
รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาช่างยนต์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. ตัวกดสปริงลิ้นแบบกลไก 
1. นายจิตรภณ   บัวเขียว  
2. นายเจตพล   บัวเขียว  
3.นายเอกชัย   บุญผํอง  

2. เครื่องดูดนํ้ามันเครื่อง 
1. นายจักรกฤษ  ระเบียบ  
2. นายทศวรรษ   พุฒวันด ี  
3. นายนาวิทย๑  โสนอํอน  

3. รถย๎ายเครื่องยนต๑ 
1. นายเจษฎากร   ใจกว๎าง  
2. นายรัตนกร   เมืองคาคิน  
3. นายสุรศักดิ ์  คล๎ายพงษ๑  

4. เครื่องฉีดน้ํายาผ๎าเบรค 
1. นายจินตรัย   มากมูล  
2. นายชนสรณ๑   ด๎วงวิเศษ  
3. นายอภิชัย   บุญทับ  

5. เครื่องทดสอบหัวเทียน 
1. นายธนากร   พานพ  
2. นายกมลภพ   ขจรศร ี  
3. นายธวัชชัย   มิกหล๎า  

6. ถังเติมน้ํามันเกียร๑ออโต๎ 
1. นายธนากร   สมบูรณ๑  
2. นายสุรศักดิ ์  ขอบใจ  
3. นายวัยทวัฒน  ดําเนินลอย  

7. เครื่องดูดนํ้ามันเบรค 
1. นายโชคชัย   ทรัพย๑สุริต  
2. นายศุภกิตติ์   พึ่งโต  
3.  นายสิรภัทร  นกเสวก  

8. เครื่องกดสปริงค๑ลิ้นแบบกลไก 
1. นายวงศกร   นามจิตต๑  
2. นายวัชรพงศ๑   วงศ๑มณ ี  
3. นายวีรภัทร   ลําเพ็ญ  

9. ตัวกดสปริงค๑ลิ้นแบบกลไก 
1. นายนพรัตน๑   ศรีทอง  
2. นายพงษ๑ระพี   คงปรีชา  
3. นายสุชาติ   เจียมทอง  

 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาช่างยนต์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

10. ตัวกดสปริงค๑ลิ้นแบบกลไก 
1. กฤษฎา   เกตุสุข  
2. ธนโชต   นามวิจิตร  
3. นายธนุพง   เชื่อบุญ  

11. 
แมํแรงยกรถแบบกลไกโดยใช๎มอเตอร๑
กระแสตรง 

1. นายกฤษฏาสุขข ี  
2. นายณรงฤทธิ์   ดนตร ี  
3. นายวิชาพร   อินทรชิต  
4. นายสันติชัย   ทองสุก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวส.  แผนกวิชาช่างยนต์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. ชุดฝึกระบบจุดระเบิดแบบ DLS 
1. นายเฉลิมเวช   แซํตั้ง  
2. นายฐิติพงษ๑   มะกล่ําขาว  

2. 
ชุดวางปัญหาระบบจะระเบิดและฉีด
เชื้อเพลิง 

1. นายชินวัตร   ธนศักด์ิไพบลูย๑  
2. นายพลวัฒน๑   คงนาค  

3. 
ปรับปรุงเครื่องยนต๑แก๏สโซลีนหัวฉีดต้ัง
แทํน 

1.นายกฤษณะ   หนทูอง  
2. นายสุรศักดิ ์  ชูตระกูล  
3. นายนพวิทย๑   บญุฤทธิ ์  

4. เครื่องยืดกระดูก 
1. นายชนาธิป   จันทร๑ปาน  
2. นายรัชชานนท๑   เกิดพระจีน  

5. 
ชุดระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ 

1. นายเกรียงไกร   พงษ๑ช๎างอยูํ  
2. นายไกรราช   แตงบุญรอด  

6. 
ชุดฝึกทักษะและวิเคราะห๑ข๎อขัดข๎องของ
กระจกไฟฟ้า 

1. นายพันแสน    ศรีนาค  
2. นายรณฤทธิ์   ทับศฤงฆรา  

7. 
ปรับปรุงเครื่องยนต๑แก๏สโซลีนหัวฉีดต้ัง
แทํน 

1. นายวศิน   เครื่องหอม  
2. นายอัครเดช   แยม๎บู ํ  

8. เครื่องกรองน้ํามันล๎างเครื่อง 
1. นายวรพจน๑  ปานเย  
2.  นายอุกฤษฎ๑   พวงลําเจียก  

