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ท่ี ชื่อผู้จัดท า แผนกวิชา ขื่อโครงการ 

1 นายสมศักดิ์ ศรีเพชร ช่างยนต์ การพัฒนารถเข็นตัดหญ้า 

2 นายจิรวัฒน ์ พานอ้น ช่างยนต์ เครื่องตัดไม้ไฟฟ้า 

3 นายปรมินทร์ กาโท ช่างยนต์ การพัฒนาอุปกรณ์ถอดโช๊ครถยนต์ 

4 นายธีรเดช  ผาสุข ช่างยนต์ ปั้มลมพลังงานโซล่าเซลล์ 

5 นายธนพล  สนิทสูงเนิน ช่างยนต์ การพัฒนาอุปกรณ์ดูดน ้ามันอเนกประสงค์ 

6 นายพิชยา คุณสุข ช่างยนต์ แท่นประกอบเครื่องมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 
100 Wave 110i Wave 125 

7 นายเอกพล 

นายนฤพัฒน ์
สว่างศรี 
มาลี 

ช่างยนต์ ระบบช่วงล่างยานยนต์ไฟฟ้า 

8 นายวรภพ เดือนเพ็ญ ช่างยนต์ ระบบโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้า 
9 นายชนินทร์ 

นายชนะกิจ 
มานะพระ 

เจริญงามวงศ์วาน 
ช่างยนต์ ระบบขับเคล่ือนรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 

10 นายณัชพล พากเพียร ช่างยนต์ ชุดสาธิตการท างานระบบเบรกรถยนต์ ดิสก์เบรก 
11 นายก้องภพ เจียมสกุล ช่างยนต์ สกู๊ตเตอร์ยานยนต์ 
12 นายบดินทร์ จวนจตุรงค์กุล ช่างยนต์ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าโครงเหล็ก 
13 นายเจษฎากร จ าปาทอง ช่างยนต์ แท่นอัดไฮดรอลิก 
14 นายอัครชัย บุญประคม ช่างยนต์ จักรยานไฟฟ้าดัดแปลง 
15 นายปัณณธร โต้ฮวดใช้ ช่างยนต์ เครื่องดูดน ้ามันเบรกไฟฟ้า 
16 นายจตุพร เทพพิทักษ์ ช่างยนต์ แม่แรงไฟฟ้า 
17 นายธนายุทธ ตันยิกุล ช่างยนต์ เครื่องต้นแบบผลิตอาหารเม็ดสัตว์ 
18 นายกรกช นึกหมาย ช่างยนต์ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าดัดแปลง 
19 นายธนากร 

