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ปวช.      
ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาผลงาน รางวัล 

1 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 

1. นายเกียรติศักดิ์ 
2. นายณัฐวุฒ ิ
3. นายปิยกฤษฎิ ์

จักรแก้ว 
ทองส าเร็จ 
ศรีค า 

ช่างยนต์  ว่าท่ี รต.พิมาย จุกสีดา 

 
 

ชมเชย 

 

2 เครื่องเติมน ้ามันเฟืองท้ายแบบใช้ลมอัด 
1. นายธีรวุฒ ิ
2. นายศุภกรณ์ 
3. นายปาณวัฒน์ 

ประศรีพัฒน ์
สีเขียว 
เทวาประดับ 

ช่างยนต์  
 
ว่าท่ี รต.พิมาย จุกสีดา ชมเชย 

3 แท่นอัดไฮดรอลิกจากแม่แรงรถยนต์ 

1. นายวชิร 
2. นายบรรณวัชร 
3. นายเจษฎา 
4. นายพิทยา 

ลีจ้อย 
รัตนะ 
วิจิตรศักดิ์ 
ดวงอินทร ์

ช่างยนต์  ว่าท่ี รต.พิมาย จุกสีดา ชมเชย 

4 
ชุดสาธิตหลักการท างานเครื่องยนต์ 2 
จังหวะ 

1. นายธีรภัทร 
2. นายอโนทัย 
3. นายศุภากร 

สังอยู่ 
ชลวานิช 
จุ้ยกระโทก 

ช่างยนต์  นายอรรณพ ใจเอื้อ ชมเชย 

5 ชุดสาธิตระบบหลักการท างานเฟืองท้าย 
1. นายมนัสวิน 
2. นายทวีทรัพย์ 
3. นายพีรวิชญ ์

น้อยสว่าง 
จินตริน 
มีทา 

ช่างยนต์  นายอรรณพ ใจเอื้อ 

 
 

ชมเชย 
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6 ชุดสาธิตระบบส่งก าลังรถจักรยานยนต์ 
1. นายชญานิน 
2. นายสุทธิพงษ์ 
3. นายอนากร 

ปานทนนท์ 
นุไชรัมย ์
ศรีภูมิ 

ช่างยนต์ นายอรรณพ ใจเอื้อ ชมเชย 

7 สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย์ 
1. นายอภิภช 
2. นายธนพัต 

จันทร์ศรี 
นวลละออง 

ช่างยนต์ นายมาโนช รังษีมณีรัตน์ 

 

ชนะเลิศ 

 

8 รถตัดหญ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
1. นายณัฐวุฒ ิ
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์ 
3. นางสาวชุติมา 

แสงทอง 
โชติรัตน์ 
โป๊ะเล็ก 

ช่างกลโรงงาน นายบรรลือ จันทร์ศิริ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

9 เครื่องเก็บเศษใบไม้พลังงานแสงอาทิตย์ 
1. นายธนวัฒน ์
2. นายวรดร 
3. นางสาววิริยา 

จันทร์หอม 
อุ้มเพชร 
จันทรัตน์ 

ช่างกลโรงงาน นายบรรลือ จันทร์ศิริ ชมเชย 

10 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน 
1. นายชลมารค 
2. นายนครินทร์ 
3. นายภัทรพล 

แสงเจริญ 
สุวรรณมงคล 
ศรีประดิษฐ์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นางสาวดวงพร ศรีสวัสด์ิ 

 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

 

11 โมเดลเปิดปิดไฟผ่าน app อัตโนมัติ 
1. นายเจษฎาพร 
2. นายพีรวิชญ ์
3. นายธีระศักดิ ์

ทรัพศรี 
อินทร์ศิริ 
โพยนอก 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นางสาวดวงพร ศรีสวัสด์ิ 
 

ชมเชย 
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12 
เครื่องรดน ้าต้นไม้อัตโนมัติส่ังงานผ่าน
แอพพลิเคช่ัน 