9. 
ปรับปรุงเครื่องยนต๑แก๏สโซลีนหัวฉีดต้ัง
แทํน 

1. นายฐิติภัทร   พันธ๑เหนือ  
2.  นายฤติกรณ๑   เฉื่อยฉ่ํา  

10. 
การปรับปรุงกาบเครื่องยนต๑คอมมอน
เรสตั้งแทํน 

1. นายธนัช   แก๎วประสิทธิ ์  
2.  นายวชรวิทย๑   เชิดฉาย  

11. 
ปรับปรุงเครื่องยนต๑แก๏สโซลีนหัวฉีดต้ัง
แทํน 

1.  นายเชษฐา   ศรีอวยพร  
2.  นายสิทธินันท๑   เกตุนาค  

 
 
 

 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. 
กลยุทธิ์การเพิ่มยอดขาย  และศึกษา
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริโภค ร๎าน 
Account Bakery & Miil 

1.  นางสาวปัญญาพร  เกตุเฉลียว  
2.  นางสาวปัทมพร   แจมํทับทิม  
  

2. 
การผลิตสื่อและศึกษาความพึงพอใจโดย
การใช๎สื่อ Microsoft  Power Point  
วิชา  ห๎างหุ๎นสํวน 

1.  นางสาวธัญญารัตน๑   สุจริต  
2. นางสาวปวีณา   มหาเทียน  
  

3. 
การผลิตสื่อและศึกษาความพึงพอใจโดย
การใช๎สื่อ Microsoft  Power Point  
วิชา  การภาษีอากร 

1.  นางสาวชมพูนุช   เจริญสขุ  
2.  นางสาวสุนติรา   จอมไกร  
  

4. 
การศึกษาแรงจูงใจการฝากเงินธนาคาร
โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง 

1.  นางสาวกมลทิพย๑   นิกรพันธ๑  
2.  นางสาวอินทรา   บญุทรงธรรม  
  

5. 
การประเมินโครงการโดยการบัญชีสอน
น๎องวางแผนการออม  “กิจกรรมพี่สอน
น๎องทําบัญช”ี โรงเรียนสนิทวิทยา 

1.  นางสาวจําเนียร  สินธพ  
2.  นางสาวสุดารัตน๑   ชวดตระกูล  
  

6. 
การประเมินโครงการโดยการบัญชีสอน
น๎องวางแผนการออม  “กิจกรรมพี่สอน
น๎องทําบัญช”ี โรงเรียนวัดน้ําอาบ 

1.  นางสาวสุพรรษา   บุญทัพ  
2.  นางสาวอารียา   ทองคํา  
  

7. 
การประเมินโครงการโดยการบัญชีสอน
น๎องวางแผนการออม  “กิจกรรมพี่สอน
น๎องทําบัญช”ี โรงเรียนวัดยางมณี 

1.  นางสาววารีรัตน๑   ศรีฉ่ํา  
2.  นางสาวพัชรพร   กระจายแสง  
  

8. 
การผลิตสื่อและศึกษาความพึงพอใจโดย
การใช๎สื่อ Microsoft  Power Point 
วิชา  การบัญชีสินค๎า (2201-2108)  

1.  นางสาวกิ่งแก๎ว กํอเกิด  
2.  นางสาวสิรินาฎ  รื่นสิน  
  

 
 
 
 

 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. 
บายศรีปากชามจิ๋ว 
(โครงการ1  ปวช.2) 

