
รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาช่างยนต์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. เครื่องตัดดินน้้ามัน 
1.  นายจิรชัย   สมบุญ  
2.  นายนท ี  กลิ่นพะยอม  
3.  นายศุภณัฐ   ตลับนาค  

2. เครื่องล๎างช้ินสํวน 
1.  นายจิรวัฒน์   พึ่งอน ุ  
2.  นายปรีดา   ปรุงสุข  
3.  นายพงศธร   งานเลิศ  

3. เครื่องตัดสบูํขนาดกลาง 
1.  นายสุรกิจ   สุริยันต ์  
2.  นายสุทัศน ์  ขวญัเมือง  
3.  นายตนุภัทร  บุญสวําง  

4. เครื่องตัดสบูํขนาดใหญ ํ
1.  นายอนุชา   ทําวัง  
2.  นายนท ี  คงสุวรรณ ์  
3.  นายมงคล   ปัญญาวงศ์  

5. เครื่องตัดสบูํขนาดเล็ก 
1.  นายกฤชดากร   วายุโรจน์  
2.  นายชาลี   ชารอด  
3.  นายอินทัช   มากศร ี  

6. เครื่องตัดสบูํขนาดเล็ก 
1.  นายศรันย ์  มํวงอํอน  
2.  นายสุวัฒน ์  ทองฮวด  
3.  นายอภิสิทธ   สบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. ผลิตภัณฑ์กระเช๎ากล๎วยไม ๎
1.  น.ส.กนกวรรณ   ขันทอง  
2.  น.ส.สุพาภรณ์   น้้าทอง  
3.  น.ส.ศิริรัตน์   สอนสุด  

2. ผลิตภัณฑ์ตะกร๎าสานจากเส๎นหวาย 
1.  น.ส.ชนาภัทร   ฉิมอ้าพัน  
2.  น.ส.ปัทมพร   เขียวเหมือน  
3.  น.ส.สมฤทยั   วงศ์กวน  

3. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสาน 
1.  น.ส.ชมพูนชุ   ไทยเดช  
2.  น.ส.พัชรี   แหมสันเทียะ  
3.  น.ส.มนรดา   สอนโต  

4. ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร๎าว 
1.  น.ส.นภชนก   ชีสังวร  
2.  น.ส.นิภาพร   ใหมํแก๎ว  
3.  น.ส.อทิตยา   ศิริล๎วน  

5. 
ผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินจากกระลา
มะพร๎าว 

1.  น.ส.ธนพร   ลีระวีเกียรต ิ  
2.  น.ส.สุทธิดา   จุฑามาตยางกูร  
3.  น.ส.อ้าภา   ภาคีลาภ  

6. ผลิตภัณฑ์ตะกร๎าจักสาน 
1.  น.ส.เบญจมาศ    มณีโชต ิ  
2.  น.สปนัดดา   สทิธิ  
3.  น.ส.ศลิษา   ท๎าวลา  

7. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากหวาย 
1.  น.ส.มนสิชา   บ้ารุงสุข  
2.  นายมงคล   เจนชัย  
3.  นายอาฉํา   มาเยอะ  

8. ผลิตภัณฑ์ตะกร๎าจากลานและหวาย 
1.  น.ส.ลักษณา   เดชฤด ี  
2.  น.ส.ศิริลักษณ์   ยอดเสาด ี  
3.  น.ส.สุทธิดา   หอมชื่น  

9. ผลิตภัณฑ์ตะกร๎าจักสาน 
1.  น.ส.ศิรินภา   ดังถวิล  
2.  น.ส.สายพิน   อินทวงศ ์  
3.  นายนพวรรธ  ศานติสุนทร  

 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

10. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานไม๎ไผํเส๎นตอก 
1.  น.ส.เทพนภา  เย็นฉ่้า  
2.  น.ส.ศรัญยา   ทับทิมศรี  
3.  น.ส.ดาริกา   เทียมนรา  

11. ผลิตภัณฑ์โคมไฟจักสาน 
1.  น.ส.วลีรัตน์   เจรญิใจ  
2.  น.ส.อลิสา    คุม๎กระจําง  
3.  นายสิงหราช   วรรณไพบลูย์  