นายรัตนพล 
สินเจริญ 

แซ่เตียว 
ช่างยนต์ รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

20 นายสิทธิพล ขจรรัตนานนท์ ช่างยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 
21 นายจตุพล แจ้งสนาม ช่างยนต์ แม่แรงถุงลม 
22 นายพงศกร ปริปุณณะ ช่างยนต์ แท่นยกเกียร์ไฮโดรลิก 
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23 นายกวี เกโส ช่างยนต์ แท่นยกเครื่องไฮดรอลิก 
24 นายณัฐพงศ์ ไขพจน ์ ช่างยนต์ ชุดแสดงระบบส่งก าลังเกียร์ 
25 นายภัทรพล มีบุญ ช่างยนต์ ชุดแสดงระบบส่งก าลังเฟืองท้าย 
26 นายพัฒน พงศ์พิริยานนท์ ช่างยนต์ ชุดส่ือการสอนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
27 นายกฤษฎา สุขประเสริฐ ช่างยนต์ ชุดฝึกขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้า 
28 นายทรงพล เพชรดี ช่างยนต์ เครื่องล้างหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลแบบต่อตรง 
29 นายภากร ยินดีสุข ช่างยนต์ เครื่องมือเช็คกรองอากาศ 
30 นายฐิรัฎฐ์ แสงบุญน า ช่างยนต์ เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 
31 นายธีรวุฒ ิ ประศรีพัฒน ์ ช่างยนต์ เครื่องเติมน ้ามันเกียร์เฟืองท้ายแบบใช้แรงลมอัด 
32 นายถิรวัฒน ์ นิรมลธรรม ช่างยนต์ ส่ือการสอนการท างานระบบเกียร์รถยนต์ 
33 นายรัชชานนท์ รัตนาคะ ช่างยนต์ เครื่องถอดสปริงโช๊ครถจักรยานยนต์ 
34 นายยอด - ช่างยนต์ ปั๊มลมอเนกประสงค์ 
35 นายกฤตภาส ศรีรอด ช่างยนต์ ชุดสาธิตระบบเบรคจักรยานยนต์ 
36 นายเกียรติศักดิ์ สุขศรี ช่างยนต์ เครื่องดูดเศษเหล็ก 
37 นายปุรเชษฐ์ ศรีคงรักษ์ ช่างยนต์ เครื่องถอดสปริงโช๊ค 
38 นายศุภกิตต์ิ เช้ือเย็น ช่างกลโรงงาน รถยกไฮดรอลิกส์ 
39 นายกรจันทร์ เริ่ม ช่างกลโรงงาน อุปกรณ์ตัดใบตอง 
40 นายนันทภพ ลอยสุริยวงศ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องตัดหญ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
41 นายศักรินทร์ ไพรหงส์ ช่างกลโรงงาน เครื่องดูดฝุ่น 
42 นายรพีรัฒน ์ ศรีพิมล ช่างกลโรงงาน ตู้รถเข็นใส่เครื่องมือ 
43 นายธีรศักดิ์ บูรณะไชย ช่างกลโรงงาน ตู้จ่ายบาร์โค้ด 
44 นายวัชรพงศ์ ผู้ดี ช่างกลโรงงาน ฐานรองวางแป้งไซส์วอ (แก้มยาง) 
45 นายเสริมสวัสด์ิ เครือทิ ช่างกลโรงงาน จ๊ิกรับท่ีตัดขนยาง 
46 นายเจษฎา สมรูป ช่างกลโรงงาน ขาต้ังเปล่ียนแบรนด์ยาง 
47 นายชานุ คงสุขกาย ช่างกลโรงงาน โต๊ะซ่อมท่อแรงดัน 
48 นายศรเทพ ชุมพล ช่างกลโรงงาน รถขนส่งหน้ายาง 
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49 นายอภิชาต ทองธรรมชาติ ช่างกลโรงงาน ชุดพ่วงลากรถเก็บงาน 
50 น.ส.ชนิดาภา นิตินภารัตน ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องสูบน ้าแสงอาทิตย์ 
51 นายเขมณัฐ ดาศรี ช่างกลโรงงาน เครื่องยิงทรายอัตโนมัติ 
52 นายณัฐวุฒิ แสงทอง ช่างกลโรงงาน เครื่องตัดหญ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
53 นายวิริยา  จันทรัตน์ ช่างกลโรงงาน เครื่องเก็บเศษใบไม้ 
54 นายพงษ์พิสิษฐ์ ประสงค์เศษ ช่างกลโรงงาน เครื่องสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
55 นายใจดี จวงสอน ช่างกลโรงงาน เครื่องจ่ายของเหลวอัตโนมัติ 
56 นายภูมิภัทร ศรีน้อยขาว ช่างกลโรงงาน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องอัดไฮดรอลิก 
57 นายคณาวุฒิ งามเสมอ ช่างกลโรงงาน X-Lift 
58 นายมณฑล ฝางแก้ว ช่างกลโรงงาน รถเข็นดูดซับน ้าอเนกประสงค์ 
59 นายธีรภัทร กล้ินกล้า ช่างกลโรงงาน เครื่องดัดเหล็กแบบมือหมุน 
60 นายเจษฎากร แก้วชมพู ช่างกลโรงงาน ฟอกอากาศ 
61 นายกิตติดภณ แสงธนานนท์ ช่างกลโรงงาน แท่นปุ่มกด Control เครื่องมือ 
62 นายมงคลเพชร วงศ์มิน ช่างกลโรงงาน Project Jig Welding Assy Bound Stopper 