1.  นางสาวรังรักษ๑   เกสบุตร  
 

2. 
แจกันดอกไม ๎
(โครงการ2  ปวช.3) 

2.  นางปรียาพร   เสงี่ยม  
 

3. 
ผอบใสํดอกไม ๎
(โครงการ2  ปวช.3) 

3.  นางสาวจิราวรรณ   สุผากอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวส.  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. โคมพุทธชาติ 

1.  นางสาวประทุมทิพย๑   นอ๎ยดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. คุกกี้ตะไคร ๎
1.  นายศุภมิตร   ทองอําพล  
2.  นางสาวณัฐมน  หมอยา  
3.  นางสาวสาธินี   ฉายวิโรจน๑  

2. โรตีกรอบใบเตย 
1.  นางสาวชลธิชา   แย๎มมนสั  
2.  นางสาวนงลักษณ๑   จะระจะแสง  
3.  นางสาวนฤมล   อาจศิร ิ  

3. กระหรี่พั๊พใส๎แกงเขียวหวาน 
1.  นางสาวศรสวรรณ๑  ธนวทิยากร  
2.  นายชัยวัฒน๑   กองอุบล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาเลขานุการ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. นํ้าเซเลปอํางทอง 
1.  นางสาวกาญจนา   ช้ําเกต ุ  
2.  นางสาววาสนา  สะสม  
3.  นางสาวศิลาภรณ๑   เอี่ยมวิจารณ๑  

2. ยําฟรุ๎งฟริ้ง 
1.  นางสาววิภาพร   สวํางแจง๎  
2.  นางสาวทศันีย๑   สีเขียวสด  
3.  นางสาวอรกมล   ขําวงค๑  

3. ไกํทอดแซํบเวอร๑ 
1.  นางสาวทพิยรัตน๑  โครพ  
2.  นางสาวพรธิดา  ดีบุตร  
3.  นางสาวรมณียา   อธิลาภ  

4. ลูกชิ้นปิ้งพุงกาง 
1.  นางสาวกันต๑กมล   อรุณศรี  
2.  นางสาวจิดาภา   พลอยแสง  
3.  นางสาวณัฐมน  สวายประโคน  

5. ยําลูกชิ้น NB 
1.  นางสาวจุฑาทิพย๑   พรหมทอง  
2.  นางสาวอนุษวา  ชีสังวร  
  

6. วุ๎นเรนโบว๑ 
1.  นางสาวขนิษฐา   ธรรมพร  
2.  นางสาวมณีรัตน๑   ทัศนยั  
3.  นางสาวสุกัญญา   วงเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวส.  แผนกวิชาเลขานุการ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้จัดท า หมายเหต ุ

1. กระเป๋าสานพลาสติก 
1.  นางสาวอาภัสรา   บุปผาศรี  
2.  นางสาวพัชรา   จิ๋วเดช  

2. 
ผลิตภัณฑ๑ตะกร๎าสานจากเส๎นพลาสติก
รัดกลํอง 

1.  นางสาววรรณ๑นภา   นิลพฤกษ๑  
2.  นายขจรศกัดิ์   โพธาราม  

3. กล๎วยฉาบใบเตย 
1.  นางสาวน้ําผึ้ง  นวมศร ี  
2.  นางสาวรัตนาภรณ๑   กลมสะอาด  

4. วุ๎นแตงโม 
1.  นางสาวศิรนิภา   ทองคํา  
2.  นางสาวเสาวรส   โพธ๑มณี  

5. สิ่งประดิษฐ๑โคมไฟจากกระดาษลังลูกฟูก 
1.  นางสาวกันตา   สุวรรณทศ  
2.  นางสาวจุฑารัตน๑   กํอเกิด  

6. ถุงผ๎ารักษ๑โลก 
1.  นางสาวพัชราภรณ๑   เกตุสิน  
2.  นางสาวสาวิตรี   เผือกพนัธ๑  

7. จําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม 
1.  นางสาววารุณี   เอี่ยมสุดใจ  
2.  นางสาวนิภา   อธิอยา  

