
รายช่ือผลงานรายงานวิชาโครงการ ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ ชื่อผู้จัดท า แผนกวิชา ขื่อโครงการ 

1 นายเกรียงไกร 

นายนภดล 

นายอนุชา 

สอนน้อย 

ค าภานาง 

ยงเสมอ 

ช่างยนต์ เครื่องขูดมะพร้าว 

2 นายจักรพงศ์ 
น.ส.ธัญญลักษณ์ 

นายสายผน 

จินเจา 

โศภิตประสานฐากูร 

มีอนันต์ 

ช่างยนต์ เครื่องฉีดน ้าและเติมลม 

3 น.ส.กัญญรัตน์ 
นายธีรภัทร 

นายวชิรวิชญ ์

จุลโยธิน 

พรมบัญชา 

ศรีหงส์ 

ช่างยนต์ เครื่องบดสับหยวกกล้วย 

4 นายพงศธร 

นายณัฐพงศ์ 
นายพีรพัฒน์ 

ปริปุณณะ 

ไขพจน์ 
สร้อยสน 

ช่างยนต์ เครื่องฟักไข่ 

5 นายธนายุทธ 

นายธีระ 

นายธนกฤต 

ตันยิกุล 

จงรักษา 

สังข์สวัสดิ์ 

ช่างยนต์ โครงการแท่นประกอบเครื่องรถจักรยานยนต์ 

6 นายเมธาวี 
นายอัมรินทร์ 

ทองมา 

ศิริวรรณ 

ช่างยนต์ โครงการแผงสาธิตการต่อวงจร
รถจักรยานยนต์ 

7 นายตัณณภพ 

นายบดินทร์ 
นายสิทธิชัย 

บุตรโครต 

จวนจตุรงค์กุล 

ปานจักร์ 

ช่างยนต์ โครงการสื่อการสอนดรัมเบรค 

8 นายรัชชานนท์ 
นายอภิโชค 

นายศักรินทร์ 

สุขศิริ 
เฉื่อยมะเริง 

ประวัฒิมานะ 

ช่างยนต์ แท่นอัดไฮดรอลิกขนาดเล็ก 

9 นายปัณณธร 

นายพีรายุ 
นายบูรพา 

โต้ฮวดใช้ 
แสนโสภา 

เอ่ียมพิจิตร 

ช่างยนต์ เครื่องบดขวดแก้ว 

10 นายก้องภพ 

นายณัชพล 

นายสรนันท์ 

เจียมสกุล 

โคกฮวย 

บุราคร 

ช่างยนต์ ระบบรดน ้าอัตโนมัติ  

11 นายดิษนพร 

นายพันธวัจน์ 
นายวัชรินทร์ 

คูหาวัลย์ 
ปัญญาธนาเจริญ 

ทะคงรัมย์ 

ช่างยนต์ โครงการปั้มลมขนาดเล็ก 



     
12 นายวรพล 

นายวัชรพล 

นายอัครพล 

วิทยเจริญพงษ์ 

ทองช านาญ 

จิรโพธิวงศ์ 

ช่างยนต์ โครงการเครื่องรีดน ้า 

13 

 

นายกฤษณะ 

นายณัฐนนท์ 
บุญพุ่ม 

จันทร์เศรษฐี 
ช่างยนต์ โครงการอุปกรณ์ทดสอบระบบไฟยกเลี้ยว 

14 นายจติพร 

นายเจษฎากร 

เทพพิทักษ์ 
จ าปาทอง 

ช่างยนต์ โครงการแท่นไฮดรอลิกขนาดเล็ก 

15 นายจิรวัฒน์ 
นายธนภัทร 

เสริมสายประสิทธิ์ 
พุธทศรี 

ช่างยนต์ โครงการสื่อการเรียนการสอน ซ่อมรถ
มอเตอร์ไซต์ 

16 น.ส.ธนภรณ์ 
น.ส.ปิยธิดา 

คนิตานนท์ 
ข าเล็ก 

สถาปัตยกรรม โครงการชั้นวางของอเนกประสงค์ 

17 นายชยานันท์ 
นายสิทธศักดิ์ 
นายปรัชญา 

ศรีสุข 

เต็มศิริ 
สลักจอง 

สถาปัตยกรรม โครงการชั้นวางท าเนียบวัสดุตัวอย่าง 

18 น.ส.ชญาณ ี

น.ส.พรรณฤดี 
นายนลภัทร์ 
น.ส.รุ่งรัศมี 

ป้องบัว 

สนธิวังตึก 

มิสาริ 
ทิพย์เนตร์ 

สถาปัตยกรรม โครงการโต๊ะกลางอเนกประสงค์ 

19 น.ส.กัลยากร 

น.ส.พิชญา 

น.ส.พีรกานต์ 

ข าเจริญ 

เสน่ห์ 
พรไพศาลศิลป์ 

สถาปัตยกรรม โครงการราวจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 3 
in 1 