LWR,RH 
63 น.ส.พรรวิษา ผสมทรัพย์ ช่างกลโรงงาน เครื่องดูดเศษโลหะ 
64 นายพิชัยยุทธ แซ่ย้า ช่างกลโรงงาน เครื่องหั่นต้นกล้วย 2 ทางเลือก 
65 นายฐิตินัน ดอนพนัส ช่างเชื่อมโลหะ สนามเด็กเล่นชุดห้อยโหน 
66 นายอนวัช  เผยฉวี ช่างเชื่อมโลหะ สนามเด็กเล่นชุดปืนป่าย 
67 นายณัฐพล กองทอง ช่างเชื่อมโลหะ สนามเด็กเล่นชุดท่อลอด 
68 นายธนาธร ขวัญบัว ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องสับหญ้าเปียร์ 
69 นายธนพัฒน ์ สากร ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องอัดกระป๋อง 
70 นายศรัญ พรหมสุรินท์ ช่างเชื่อมโลหะ เครื่องเช่ือม Sopt 
71 นายกิตตินันท์ บุญภักดี ช่างไฟฟ้าก าลัง ถังขยะอัตโนมัติ 
72 นายสุวรรณ ขวัญเมือง ช่างไฟฟ้าก าลัง โมเดลพัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ 
73 นายจุลจักร ขุนโยธา ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัต ิ
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74 นายธนโชติ ธิมาภรณ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง กล่องส ารองไฟแบบพกพา 
75 นายนครินทร ์ สุวรรณมงคล ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน 
76 นายณัฐพงษ์ นักรบ ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส 
77 นายณัฎฐศักดิ์ ธุจิธณวัฒน์กุล ช่างไฟฟ้าก าลัง พัดลมอัตโนมัติควบคุมผ่านโทรศัพท์ 
78 นายเจษฎาพร ทรัพศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง โมเดลเปิด-ปิดไฟควบคุมผ่าน App มือถือ 
79 นายสญชัย  วงษ์อธิคมรัตน ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องพันชดลดอัตโนมัติ 
80 นายโชติรส ทองมา ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องรดน ้าต้นไม้อัตโนมัติ แสดงข้อมูลผ่าน App 
81 นายวสุพล มุ่งด าเนินกิจ ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ 
82 นายรุ่งอรุณ แสงทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง ตู้เย็นมินิ 
83 นายอินทัช ไชยปรปักษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ปั้มน ้าโซล่าเซลล์ 
84 นายภานุวัฒน ์ อ่อนมั่ง ช่างไฟฟ้าก าลัง ระบบแจ้งเตือนกันน ้าท่วม 
85 นายทินภัทร บุญพานิช ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว 
86 นายทัศพร โครตตาแสง ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องควบคุมอุณหภูมิใบมีดตัดยาง 
87 นายอัษฎาวุธ พรมจันทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนทางไลน์ 
88 นายทรัพย์อนันต์ เนินชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดสาธิตควบคุมมอเตอร์สตาร์เดลต้าโดยลูกลอย 
89 นายธนาวุฒ ิ ศรียางนอก ช่างไฟฟ้าก าลัง แขนกล 2 แกนหยิบกล่องกระดาษ 
90 นายอนันตพงษ ์ เขมาภิรมย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องกดเจล+วัดอุณหภูมิ 
91 นายธนวัฒน ์ เนื่องจ านงค์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ตู้จ าลอง ระบบเปิด-ปิด ไฟ,พัดลม อัตโนมัติ 
92 นายพศวัต วัฒนชีพ ช่างไฟฟ้าก าลัง อุโมงค์ฆ่าเช้ือด้วย UVC 