8. โคมไฟจากไมํไอศครีม 
1.  นางสาวเหมือนตะวัน  โคตรพัฒน๑  
2.  นางสาววรรณนิสา   หมวกแสง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายชื่อการจัดท า  โครงการ สิ่งประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ระดับ  ปวช.  แผนกวิชาการตลาด 
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1. ข๎าวโพดอบเนย 
1.  นางสาวอมรรัตน๑  ศรแีจํม  
2.  นางสาวชนิญญา  ดีมงคล  

2. บาร๑บีคิวสามสหาย 
1.  นางสาวนัศริน  หวังสะและฮ๑  
2.  นางสาวมาริสา   พัฒนนา  
3.  นางสาวนันทิชา  พูลเกษม  

3. ก๐วยเตี๋ยวลุยสวนรสเด็ด 1.  นางสาวน้ําเพชร  เขียวบุญเรือง  

4. ขนมปังอบเนยอมยิ้ม 
1.  นางสาวธัญสรณ๑  ผํานศรีมหามาศ  
2.  นางสาวสุทามาศ   โสวะณากูล  

5. ข๎าวผัดกระเพาะไกํไขํเจียว 
1.  นางสาววาสนา   บุญประสพ  
2.  นางสาวณัฐสภา  ประมวลสิงห๑  
3.  นางสาวศศนิา  บุญจันทร๑  

6. ไกํวิ้งแซํบ  KTZ 
1.  นางสาวขวัญแก๎ว  พวงลูกอินทร๑  
2.  นางสาวสายธาร   ทองสกุล  
3.  นางสาวปราณปรียา  วันหรั่ง  

7. ข๎าวเหนียวไกํ 
1.  นางสาวเบญจรัตน๑   แก๎วดําแจ๎ง  
2.  นางสาวปานตะวัน   เกตุงาม  
3.  นางสาวสมฤทัย  ชําประมลู  
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1. ถั่วกรอยแก๎ว 
1.  นางสาวกาญจนาพร  พงษ๑นาราย๑  
2.  นางสาวแพรพรรณ   บุญขยาย  

2. น้ําเต๎าหู๎ 
1.  นางสาวกฤติยา   วรนุช  
  

3. เต๎ยคอร๑นเฟลก 
1.  นางสาวสุพรรษา   ปั้นดาํ  
  

4. ลูกเดือยทอดกรอบรสบาร๑บีคิว 
1.  นายพงศกร  สสีัน  
2.  นายศิริชัย   มีจันทร๑มาก  

5. ลุยสวนหรรษา 
1.  นางสาวมณีศร   สินธิพงษ๑  
2.  นางสาวจิตติมา   บญุเสริม  

6. ปอเปี๊ยะนะจ๏ะ 
1.  นางสาวปรียาภรณ๑    สุภาภพ  
2.  นางสาวปิยะฉัตร   คุ๎มเกวียน  

7. เฟรนฟรายเขยํา 
1.  นางสาวชมพูํ   กองโรงธรรม  
2.  นางสาวอุษณีย๑   โพนทอง  

8. แซนวิชซิ่ง 
1.  นางสาวณัฐชยา   บญุมาก  
2.  นางสาวศิรกิุล   จันทร๑ชา  

9. หมี่กรอบสมุนไพร 
1.  นางสาววราภรณ๑   พรหมเจียม  
2.  นางสาวอภัสรา   หงษาพัน  

10. กล๎วยฉาบ 
1.  นางสาวศุทธนุช   ผลโชค  
2.  นายศตวรรษ   ปิ่นแก๎ว  
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1. ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร๑ 
1.  นายวีรภัทร   เอี่ยมสําอาง  
2.  นางสาวนิรชา   ขําเสงี่ยม  
3.  นายภานุ   อับดุลเลาะ  

2. เพาเวอร๑ซัพพลายปรับคําได๎ 
1.  นายสิทธินนท๑   หมอนสวุรรณ  
2.  นายกุลวัฒน๑   ชูศร ี  
3.  นางสาวสุภาภรณ๑   โนนดี  