20 นายเขมณัฎฐ 

น.ส.วรัญญา 

น.ส.บุณยาพร 

อุดมสมเกียรติ์ 
วิจิต 

อ้ีงพัฒนากิจ 

สถาปัตยกรรม โครงการล็อกเกอร์ไม้เก็บผลงาน 

21 น.ส.พรรณนิภา แผ่วไธสง สถาปัตยกรรม โครงการศูนย์พัฒนาสุขภาพอเนกประสงค์ 

22 น.ส.สภุิญญา  เจริญเขต สถาปัตยกรรม โครงการอาคารเรียน 
23 น.ส.จารุพร อ่องประเสริฐ สถาปัตยกรรม โครงการอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่า

ข้าม 
24 น.ส.วรรณณิษา 

น.ส.สุนันทา 

นายธนโชต ิ

น.ส.กณิศา 

แซ่อ้ืง 

โตแทน 

ตระกูลพรงาม 

พงศ์ประภา 

สถาปัตยกรรม ป้ายประจ าห้องเรียน 

25 นายศุภกร 

นายเศรษฐพงศ์ 
พิทักษ์วงษ์ 
บุญวาส 

ช่างเทคนิค
พื้นฐาน 

อุโมงค์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค 



นายวัชรพล บุญวาส 
26 นายสุทธิพงษ์ 

นายมงคล 

นายดวงเด่น 

อู่อรุณ 

เอ่ียมธิติวรสกุล 

กันทรพันธุ์ 

ช่างเทคนิค
พื้นฐาน 

โครงการตู้กดน ้าอัตโนมัติ 

27 นายตะวัน 

นายคง 
อยู่ยืด 

มาศมาลา 

ช่างเทคนิค
พื้นฐาน 

โครงการรถรีดน ้า 

28 นายจิรโชต ิ

นายภูมินทร์ 
นายอณต 

สาลี่ 
บุญมาก 

ทองจุ้ย 

ช่างเทคนิค
พื้นฐาน 

โครงการอุปกรณ์เจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์ 

29 นายพงศ์เทพ 

นายธีรภัทร 

นายณัฐคมน์ 

สวัสดิมงคล 

เนตรวิเชียร 

ดวงชื่น 

ช่างเทคนิค
พื้นฐาน 

โครงงานจานวิ่งไก่ 

30 น.ส.อภิสรา 

นายอนุสรณ์ 
แก้วจินดา 

จามจุรี 
ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องปอกฉนวนไฟฟ้า 

31 นายธีรเมธ 

นายวรวุฒ ิ

นายศุภชัย 

โกศลศิลป์ 
กันสุทธิ 
คาแว่น 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการกล้องตรวจจับผ่าน Line notify 

32 น.ส.จุฬารัตน์ 
นายฐิติวัฒน์ 
นายภูมิรพี 

ชาวดอน 

งามมาก 

แจ่มผล 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการเครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ 

33 นายณัฐชัย 

น.ส.ธนพร 

นายอนุรักษ์ 

เชี่ยวชาญ 

สมคิด 

เจริญแก้ว 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการชุดควบคุมการสตาร์ท
รถจักรยานยนต์ด้วยมือถือ 

34 นายธนพล 

นายพีรพัฒน์ 
นายฐิตินันท์ 

มังกร 

ฉวยครบุรี 
แก้วลับ 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการหุ่นยนต์อเนกประสงค์โครงการ 

35 นายเกียรติศักดิ์ 
น.ส.แตงกวา 

นายสิรภพ 

ปรีดาจรรยา 

ฉุนกล้า 

อาจอุดม 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการพัดลมไอเย็น 

36 นายฐิตวัฒน์ 
นายธนกร 

ศรีใส 

ธันยาจิรภัค 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการเครื่องดูดควันตะก่ัวอเนกประสงค์ 