1. นางสาวโชติรส 
2. นายทวิตย์ 
3. นายนัทธี 

ทองมา 
ชมบุญ 
สมชาติ 

 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

 
นางสาวดวงพร ศรีสวัสด์ิ ชมเชย 

13 พัดลมอัตโนมัติควบคุมผ่านมือถือ 
1. นายณัฐศักด์ิ 
2. นายณัฐกิตต์ิ 
3. นายธนวิชญ ์

รุจิธนวัฒน์กุล 
มณีอินทร์ 
กษมานนท์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นางสาวดวงพร ศรีสวัสด์ิ ชมเชย 

14 ก๊อกน ้าแบบปุ่มกด 
1. นายกิตติพศ 
2. นายปัณณทัต 
3. นายอภิวัฒน ์

แซ่เอีย 
ถิรดาธันยากุล 
สุขสวัสด์ิ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒนกุลชัย ชมเชย 

15 เครื่องเช่ือมจุด Spot Welding DIY 
1. นายสรยุทธ 
2. นายศุภสิน 
3. นายสรวิชญ์ 

โชคทวีธนกุล 
แก้วพิมพ ์
เล้ียงพรรัตนะ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒนกุลชัย ชมเชย 

16 
โครงการออกแบบปรับปรุงพัฒนาอาคาร
ชุด เดอะ อารียา 

1. นางสาวอริสรา  
2. นางสาวฐาปนีย์ 
3. นางสาวอรอุมา 

อุดมรัตน์ 
จรวรรณ 
มุ่งยุทธกลาง 

สถาปัตยกรรม นางนิษฐา อ่างแก้ว ชมเชย 

17 
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารชุด 
Modern Contemporary 

1. นายณัฐชัย 
2. นายกรกฤษณ์ 
3. นายสุธี 

ลือธนรัฎฐ์ 
สุขมงคลธรรม 
เนื่องจ านงค์ 

สถาปัตยกรรม นางนิษฐา อ่างแก้ว ชมเชย 
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18 
โครงการออกแบบปรับปรุงพัฒนาอาคาร
ชุด วิอัณณา เพลส 

1. นางสาวเบญจวรรณ 
2. นางสาวรุจิรา  
3. นางสาวสุนิสา 
4. นางสาวธีราพร 

พลเภา 
เจริญสุข 
คงรวย 
กุลวานิช 

สถาปัตยกรรม นางนิษฐา อ่างแก้ว ชมเชย 

19 เครื่องตัดอิฐมวลเบา 
1 .นายอภินันธ ์
2. นายนันทพล 
3. นายศิริพงษ์ 

ชะฎา 
วงษ์มณี 
ศรีจันทร์ 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

นายคเณศ เช่ียวชาญ ชมเชย 

20 เครื่องอัดลูกปืน 
1. นายนิรัตน ์
2. นายศุภกร 

แสงย้อย 
เจริญพงษ ์

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

นายคเณศ เช่ียวชาญ ชมเชย 

21 แม่แรงเคล่ือนย้ายรถยนต์ 
1. นายณัฐภัทร์ 
2. นายกิตติคุณ 
3. นายภราดร 

คงเทศ 
วาระจิตร 
งามเสมอ 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

นายคเณศ เช่ียวชาญ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
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ปวส.      
ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาผลงาน รางวัล 

1 เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 
1. นายจิรัฏฐ์ 
2. นายนัตพล 

แสงบุญน า 
ภูวทิต 

ช่างยนต์ นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ ชมเชย 

2 
ชุดแสดงหลักการท างานระบบส่งก าลัง (เกียร์
และเฟืองท้าย) 

1. นายณัฐพล 
2. นายธนสร 
3. นายภัทรพล 

ไขพจน ์
มะใบ 
มีบุญ 

ช่างยนต์ นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 3 

3 เครื่องอัดไฮโดรลิก 
1. นายไกรวิชญ ์
2. นายช้าง 

พิมพ์สุวรรณ์ 
ตี 

ช่างยนต์ นายณัฐพล หมายมั่น ชมเชย 

4 ชุดฝึกระบบขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้า 
1. นายกฤษฎา 
2. นายเอกชัย 