3. เครื่องขัดไม๎แบบไฟฟ้า 
1.  นายนันทภพ   ระวังถ๎อย  
2.  นายภูมิราช   บุญเส็ง  
3.  นายสมัชชา  พวงพํุม  

4. สวิตซซิงค๑เพาเวอร๑ซัพพลาย 
1.  นางสองนคร   แก๎วกัลยา  
2.  นายณฐวัฒน๑   โภคา  
3.  นายพีรวัฒน๑   ทองพูล  

5. เครื่องเลื่อยไฟฟ้า 
1.  นายนท ี  ลาภร๎าย  
2.  นายชนะชัย   โอสถพันธ๑  
3.  นายเชาลักษณ๑   บุญช ู  

6. ชุดเครื่องยืดอายุการใช๎งาน 
1.  นายชวดล   เอี่ยมยิ้ม  
2.  นายธีรพงศ๑  วงษ๑แหยม  
3.  นายชานนท๑   ผดุงแพทย๑  

7. 
ชุดแสดงการทํางานของระบบภาพและ
เสียง 

1.  นายจิรายุส   สุวรรณบัตร  
2.  นายนันทวฒัน๑  จันทร๑กะพ๎อ  
3.  นายวรายุทธ   พรมดวง  

8. 
ชุดแสดงการทํางานของระบบ
บันทึกภาพและเสียง 

1.  นางสาวนิตยา  แซํวํอง  
2.  นายจิรายุ   เกตุประยูร  
3.  นายภานุวัฒน๑  อนันต๑  

9. ชุดควบคุมความปลอดภัยภายในบ๎าน 
1.  นายเตชินท๑   ปอน๎อย  
2.  นางสาวพิชญาภา   มีแกว๎  
3.  นายธีระยุทธ   แย๎มศิลป ์  
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10. ชุดควบคุมการบดน้ําแข็งด๎วยมอเตอร๑ 

1.  นายเกียรศกัดิ์   เฮงหล ี  
2.  นางสาวลลิตวดี  เกรกชัย  
3.  นายวรเมธ   วรกิจเจรญิชัย  
4.  นายบุญฤทธิ์   เพ็ชรวิจิตร  
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1. เครื่องเปิดเพลงชาติสั่งการด๎วยรีโมท 
1.  นายปธานิน   ทองเกิด  
2.  นายอภิชา   รอดประเสริฐ  

2. นาฬิกาดิจิตอล (จัมโบ๎) 
1.  นายวัฒนากร   อบเชย  
2.  นายวุฒิชัย   จาดสุวรรณ๑  

3. เตือนคนพิการล๎ม 
1.  นายทศพร   โพธ์ิพระ  
2.  นายจิราวุธ   กันมา  

4. เครื่องปิ้งไขอัตโนมัต 
1.  นายธีรศักดิ์   หนํอทอง  
2.  นายอัครวฒัิ   เจริญกิจ  

5. ระบบเน็ทเวิร๑คควบคุมด๎วยไบโครติก 
1.  นายทวีศักดิ์   สิงโตทอง  
2.  นายสรศักดิ์   เกตุงาม  

6. Serer  บริการ  Software 
1.  นายมนตรี   เทพบูชา  
2.  นายปรภัทร  ศิลปะระดิษฐ๑  

7. Power Supply 12v 100A 
1.  นางสาวนิสาชล   อุตเจรญิ  
2.  นายชินบัญชร  ละดาดาษ  

8. ชุดฝึกวิชาระบบเสียง (รถยนต๑) 
1.  นายชนกันต๑   ถนอมเกษ  
2.  นายสันติสขุ   ปานแดง  

9. เครื่องตั้งเวลาดูโทรทัศน๑ 
1.  นางสาวชมพูนุช  โป๊ะแสง  
2.  นายสุรเชษฐ๑  ปิ่นศริ ิ  