12. ผลิตภัณฑ์โมเดลตุ๏กตาชาววัง 
1.  นายภูวนาท   น้้าทิพย ์  
2.  น.ส.มาลี   แซํเฮ๎อ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาเลขานุการ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. ย้าลูกชิ้น NB 
1.  น.ส.จุฑาทพิย์   พรหมทอง  
2.  น.ส.อนุษรา   ชีสังวร  
  

2. ไกํทอดแซํบเวอร ์
1.  น.ส.รมณียา   อธิลาภ  
2.  น.ส.ทิพยรตัน์   โครพ  
3.  น.ส.พรธิดา   ดีบุตร  

3. ลูกชิ้นปิ้งพุงกาง 
1.  น.ส.กันต์มล   อรุณศร ี  
2.  น.ส.จินดาภา   พลอยแสง  
3.  น.ส.ณัฐมน   สวายประโดน  

4. วุ๎นเรนโบว์ 
1.  น.ส.ขนิษฐา   ธรรมพร  
2.  น.ส.มณีรัตน์   ทัศนัย  
3.  น.ส.สุกัญญา   วงเดือน  

5. น้้าเซเลปอาํงทอง 
1.  น.ส.กาญจนา  ช๎าเกตุ  
2.  น.ส.วาสนา   สะสม  
3.  น.ส.ศลิาภรณ์   เอี่ยมวิจารณ์  

6. ย้าฟรุ๎งฟริ้ง 
1.  น.ส.ทัศนีย ์  สีเขียวสด  
2.  น.ส.วิภาพร   สวํางแจ๎ง  
3.  น.ส.อรกมล   ข้าวงษ ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. โมํผสมปูนกํอดว๎ยแรงมือ 
1.  นายณฐัพงศ์   วงษ์เวียง  
2.  นายศิรวิทย์   เพ็ชรเศษ  
3.  นายมนสัชัย   คงทอง  

2. ตัวเลื่อนปรับองศาเลื่อยตัดไม๎ 
1.  นายสรศักดิ์   หอยสังข ์  
2.  นายสุธีร์   ลายคราม  
3.  นายสุรเชษฐ์   โพธิ์พฤกษาวงศ์  

3. แทํนลับใบกบ 
1.  นายอานนท์   ด๎วงโต  
2.  นายธนกร   ปรีเปรม  
3.  นายภัทรพล   คุ๎มด ี  

4. เครื่องลับใบกบ(ตํอยอด) 
1.  นายพรพจน์   พิประโดน  
2.  นายปฏิวัติ   ก้ากร  
3.  นายวิศรุต   ยิ้มสมบูรณ ์  

5. เครื่องบดอิฐ(ตํอยอด) 
1.  นายสราวุธ   ไพโรจน์  
2.  นายเอกกมล   สายยืนยง  
3.  นายไวทิน   หอมลา  

6. จักรยานขนปูน(ตํอยอด) 
1.   นายณฐัวฒุิ   คบขุนทด  
2.  นายธนพล   อฐัาทกพย ์  
3.  นายรชฏ   เข๎มแข็ง  

7. โต๏ะเขียนแบบเอนกประสงค ์
1.  นายวรชัย   ทองวนวนนท์  
2.  นายธนวัฒน์   ศรีสุข  
3.  นายวรมันต์   หาสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. ชั้นวางของ 
1.  น.ส.อรวรรณ์   บญุม ี  
2.  น.ส.ธุนิษา   เสือวงษ ์  
  

2. เก๎าอ้ี-ชั้นวางรองเท๎า 
1.  น.ส.อรชุดา   หนูย๎อย  
2.  น.ส.จิรนาก   ทองแก๎ว  
3.  น.ส.ชฎาพร   วรพยุง  

3. ชั้นวางหนังสือ 
1.  น.ส.พรชนก   กันศิร ิ  
2.  นายพงษ์พันธ์   ปุยเงิน  
3.  นายมณฑล   สอนใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. เครื่องตีไข ํ
1.  นายสหภาพ   อันไชยะ  
2.  นายวรพล   ปาละนันท ์  