37 น.ส.ชลิดา 

นายณัฐนนท์ 
นายวิศรุต 

อ่อนเจริญ 

ปิตะโหตร์ 
คณะพิจารณ์ 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

กล้องตรวจจับผ่าน Line notify 

38 น.ส.อนุธิดา เกตกุมศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง รถไฟฟ้าจ้า 



นายณภัทร อดิษะ 
39 นายกฤษดา 

นายนัทธพงษ์ 
นายศุภชัย 

ตังคะฐิติพงศ์ 
วัฒนา 

กระแชรัมย์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง โครงการกลุ่มปั้มน ้า  

40 นายกชภณ 

นายธนพล 

นายวงศธร 

ทองโชติ 
มะภู่ทอง 

เกตุงาม 

ช่างไฟฟ้าก าลัง รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

41 นายธนวัฒน ์

นายพศิณ 

นายนนทชัย 

นินทวงศ์ 
ใบงาน 

ดียิ่ง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ก๊อกน ้าอัตโนมัติ 

42 นายอาทิตย์วิสา 

นายศักดิ์ชาย 

นายอนุวัฒน์ 

แพงศรี 
ประทาน 

ละมัยกูล 

ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องดูดน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

43 นายพชร 

นายธนากร 

นายเป็นหนึ่ง 

สกุลกนกลักษณ์ 

สงวนศักดิ์ 
เกตุไพบูลทรัพย์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องตัดไฟ 

44 น.ส.ปิยะมาศ 

นายกฤษฎา 

นายกมุท 

หินบุดดี 
เตียวตระกานนท์ 
ศรีเมฆ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง โครงการตู้ส ารองไฟ 

45 นายบูรพา 

นายมงคล 

นายอชิตพล 

เนื่องจ านงค์ 
รักศรี 
บุญนาค 

ช่างไฟฟ้าก าลัง โครงการปลั๊กป้องกันไฟดูด 

46 นายศิรสิทธิ์  ศิริตรัย ช่างไฟฟ้าก าลัง ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่านไลน์ 

47 นายนัฐพล 

นายเตชิต 

นายวีรภัทร 

งวนสันเทียะ 

สาธุชาติ 
ประยูรญาติ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง Project ตู้เย็นมินิ 

48 นายวัชรากร 

นายสหัสยา 

นายคมสัน 

สว่างอารมณ์ 
มีเดชา 

สมพร 

ช่างไฟฟ้าก าลัง โครงการอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 

49 นายก้องภพ 

น.ส.ณัฐชา 

น.ส.รุ่งธวิา 

ปรึกษาดี 
อนุมาตร์ 
คันธภูม ี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบฟังเพลงออนไลน์ 

50 นายชานนท์ 
นายกิตติ 
นายนันทิพัฒน์ 

อิทธิจันทร์ 
สุภาวะหา 

โสภาค า 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เว็บไซต์ชลบุรีมีทะเล 



51 นายมงคล 

นายกรวิชญ์ 
นายยุทธจักร 

ปั่นเมืองปัก 

ไชยเพชร 

เวชสวัสดิ ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการเกล็ดความรู้อาหารไทย 

52 นายพชรพล 

น.ส.สภุัทรรินทร์ 
น.ส.พิมพ์ลภัส 

สวัสดีมงคล 

รอบรู้ 
อาจระยะพันธ์ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ 10 ร้านเด็ดอาหารไทยใน อ.บ้านบึง 

53 นายธเนศ 

นายธีรัตม์ 
นายพุฒิพงษ์ 

ทองมา 

วิถีธรรมศักดิ์ 
ชัยดา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการเว็บไซต์ 10 ที่พักใกล้พัทยา 

54 นายสยามรัฐ 

นายจิตตพงษ์ 
นายสิทธา 

ค าแดงไสย์ 
รักสนิท 

วุฒิศิริ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการเว็บเกล็ดความรู้สุขภาพ 

55 นายนภสิทธุ์ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ 
น.ส.อัญชล ี

วงศ์ศรุตวาณิช 

เพชรแก้ว 

รักสนิท 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โซเชียลมีเดีย 

56 น.ส.อรัญญา 

น.ส.ลักขณา 

น.ส.นาเดีย 

ธนด ารงทรัพย์ 
ชารีธรรม 

อุ่นจันทร์ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการเว็บไซต์แนะน า 10 ร้านอาหารใน
ชลบุร ี