93 นายอภิเชษฐ์ มณีโชติ ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดสาธิตมอเตอร์ปั๊มน ้า 3 ตัว สลับกันท างาน 
94 น.ส.ฐิติยา พันธ์นาค ช่างไฟฟ้าก าลัง กล่องรับพัสดุนิรภัย 
95 นายอภิวัฒน ์ สมมิตต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง เปิดไฟด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคล่ือนไหว 
96 นายศุภกฤต เจริญศรี ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดควบคุมน ้าส าหรับผักไร้ดิน 
97 นายภควัต แสงอรุณธาราวัฒนา ช่างไฟฟ้าก าลัง ราวตากผ้าอัตโนมัติ 
98 น.ส.ศรัณย์พร คัพภะเจริญ ช่างไฟฟ้าก าลัง โรงเพาะเห็ดระบบปิด 
99 นายปฏิพัทธ์ ปล้องทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง กล่อง POWERBOX แบบพกพา 
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100 นายเมธาวิน ศรีวิลัย ช่างไฟฟ้าก าลัง จักรยานพ่วงไฟฟ้า 
101 นายณัฐวุฒิ สวยกระโทก ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องเปิด-ปิดวาวล์น ้าอัตโนมัติผ่านมือถือ 
102 นายธนาภูมิ ศรีบาล ช่างไฟฟ้าก าลัง แผงจ าลองการต่อเข้าสายมิเตอร์ 
103 นายปณิธิ สังขทรัพย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง วัดอุณหภูมิและความช้ืนแจ้งเตือนทางไลน์ 
104 นายพงศสรรค์ สุทธิพนา ช่างไฟฟ้าก าลัง ป้ายสัญญาญไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ 
105 นายฐิติพงศ์ มงคลเมธากุล ช่างไฟฟ้าก าลัง เปิด-ปิดไฟด้วยเสียงปรบมือ 
106 นายณัฐวุฒิ เกตุมาลา ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ 
107 นายทัศนัย นิสะโสกะ ช่างไฟฟ้าก าลัง โหลดเทียม 
108 นายทิเบต บรมสุข ช่างไฟฟ้าก าลัง ซุ้มพ่นน ้ายาฆ่าเช้ืออัตโนมัติ 
109 น.ส.ฐิติยา  สมคิด ช่างไฟฟ้าก าลัง พัดลมอัจฉริยะ 
110 นายธนพล บูรณะธัญญ ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
111 นายพรรณศักดิ์ เสมอวงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ปุ่ม SOS ภายในบ้าน 
112 นายคนชล มหอานิชานนท์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องรดน ้าต้นไม้อัตโนมัต ิ
113 นายกฤตภาส กิมสุวรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจ าลองวัดความเข้มของวัตถุ 
114 นายพรพิพฒัน ์ กิ่งแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการเรียนการสอนเรื่องกราฟฟิค 
115 นายอภินันท์ สุคันธมาลา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โคมไฟฆ่าเช้ือโควิด 
116 นายพงษ์ศรส ภักนาลี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง Mini CNC 
117 นายฐานวัฒน ์ อรุณโรจนน์ธนโชค ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องให้อาหารแมวอัจฉริยะ 
118 นายกฤษฎา พลชัย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ส ารวจอเนกประสงค์ 
119 นายชลสิทธิ์ ศรีละม้าย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจุดยากันยุงแบบพกพา 
120 นายศุภกฤษณ์ ทองค า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ Motion Graphic วิธีการใช้งาน Application 