10. ตารางธาตุพูดได๎ 
1.  นายพรณรงค๑   คํานิกร  
2.  นายมงคล  บัวบังใบ  
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11. ตู๎ซับเบส 
1.  นางสาวแพรวพรรณ   อนิจันทร๑  
2.  นายอรรณพ  นิคมขํา  

12. 
ระบบควบคุมการใช๎พลังงานไฟฟ้าใน
ห๎องเรียน 

1.  นายธวัช  สุขียามานนท๑  
2.  นายปริวัฒน๑  พลอยงาม  

13. 
หุํนยนต๑อาชีวศึกษา (ABU)  Eco 
Robot 

1.  นายบุญญฤทธิ์   ทองศักดิ ์  
2.  นายสิทธิกร   พสัดร  

14. หุํนยนต๑อาชีวศึกษา (ABU) 
1.  นายสาธิต   กองแก๎วจินดา  
2.  นายวรโชติ   อินทร๑เถื่อน  

15. เครื่องรับซื้อกระป๋องน้ําอัดลม 
1.  นายวัชรินทร๑  มีศิร ิ  
2.  นายอัศวี   ทําวัง  

16. พัดลมล๏อกคน 
1.  นายศิวัช  อินทสุวรรณ๑  
2.  นายสรวิชญ๑  พฤกษาสวย  

17. พัดลมปรับความแรงตามอุณหภูม ิ
1.  นายกฤษฎากร   คงสมบตั ิ  
2.  นายอนันตชัย   โครพ  
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1. สื่อแนะนําเรื่องอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ 
1.  นายธีรพงษ๑   บญุครอบ  
  
  

2. สื่อการสอนเรื่อง ABC 
1.  นางสาวกัญญาวีร๑  พันธ๑เผือก  
2.  นางสาวสุมาลี  แซมสีมํวง  
  

3. ประกอบคอมพิวเตอร๑ 
1.  นายพีรพัฒน๑   สมมัง  
2.  นายณฐัวุฒิ   ชมเชย  
3.  นายธัชชัย   ภูํประสงค๑  

4. การปรับปรุงคอมพิวเตอร๑ 
1.  นายนพนัย   บัวจันทร๑  
2.  นายณฐับพร   เพ็ชรพงษ๑  
3.  นายศักดิ์ชยั   ลินทอง  

5. 
สื่ออิเล็กทรอนกิส๑เรื่อง หลักการ
คอมพิวเตอร๑ 

1.  นายกรณพฒัน๑   อิ่มเสม  
2.  นางสาวเปมิกา   มาลัยหอม  
  

6. 
สื่อการเรียนการสอนเรื่องการสื่อสาร
และสารสนเทศ 

1.  นางสาวแพรพลอย   บุญชัย  
2.  นางสาวละไอ   จะระจะแสงง  
  

7. การนําคอมพิวเตอร๑เครื่องเกํามาใช๎ใหม ํ
1.  นายปฏิพัทธ๑   เค๎ามูล  
2.  นายวันเฉลมิ   ฉุนหอม  
  

8. 
สื่ออิเล็กทรอนกิส๑วีดีโอแนะนําแผนก
คอมพิวเตอร๑ 

1.  นางสาวชลธิชา   อํอนละมูล  
2.  นางสาววรรณนิภา   เทพารักษ๑  
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1. 
สื่อการเรียนการสอนเรื่องติดตํอสื่อสาร
ในสํานักงาน 

1. นางสาวกนกวรรณ   รุํงเรือง  
2.  นางสาวจีวรรรณ  ภูํระย๎า  

2. การเริ่มต๎นใช๎งาน Visual Basic 
1.  นางสาววนิดา   โพธิ์สิทธิ ์  
2.  นางสาววิจิตรา   ปลื้มจิตร  