57 นายปวิตร 

นายวัชรากร 
แซ่แต้ 
สินวิเชียรรัตน ์

ช่างกลโรงงาน โครงการจักรยานไฟฟ้า 

58 นายวีระยุทธ 

นายฐิติโชต ิ

นายอลงกต 

สุยค าไฮ 

ธนพิวัฒน์ 
เมืองชน 

ช่างกลโรงงาน โครงการเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

59 นายตะวัน 

นายธีรนาถ 
สุทินธนาธร 

ศรีน้อย 
ช่างกลโรงงาน โครงการเครื่องหั่นถั่วฝักยาว 

 
 

                                                    ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                         หวัหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือผลงานรายงายวิชาโครงการ ระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อผู้จัดท า แผนกวิชา ขื่อโครงการ 

1 นายอนุรักษ์ 
นายธีรนนท์ 

งอยภูธร 

สุทธมงคล 

ช่างยนต์ โครงการชุดสาธิตไฟฟ้ารถยนต์ 

2 นายบัญชาชัย แซ่ซื้อ ช่างยนต์ โครงการซ่อมแซมเครื่องปั้มลม 
3 นายพีรวัส 

นายคุณาวุฒิ 
แจ้งเจริญ 

ยะหัวดง 
ช่างยนต์ โครงการอุปกรณ์ชุดเบรคคอม้า 

4 นายวรพล 

นายอนุสรณ์ 
โชติสกุลงาม 

ภารการ 

ช่างยนต์ โครงการแท่นไฮดรอลิกขนาดเล็ก 

5 นายวรชัย  
นายสุวินัย 

ภาคเพียร 

จิตอนงค์ 

ช่างยนต์ โครงการซ่อมแซมแท่นไฮดรอลิก  

6 นายนพรัตน์ 
นายภูวนาท 

พุ่มเกษม 

แสงเทียน 

ช่างยนต์ โครงการซ่อมแซมรถยนต์ 

7 นายสิมิรันดร์ สุวรรณอ าไพ ช่างยนต์ โครงการแผงสาธิตการต่อวงจรไฟรถยนต์พ้ืนฐาน 
8 นายธนกฤต ถนอมสาโรส ช่างยนต์ โครงการซ่อมแม่แรงยกรถ 

9 นายสิทธิพล 

นายสวัสดิ์ชัย 

ม่วงใหม่ 
ลิ้มประเสริฐ 

ช่างยนต์ โครงการการซ่อมแซมแม่แรง (จระเข้) 

10 นายจรัสพงศ์ 
นายอาทิตย์กาล 

เบญจกวินเลิศ 

อุส่าพรหม 
ช่างยนต์ โครงการเครื่องส่งยาง 

11 นายเสถียร 

นายคณาธิป 

นาคทอง 

บูรณศีลสุนทร 
ช่างยนต์ บูรณะระบบท าความเย็นรถยนต์ (Ford) 

12 นายชัยมงคล 

นายสถาพร 

ดวงดารา 

บรรณารักษ์ 
ช่างยนต์ บูรณะระบบท าความเย็นรถยนต์ (Ford) 

