควบคุม
น  าร่ัวไหล 

นายธวัชชัย ละม่อม 
นายสนธยา สุจิณโณ 
นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ 
นางสาวปิ่นแก้ว เอี่ยมใส 
นางสาวพรศิริ หอมเนียม 

นายนพวิทย์ ลิ้มภักดีสวัสดิ์ 
นายจักรฤกณ์ นิลสมัย 
นายศุภวิชญ์ ทวีเกิด 
นายวรพจน์ นิยมสุข 
 
 

รางวัลชมเชย 

ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
สมองกลฝังตัว 

ระบบติดตามรถโดยสาร
ประจ าทาง 

น.ส.สุนันท์นุช มีแสง 
น.ส.มุกดา พลปฐม 
นายสุวิทย์ ทองนอก 
นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 
น.ส.สุธิดา ผมทอง 

นายปิยะ สิริธัญญาภรณ์ 
นายธีรภัทร์ เกตุอรุณโรจน์ 
นายณภัทร จุทัยรัตน 
นางสาวนุชจรีย์ ลงพนธ์ 
นายศุภโชค วาจาค า 
นางสาวกมลวรรณ พิศนอก 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 
ระดับเหรียญทอง 

ระบบจัดการฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 

น.ส.สุนันท์นุช มีแสง 
น.ส.มุกดา พลปฐม 
นายสุวิทย์ ทองนอก 
นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 
นายสุทธินันท์ นามขันธ์ 

นายธนกิจ ทองหล่อ 
นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 
นายปภาวิน พวงพิกุล 
นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 
นางสาวฐิตาภา สมานราษฎร์ 
นางสาวอัญชลี กาท ามา 
 

รางวัล HONOR AWARD 
ระดับเหรียญเงิน 

ประเภทที่ 7  
สิ่งประดิษฐ์ด้านการการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

อุปกรณ์ Sit to Stand นายปราโมทย์ กรองกาญจน์กุล 
นายพาณิชย์ ธงชนะ 
นายมานพ นิยุตรานนท์ 
  

นายภูเบศ วิลัยศักดิ์ 
นายสมประสงค์ พิลา 
นายอนุพล ภูผาลี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
ระดับเหรียญทอง 

 