สุขประเสริญ 
ประไพศร ี

ช่างยนต์ นายกฤษณะ บุญสอาด ชมเชย 

5 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
1. นายสิทธิพล 
2. นายอัครชัย 

ขจรรัตนานนท์ 
พงษ์รัตน ์

ช่างยนต์ นายกฤษณะ บุญสอาด ชมเชย 

6 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าดัดแปลง 
1. นายกรกช 
2. นายเสรี 

นึกหมาย 
แสนหมุด 

ช่างยนต์ นายกฤษณะ บุญสอาด ชมเชย 

7 เครื่องดัดเหล็กแบบมือหมุน 
1. นายธีรภัทร 
2. นางสาวปลายฟ้า 

กล่ินกล้า 
ทองหรบ 

ช่างกลโรงงาน นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์ ชมเชย 

8 เครื่องสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
1. นายอรรถพร 
2. นายพงษ์พิสิษฐ์ 

ภูริชินโชติ 
ประสงค์เศษ 

ช่างกลโรงงาน นายสุพจน์ ธนะวีระวงค์ ชมเชย 
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9 เครื่องอัดไฮดรอลิก 
1. นายภูมิภัทร 
2. นายวรวิทย ์

ศรีน้อยขาว 
พวงดี 

ช่างกลโรงงาน นายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์ ชมเชย 

10 รถยกไฮดรอลิกส์ 
1. นายศุภกิตต์ิ 
2. นายนภัฎส์ชกร 
3. นายนนธกร 

เช้ือเย็น 
พุ่มเจริญ 
เนตรมณี 

ช่างกลโรงงาน นายบรรลือ จันทร์ศิริ ชมเชย 

11 เครื่องสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
1. นางสาวชนิดาภา 
2. นางสาวปวันรัตน ์
3. นายมนุเชษฐ 

นิตินภารัตน ์
จ าปานุ้ย 
แซ่จึง 

ช่างกลโรงงาน นายบรรลือ จันทร์ศิริ 

 

ชมเชย 

 

12 เครื่องเช่ือม Sopt Welding 
1. นายศรัญ 
2. นายยุทธนา 

พรหมสุรินทร์ 
สุขสงวน 

ช่างเช่ือมโลหะ ว่าท่ี รต.ปริญญา เต็มรักษ์ ชมเชย 

13 เครื่องอัดกระป๋อง 
1. นายธนพัฒน ์
2. นายอภิวัฒน ์

สากร 
ไอริยะลาพงษ ์

ช่างเช่ือมโลหะ ว่าท่ี รต.ปริญญา เต็มรักษ์ ชมเชย 

14 
เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ Chopped napier 
grass 

1. นายธนากร ขวัญบัว ช่างเช่ือมโลหะ ว่าท่ี รต.ปริญญา เต็มรักษ์ ชมเชย 

15 ปุ่ม SOS ส าหรับผู้สูงอายุภายในบ้าน 
1. นายพรรณศักดิ์ 
2. นายกฤษณะ 

เสมอวงษ์ 
นาวีอุปถัมภ์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นายสุภชัย ศรีนวล ชมเชย 

16 Power box 
1. นายอภิสิทธิ์ 
2. นายปฎิพัทธ์ 

อาวุธ 
ปล้องทอง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นายสุภชัย ศรีนวล ชมเชย 
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17 จักรยานพ่วงไฟฟ้า 
1. นายนิพัทธ 
2. นายเมธาวิน 

สังข์เหฬา 
ศรีวิลัย 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นายสุภชัย ศรีนวล ชมเชย 

18 ปั้มน ้าโซล่าเซลล์ 
1. นายกฤตพล 
2. นายอินทัช 

สัญญพงศ์ 
ไชยปรปักษ์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นายสุทธิกร สมทรง ชมเชย 

19 ชุดสาธิตวงจาสตาร์เดลต้าโดยลูกลอย 
1. นายทรัพย์อนันต์ 
2. นายชานนท์ 

เนินชัย 
ปัตทะวัง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นายสุทธิกร สมทรง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