2. เครื่องตัดตะไคร๎ 
1.  นายกฤษณะ   มนญูผล  
2.  นายจีรศักดิ์   พรรณเกี้ยม  

3. เครื่องตัดไม๎ 
1.  นายมงคล   อินทวาร ี  
2.  นายวันชนะ   เฉลยอาจย ์  

4. เครื่องบดเอนกประสงค ์
1.  นายภาสิต   ใจยืน  
2.  นายวีรชัย   บัวพันธุ ์  

5. เครื่องคั้นน้้ากะทิ 
1.  นายเจษฎากร   วงษ์บัณฑิตย์  
2.  นายณฐัวุฒิ   ด๎วงทอง  

6. เครื่องปั่นกระดาษ 
1.  นายเอกรัตน์   คงแสงพันธ์  
2.  นายธีรศักดิ์    ไฉยา  

7. เครื่องหั่นผัก 
1.  นายมติมนต์   เข็มเพ็ชร ์  
2.  นายสิทธิโชค   แจ๎งแสง  
3.  นายอัครพล   จรเสถียร  

8. เครื่องผสมอาหารสัตว์ 
1.  นายธีมากร   ทองแผํน  
2.  นายเพ็ญพฒัน์  พูลเพชร  
3.  นายวิชญรตัน์   ภูํอํอน  

9. เครื่องขูดมะพร๎าว 
1.  นายเอกศักดิ์   ศิลปะระดิษฐ ์  
2.  นายเปรมศกัดิ์   จันทร์ทอง  

10. เครื่องโมํแป้ง 
1.  นายอัยนรนิทร์   เจริญศรี  
2.  นายวันเฉลมิ   ขอพึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร ์
1. นายวีรภัทร   เอี่ยมส้าอาง  
2.  น.ส.นิรชา  ข้าเสงี่ยม  
3.  นายภานุ   อับดุลเลาะ  

2. แบตส้ารอง 
1.  นายสิทธินนท์   หมอนสวุรรณ  
2.  น.ส.สุภาภรณ์   โนนดี  
3.  นายกุลวัฒน์  ชูศร ี  

3. พัดลมไอเย็น 
1.  นายภูมิราช   บุญเส็ง  
2.  นายนันทภพ   ระวังถ๎อย  
3.  นายสมัชชา   พวงพุํม  

4. เตาแมํเหล็กไฟฟ้า 
1.  นายสองนคร   แก๎วกัลยา  
2.  นายณฐัวัฒน์   โภคา  
3.  นายพีรวัฒน์   ทองพูล  

5. เลื่อยชักไฟฟ้า 
1.  นายชนาชัย   โอสถพันธ ์  
2.  นายนท ี  ลาภร๎าย  
3.  นายเชาวลักษณ์   บุญช ู  

6. เครื่องยืดอายุการใช๎งานเอกสารส้าคัญ 
1.  นายธีรพงศ์    วงษ์แหยม  
2.  นายชานนท์   ผดุงแพทย ์  
3.  นายชวดล   เอี่ยมยิ้ม  

7. 
เครื่องควบคุมความปลอดภัยใน
บ๎านเรือน 

1.  น.ส.พิชญาภา   มีแก๎ว  
2.  นายธีรยุทย์   แย๎มศิลป ์  
3.  นายเตชินท์   ปงน๎อย  

8. 
ชุดควบคุมการท้างานด๎วยระบบ
เซนเซอร ์

1.  นายนท ี  กิจจา  
2.  นายภัทรพล   ภาพประดับ  
3.  น.ส.รัตนา   บุญมา  

9. ชุดการท้างานของระบบภาพและเสียง 
1.  นายนันทวฒัน์   จันทร์กระฟ้อ  
2.  นายวรายุทธ  พรมดวง  
3.  นายจิรายุส   สุวรรณปัตร  

 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

10. ชุดแสดงกระจายอินเทอร์เน็ตไร๎สาย 
1.  น.ส.นิตยา   แซํวํอง  
2.  นายภานุวัฒน์  อนันต์  
3.  นายจิรายุ   เกตุประยูร  

11. ชุดควบคุมการบดน้้าแข็งด๎วยมอเตอร์ 

1.  นายบุญฤทธิ์  เพ็ชรวิจิตร  
2.  นายอมร   อรกิจเจริญชัย  
3.  นายเกียรตศิักดิ์  เฮงหล ี  
4.  น.ส.ลลิตวดี   เกริกชัย  

 