CTC Digital Library 
121 นายวสวัตส์ิ ศรีสุวรร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเกมส์ด้วย Unity 
122 นายธนโชติ ก้านจักร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 
123 น.ส.วราพร ศิลาค า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ 

 
 

ลงช่ือ …………………………………………………………… 

  นายอติชาต เครือจันทร์ 
                         หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 



รายชื่อผลงานรายงานวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี ชื่อผู้จัดท า แผนกวิชา ขื่อโครงการ 

124 นายกิตติพศ แซ่เอีย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ก๊อกน ้าอัจฉริยะ 
125 นายพีรพัฒน ์ กาละบุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
126 นายสุทธิพร มหา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่านไลน์ 
127 นายศุภสิน แก้วพิมพ ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเช่ือมจุด Spot Welding 
128 น.ส.พิมพ์มาดา ราชอินดา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ท าความสะอาดพื้น 
129 นายลัทธพงศ์ ยอดยิ่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โคมไฟอเนกประสงค์ 
130 นายปนินธร ศรีอุบล ช่างเขียนแบบ รถเข็นเคล่ือนย้ายเก้าอี้ 
131 นายกวี โคตรสี ช่างเขียนแบบ อุปกรณ์ขึ้นต้นไม้ 
132 นายณัฐวุฒิ นิลสนธิ ช่างเขียนแบบ อุปกรณ์พ่นฆ่าเช้ือโรค 
133 นายกิตติศักดิ์ ภูดี สถาปัตยกรรม ออกแบบคอนโดมิเนียม 
134 นายเฉลิมวงศ์ ศรีพู่เจริญ สถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุงพัฒนาอาคารชุดโฮโลแกรม 
135 นายนรดล สุขเจริญ สถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุงพัฒนาอาคารชุดรีแล็กซ์คอนโด 
136 นายพลพล ไกรสี สถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุงคอนโดมิเนียม 
137 นายณัฐชัย ลือธนรัฎฐ์ สถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุงอาคารชุด Modern 
138 น.ส.อรทัย  ดวงภักใต้ สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งสไตล์อิมพีเรียลแกรนด์ 
139 น.ส.เบญจวรรณ พลเภา สถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุงพัฒนาอาคารชุดวิอัณณา 
140 น.ส.อริสรา อุดมรัตน์ สถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุงพัฒนาอาคารชุดเดอะอารียา 
141 นายอภิสิทธิ์ บุญด ี สถาปัตยกรรม ออกแบบบริษัท ไปรษณีย์ไทย หนองใหญ่ 
142 น.ส.ทิพวรรณ ฤทธิ์ประภากร สถาปัตยกรรม ออกแบบบ้านพักคนชรา High Class 
143 น.ส.ญาณิศา เค้าโคตร์ สถาปัตยกรรม ออกแบบพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าจังหวัดชลบุรี 
144 น.ส.นุจรินทร ์ สิงไซร สถาปัตยกรรม ออกแบบอาคารบ้านพักอาศัยรวม 
145 นายชลสิทธิ์ วิจักรบูรณสิริ สถาปัตยกรรม ออกแบบท่ีว่าการอ าเภอบ้านบึง 
146 นายณัฐพล ศรีภูธร เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องลับดอกสว่าน 
147 นายณัฐวัตร ซุนกวง เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องม้วยเก็บสายไฟ 
148 นายชนัฐพงศ์ จรูญสูงเนิน เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องท าความสะอาดร่องน ้า 
149 นายจิรภัทร เหมยหมอก เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้าใช้โซล่าเซลล์ 
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150 นายณัฐวุฒิ สุขเกษม เทคนิคอุตสาหกรรม อุปกรณ์เก็บไข่มดแดง 
151 นายศุภชัย คาแว่น เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องขึ้นรูปกระถาง 
152 นายปฤษฎี เรืองศิริ เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องขัดพื้น 
153 นายกฤติพงศ์ เครือนาชิด เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องกวาดใบไม้ 
154 นายอนนต์ จันทวงษ์ เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องกดสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
155 นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว เทคนิคอุตสาหกรรม อุปกรณ์กักเก็บไฟฟ้า Power Box 
156 นายจิราวัฒน ์ กิตติกุลเพิ่มสิน เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องกดเจลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
157 นายธีรวุฒ ิ แซ่เตียว เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 
158 นายนิรัตน ์ แสงย้อย เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องอัดลูกปืน 
159 นายธนากร สุขเกษม เทคนิคอุตสาหกรรม อุปกรณ์กักเก็บไฟฟ้าแบบพกพาใช้โซล่าเซลล์ 
160 นายณัฐภัทร คงเทศ เทคนิคอุตสาหกรรม แม่แรงเคล่ือนย้ายรถยนต์ 
161 นายอภินันธ์  ชะฎา เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องตัดอิฐมวลเบา 
162 นายณัฐพนธ์ เกษาพันธ์ เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องดูดเศษโลหะ 
163 นายฉัตรชัย เอี่ยมพลอยงาม เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องสับต้นกล้วย 
164 นายพงศกร แป้นเกิด เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องยกกระถางต้นไม ้
165 นายณัฐวัฒน์ สมบัติก่อสุข เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องอัดเศษเหล็กกลึง 
166 น.ส.ชยพร ปัญญาทอง เมคคาทรอนิกส์ เครื่อง CNC แกะสลัก 
167 นายกรกิต อัมพระเสวก เมคคาทรอนิกส์ เครื่องท าลายเอกสาร 
168 นายจิตติวุฒิ กุฎโง้ง เมคคาทรอนิกส์ สมาร์ทฟาร์ม 4.0 
169 นายณัฐวุฒิ ธนไพบูลย์อนันต์ เมคคาทรอนิกส์ ตู้ฟักไข ่
170 นายธีระธนัญ ์ เรื่องจ านงค์ เมคคาทรอนิกส์ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ 
171 นายกรณินทร์ ขุนพิทักษ์  เมคคาทรอนิกส์ เครื่อง Mini CNC 
172 นายพรรษวุฒ ิ แจ่มแจ้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา 
173 นายทศวัฒน์ งอยแพง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ 
174 นายเมธัส อ่อนศรีทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเช็คช่ือเข้าเรียน 
175 นายณภัทร จุทัยรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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176 นายจักรินทร์ ใจเดียว เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติงานและการแจ้งเตือนงาน plan 
notify 