13 นายพศชนัทย์ 
นายศรชัย 

จันทร์สว่าง 

สีละคร 
ช่างเขียนแบบ

เครื่องกล 

พัฒนาอุปกรณ์อัดกระป๋อง 

14 น.ส.นิสา 

น.ส.ปรีชญา 

ศรีสว่าง 

พรมรินทร์ 
ช่างเขียนแบบ

เครื่องกล 

อุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วในน ้า 

15 นายธนวันต์ 
นายเอกลักษณ์ 

ยืนหยัดชัย 

ลิ้มบุญภิวัฒน์ 
ช่างเขียนแบบ

เครื่องกล 

เครื่องอัดอิฐบล็อก 

16 นายธนพัทธิ์ 
นายพัทธดลย์ 

การกล ่า 

เนื่องจ านงค์ 
ช่างเขียนแบบ

เครื่องกล 

อุปกรณ์ขัดพ้ืนด้วยไฟฟ้า 

17 น.ส.ณิชกานต์ 
นายสิทธินนท์ 
นายศิขรินทร์ 

ภัทรกุลปรีดา 

ช้อนชัย 

สินธุงาม 

ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล 

อุปกรณ์อักกระป๋องอลูมิเนียม 



18 นายไก่ 

น.ส.จิดาภา 

น.ส.ปวีณา 

วรรณปะถา 

ด่านอินทร์ 
ขาวสีแดง 

ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล 

อุปกรณ์อัดขวดพลาสติก 

19 นายชัยวัฒน ์

นายปิติพงษ์ 
นายภัทรนันท์ 

เสงี่ยมศรี 
ซุ่นไล้ 
บุญมา 

ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล 

อุปกรณ์อัดตลับลูกปืนแบริ่ง 

20 นายนพวิทย์ 
นายพีรพล 

ลิ้มภักดีสวัสดิ์ 
ใจเอ้ือ 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบจ าลองการคัดแยกวัตถุโลหะกับอโลหะ 

21 

 
นายนครินทร์ 
น.ส.วนชิยา 

แซ่เล้า 

กนกกาญจนพงศ์ 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 

22 นายศุภวิชญ์ 
น.ส.สุพรรณษา 

ทวีเกิด 

เพ็ญพาณิชย์ 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบรดน ้าอัตโนมัติ 

23 นายชาคริต 

นายวันชัย 
หยุดยั้ง 

บุญโชติ 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ ตู้เพาะเห็ด   

24 นายเฉลิมพล 

นายเจษฎา 
กรุณา 

สมบุญมาก 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
AR Multimedia Book 

25 น.ส.พลอยไพลิน 

น.ส.ปิณฑิรา 
เจียรโณรส 

อนุทูล 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
Simulation Application 

26 นายมฆวัน 

นายจักรกษฤ 
แจ่มศรี 
กลิ่นจันทร์ 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการสื่อการสอนถ่ายภาพโดยใช้ 
Motiongraphics 

27 น.ส.พิชญา 

น.ส.วรวินท์พร 
ค าภูแก้ว 

ยงเสมอ 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
แผนที่จ าลองในวท.ชลบุรี โปรแกรมภาพเสมือน
จริง (AR) 

28 น.ส.อุไรวรรณ 

น.ส.สภุานัน 
แซ่โล้ว 

ละครศรี 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อมัลติมิเดียอัจฉริยะ 

29 นายธนกร 

นายวัชรพัทธ์ 
คันไชย 

พฤฒพงศ์ชัยกิจ 
ช่างเทคนิค

อุตสาหกรรม 
โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 

30 น.ส.เกตุวลิน 

น.ส.อาริสา 
แร่กระสิน 

รุ่งเรือง 
เมคคาทรอนิกส์ การติดตั้งเครื่อง Piston Machine 

31 นายชวณัฐ 

นายโมกุล 
ฉายาถิรจิตโตวงศ์ 
สืบตระกูล 

เมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ตรวจจับแอร์ 

32 นายจิรายุ 
นายสุขวุฒิ 

ก้อนทอง 

ธนเจริญปีชา 
ช่างกลโรงงาน โครงการรถพรวนดินเกษตรยุคใหม่ 

33 นายธีรภัทร์ 
นายธนากร 

นายอาทิตย์ 

คาวีทอง 

ฟ้าอ านวย 

พุทธโส 

ช่างกลโรงงาน โครงการเครื่องขุดเจาะดิน 



34 นายสุกฤต 

นายระพีพัฒน์ 
ทองวัน 

ตรีสุวรรณกุล 
ช่างกลโรงงาน โครงการเครื่องบดอาหารเม็ด 

35 นายศราวุฒิ 
นายชัยวัฒน ์

สังข์ทอง 

มัน่เจริญ 
ช่างกลโรงงาน โครงการรถพรวนดินเกษตรยุคใหม่ 

36 นายพงศ์ธร 

นายณัฐสิทธิ์ 
พลอยงาม 

ด้านรินรัมย์ 
ช่างกลโรงงาน โครงการเครื่องขุดเจาะดิน 

37 นายวรธน 

นายภาคภูมิ 
เพ็ชรตาบุตร 

ผินกลับ 
ช่างกลโรงงาน โครงการเครื่องบดอาหารเม็ด 

38 นายเอกภพ 

นายพัชระ 
ธนญชัยกุล 

ศรีชลวัฒนา 
ช่างกลโรงงาน โครงการหยอดเมล็ดพันธุ์พืช 

39 นายกันตพงศ์ 

นายธนาทร 
บุญถาวร 

มิตรประพันธ์ 
ช่างกลโรงงาน โครงการหยอดเมล็ดพันธุ์พืช 
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