
ล ำดับ ช่ือผลงำน ครผูู้รบัผิดชอบ รำงวัล

นายธีรภัทร พรมบญัชา

นายวชิรวิชญ์ ศรีพงษ์

นส.กัญญารัตน์ จุลโยธิน

นายชัยวัฒน์ มั่นเจริญ

นายศราวุฒิ สังข์ทอง

นายสุขวุฒิ ธนเจริญปรีชา

นายจิรายุ ก้อนทอง

นางสาวอภิสรา แก้วจินดา

นายอนุสรณ์ จามจุรี

นายศิรสิทธ์ิ ศิริตรัย

นายวัชรากร สว่างอารมณ์

นายธนพล มังกร

นายพีรพัฒน์ ฉวยครบรีุ

นายฐิตินันท์ แก้วลับ

นายจิรโชติ สาล่ี

6 นายดวงเด่น กันทรพันธ์

นายสุทธิพงษ์ อู่อรุณ

นางสาวปณุยาพร ศรีชนะ

นางสาวศุทธินี เทพวงศ์

นายธีรภัทร ธรรมกิจ

นายสุริยา สุภาพ

นายชนกพล ไชมา

นายภิญโญ ข าประดิษฐ์ นายต่อรัก จ านงค์ผล

นายธีระวัช เข็มกลัด

สรปุผลกำรประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม ่ระดับสถำนศึกษำ

 วิทยำลัยเทคนิคชลบุร ีประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ันปีที่ 3

เคร่ืองบดสับหยวกกล้วย     
และพืชผสมอาหาร

8 เก้าอี้แลคเชอร์

7 โครงการชั้นวางท าเนียบ นางสาวรัตนมาศ จุลมาศ ชมเชย

ชมเชย

ตู้กดน้ าอัตโนมัติ นายปราโมทย์ กรองกาญจน์กุล ชมเชย

3 เคร่ืองปอกฉนวนไฟฟ้า นายภิญโญ ข าประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1

4 ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line นายเอกศิลป ์ยงทศันีย์ ชมเชย

ช่ือนักเรยีน นักศึกษำ

1 นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย ชมเชย

2 รถพรวนดินเกษตรยุคใหม่ นายอติชาต เครือจันทร์ ชมเชย

5 หุ่นยนต์อเนกประสงค์ นายวุฒิศักด์ิ ธนวัฒน์กุลชัย ชมเชย



ล ำดับ ช่ือผลงำน ครผูู้รบัผิดชอบ รำงวัล

นายพงศ์ธร พลอยงาม

นายอาทติย์ พุทธโธ

นายณัฐสิทธ์ิ ด้ายรินรัมย์

นายธนากร ฟ้าอ านวย

นายธีรภัทร์ คาวีทอง

นายวิวัฒน์ ไอริยะลาพงษ์

นายพิพัฒน์ วิริโยฬาร

นายธนวัฒน์ สัชฌุกรกุล

นายธนภัทร แจ้งเจริญ

นายวรชน เพ็ชรตาบตุร

นายภาคภูมิ ผินกลับ

นายสุกฤกต ทองวัน

นายระพีพัฒน์ ตรีสุวรรณกุล

นายณัฐนนท์ จันทร์เศรษฐี

นายกฤษณะ บญุพุ่ม

นายเจษฎากร วริชล

นายภัทรพงษ์ ชัยภักดี

นายนครินทร์ ทองดารา

นางสาวลิลิลททิย์ บาลวงศา

นายพิสิษฐ์ นพนาคร

นายกิตติชัย วานิช

นายพชรพล จันดาผล

นายวุฒิศักด์ิ ธนวัฒน์กุลชัย นายทวัิตถ์ เกรียงสมุทร

นายธีรภัทร ถนนนอก

เคร่ืองจ าลองระบบคัดแยกสี ชมเชย17

16 กังหนัน้ าเติมอากาศโซล่าเซลล์ นายอติชาต เครือจันทร์ ชนะเลิศ

10 เคร่ืองกดอเนกประสงค์ นายภิญโญ ข าประดิษฐ์ ชมเชย

11
ชุดสาธิตการท างานของเกียร์

และครัตซ์
นายพิษณุ รักษาศีล ชมเชย

13
อุปกรณ์ทดสอบระบบไฟยก

เล้ียว
นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย ชมเชย

12 เคร่ืองอัดอาหารเม็ด นายอติชาต เครือจันทร์ ชมเชย

14
สถานีเติมลมพลังงาน

แสงอาทติย์
นายวัฒนา ปิ่นประไมย์ รองชนะเลิศอันดับ 3

15
อุปกรณ์ลดการสัมผัสเพื่อ
ปอ้งกันเชื้อโรคโควิด 19

นายสันศิริ แสงชัจจ์ รองชนะเลิศอันดับ 2

9 เคร่ืองขุดเจาะดิน นายอติชาต เครือจันทร์ ชมเชย

ช่ือนักเรยีน นักศึกษำ

รำยช่ือผลงำนกำรประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่

ระดับสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคชลบุร ีประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ันปีที่ 3



ล ำดับ ช่ือผลงำน ครผูู้รบัผิดชอบ รำงวัล

นายชาคริต หยุดย้ัง

นายวันชัย บญุโชติ

นายกฤษนะ กางรัมย์

นายสืบศักด์ิ ศุภกิจเจริญ

นายศุภโชค วาจาค า

นายศิวัช ยอดส าอาง

นายอดิศักด์ิ ลายประดิษฐ์

นายกันตพงศ์ บญุถาวร

นายธนาทร มิตรประพันธ์

นายเอกภพ ธนญชัยกุล

นายพัชระ ศรีชลวัฒนา

นายจตุพล รุ่งเรือง

นายเรือง จล่ิง

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ

นายทศวัฒน์ งอยแพง

นางสาวศุภรดา ทศิกระโทก

นายภูวนาท บวัสูงเนิน

นายสิทธิเดช แซ่แต้

25 Ban Bueng Avenue นางสาวรัตนมาศ จุลมาศ นายศรราม ชานนท์ ชมเชย

นายณภัทร จุทยัรัตน์

นายธนกิจ ทองหล่อ

นายนภสิทธ์ุ วงศ์ศรุตวาณิช

26 มินิสมาร์ฟาร์มโรงเหด็ นายกษมา เจริญศรี รองชนะเลิศอันดับ 2

รำยช่ือผลงำนกำรประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่

ระดับสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคชลบุร ีประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2

24
ปล๊ักไฟเคล่ือนที่ เปดิ-ปดิ 

ผ่าน WIFT & Timer
นายรชตะ เตชะมา ชมเชย

23
ระบบจัดการข้อมูลศูนย์

พฤกษศาสตร์
นายกษมา เจริญศรี รองชนะเลิศอันดับ 1

ช่ือนักเรยีน นักศึกษำ

21 อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธ์ุ นายอติชาต เครือจันทร์ ชมเชย

22
ลูกหมุนระบายอากาศผลิต

กระแสไฟฟ้า
นายรชตะ เตชะมา ชมเชย

19 อุปกรณ์ฝึกเดินเพื่อผู้พิการ นายพาณิชย์ ธงชนะ ชมเชย

20 ระบบนิเทศการฝึกงาน นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธ์ุ ชนะเลิศ

18 ตู้เพราะเหด็อัตโนมัติ นางสาวปิ่นแก้ว เอี่ยมใส ชมเชย