177 นายพิพัฒน ์ บัวขาว เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการคลังข้อสอบ 
178 น.ส.รัตนาวดี ศรีจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์อาหารเพื่อสุขภาพ 
179 นายเมธาสิทธิ์ เหล่าสุนทรสถิตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์สถานท่ีท่องเท่ียว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
180 น.ส.วรัญญา ทองมาก เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์คาเฟ่แนะน าในพัทยา 
181 นายวรโชติ เดชฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์สถานท่ีท่องเท่ียวใน จ.ชลบุรี 
182 น.ส.อริษา อยู่เชย เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ร้านคาเฟ่ในอ าเภอบ้านบึง 
183 นายพงศธร มีเกียรติกุลธร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ท่ีพักในบางแสน 
184 นายณัฐวุฒิ จุทัยรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ร้านอาหารในบางแสน 
185 น.ส.ธณิฎา ไทยธิเบตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์สถานท่ีท่องเท่ียวเกาะสีชัง 
186 นายณภัทร จิตรรอด เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์สถานท่ีท่องเท่ียว จ.ระยอง 
187 น.ส.วรรณษา วรรณมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ร้านอาหารในอ าเภอบ้านบึง 
188 นายชลวัฒน์  เวชสวัสด์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์เกาะน่าเท่ียวในประเทศไทย 
189 น.ส.พมพ์ชนก บุญพานิช เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์สถานท่ีท่องเท่ียวพัทยา 
190 น.ส.ณัฐธิดา บุญรอด เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาเว็บไซต์เกาะล้าน 
191 น.ส.สุคนประภา แต้มแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์รวมจุดกางเต็นท์บนเขา 
192 น.ส.นงนภัส จินาเซ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์สถานท่ีท่องเท่ียวบางแสน 
193 น.ส.เกษราภรณ์ จ๋ิวแย้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์บ้านน้อยกลอยใจ 
194 น.ส.ภาวิณี จันทร์ศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบยืมคืนอุปกรณ์ 
195 น.ส.อาทิมา จวนสรวง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา 
196 นายวีรภัทร ไตรสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเบิกจ่ายวัสดุ คอมพิวเตอร์ 
197 น.ส.ภัทราพร ศรีพรหม เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจองห้องประชุม ออนไลน ์
198 น.ส.สิริกานต์ สมสถาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบศูนย์บ่มเพาะ 

 
 

ลงช่ือ …………………………………………………………… 

  นายอติชาต เครือจันทร์ 
                         หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 