20 ชุดสาธิตวงจร Auto Manual 
1. นายจักรพงษ ์
2. นายอภิเชษฐ์ 

บริบูรณ์ 
มณีโชติ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง นายสุทธิกร สมทรง ชนะเลิศ 

21 
ส่ือการเรียนการสอนเกี่ยวกับการถ่ายวิดิโอ
และตัดต่อส่ือมัลติมีเดีย 

1. นายพรพิพัฒน ์
2. นายวิศรุต 

กิ่งแก้ว 
ด่านจอนฟอน 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย ชมเชย 

22 
เครื่องจ าลองระบบคัดแยกสีจากความเข้ม
วัสดุ 

1. นายกฤตภาส 
2. นายวรนันท์ 

กิมสุวรรณ 
อนงค์รัศมี 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย ชมเชย 

23 
Motion Graphics วีดีทัศน์วิธีการใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน CTC Digital Library 

1. นายศุภกฤษณ์ 
2. นายชัยวัฒน ์

ทองค า 
บุตรศรี 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย ชมเชย 

24 อุปกรณ์กดสเปร์ยแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 1. นายอนนต์ จันทวงษ์ 
เทคนิค
อุตสาหกรรม 

นายคเณศ เช่ียวชาญ 
 

ชมเชย 

 

25 เครื่องขัดพื้น 
1. นายปฤษฎี 
2. นายเรวัตร 

เรืองศิริ 
รุจาคม 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

นายคเณศ เช่ียวชาญ ชมเชย 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ โดม 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 
 ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ครูที่ปรึกษาผลงาน รางวัล 

26 ตู้ฟักไข ่
1. นายณัฐวุฒ ิ
2. นายทศพร 

ธนไพบูลย์อนันต์ 
รัชตพร 

เมคคาทรอนิกส์ ว่าท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน ชมเชย 

27 เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ 
1. นายสิทธิชัย  
2. นายธีระธันญ ์

แซ่อั๊ง 
เนื่องจ านงค์ 

เมคคาทรอนิกส์ ว่าท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน ชมเชย 

28 เครื่องย่อยสลายเศษกระดาษ 
1. นายธนวิชญ ์
2. นายกรกิต 

จันทนา 
อันพระเสวก 

เมคคาทรอนิกส์ ว่าท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน ชมเชย 

29 เครื่อง CNC แกะสลัก 
1. นางสาวชยร 
2. นางสาวภัสสระ 

ปัญญาทอง 
พิมพา 

เมคคาทรอนิกส์ ว่าท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน ชมเชย 

30 Mini CNC 
1. นายอภิสิทธิ์ 
2. กรณินทร์ 

กัสสนุกา 
ขุนพิทักษ์ 

เมคคาทรอนิกส์ ว่าท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน ชมเชย 

31 สมาร์ทฟาร์ม 4.0 
1. นายจิตติวุฒิ 
2. นายชยานนท์ 

กุฎโง้ง 
แจ่มจ ารัส 

เมคคาทรอนิกส์ ว่าท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน 
รองชนะเลิศ

อันอับ 1 

32 
โครงการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 (ชลบุรี) 

1. นางสาวนุจรินทร์ 
2. นายพิทักษ์ภูม ิ

สิงไซร 
อ้นแขก 

สถาปัตยกรรม นายชานน วัชระปรารมย์ ชมเชย 

33 โครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า ชลบุรี 
1. นางสาวญาณิศา 
2. นายชาญวิทย์ 

เค้าโครต์ 
ไชยสีหา 

สถาปัตยกรรม นายชานน วัชระปรารมย์ ชมเชย 

34 โครงการออกแบบบ้านผู้สูงอายุนาบี 
1. นางสาวเบญจมาศ 
2. นางสาวหฤทัย 

ยงยืน 
คงประเทศ 

สถาปัตยกรรม นายชานน วัชระปรารมย์ ชมเชย 