3. Austbin Automatic ถังขยะอัตโนมัติ 
1.  นางสาวกรองกาญจน๑   ออํนละม๎าย  
2.  นางสาวปวีนา  ยี่สุํน  

4. โปรแกรมคลังข๎อสอบ 
1.  นายอภิวัฒน๑   ทับทิมบัว  
2.  นายสหรัฐ   ไวยครุธ  

5. 
การสร๎างสื่อการเรียนการสอนดอน 
โตรลพื้นฐาน VB6  

1.  นายนพฤทธิ์    ศรีสุขสมบูรณ๑  
2.  นางสาวกรองแก๎ว   อํอนละม๎าย  

6. การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานตํางๆ 
1.  นางสาวณัฐฑิตา   สังข๑สวุรรณ  
2.  นางสาวกุสุมา  นาคประสทิธิ์  

7. การสร๎างเกมจับคูํภาษาอังกฤษ 
1.  นางสาวเจนจิรา   ศรีหราํย  
2.  นางสาวจารุวรรณ   ตํอสุวรรณ  

8. 
สื่อการเรียนรู๎ เรื่องสังคมและประวัฒิ
ศาสตร๑ไทย 

1.  นางสาวนิติภรณ๑   แก๎วสละ  
2.  นางสาวพิมลวรรณ   เวทสุขุม  

9. การแปลงเลขฐานตํางๆเป็น10 
1.  นางสาวสุวิมล  อยูํเพ็ชร  
2.  นางสาวธันยาภรณ๑   เก๐งป้อง  
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1. สื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 
1.  นายศิริชัย   ชูชม  
2.  นายเหมวัต   อรุณรุํงเลิศ  

2. เครื่องปอกไขํนกกระทา 
1.  น.ส.จุฑารตัน๑   ศรีสะอาด  
2.  นายภานุพงศ๑   คําโต  
3.  นายมารุต  นีสกุล  

3. 
ควบคุมอุปกรณ๑ไฟฟ้าระยะไกลด๎วย 
Smart Phone 

1.  นายจักรี   เที่ยงพูลโภค  
2.  นายสหรัฐ   อินทอนันต๑  

4. เครื่องปอกเปลือกมะพร๎าวอํอน 
1.  นายพงศกร  วงษ๑พาณิชย๑  
2.  น.ส.สุวนันท๑   คําพิมพา  

5. 
ชุดสาธิตการควบคุมสายพานลําเลียง
ด๎วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทลเลอร๑ 

1.  นายนพศักด๑   สทุธิบุญ  
2.  นายฤทธิเกยีรติ   เกตุทอง  

6. 
ชุดสาธิตการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง 

1.  นายนราดล   เชื้อผึ้ง  
2.  นายสนธยา   พรพิพัฒน๑  

7. ชุดสาธิตควบคุมไฟฟ้าด๎วยโทรศัพท๑ 
1.  นายศุภกิจ   รักวาทิน  
  

8. 
สื่อการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

1.  นายชัยวัฒน๑   บางแดง  
2.  นายศุภกร   สุนทรถิรนาค  

9. ชุดสาธิตการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.  นายกฤษดา   พรหมมหากุล  
2.  นายวายุ   แตรสังข๑  

10. เครื่องอัดถําน 
1.  นายศุภวิชญ๑   ลํามะเวช  
2.  นายรณพร   ชูวงษ๑  

11. เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหย 
1.  นายสุวัชชัย   ยิม้แย๎ม  
2.  นายธนพล   ชูเชิด  

12. เครื่องคั่วอเนกประสงค๑ 
1.  นายฉัตร๑ชยั   ประสทิธิ์สกุลชัย  
2.  นายธนธร   บรรเทิง  
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13. 
ชุดสาธิตเพื่อลดการใช๎พลังงานไฟฟ้าโดย
พลังงานแสงอาทิตย๑ 

1.  นายคณกร   แก๎วประไพ  
2.  นายเสริมศกัดิ์   บุญลา  

14. เครื่องปอกมะพร๎าว 
1.  นายธนกร   สิงโต  
2.  นายไพศาล   วัมนะ  

15. 
ลูกหมุนระบายความร๎อนผลิต
กระแสไฟฟ้า 

1.  นายพงษ๑ศกัด๑   คําเกิด  
2.  นายพิสิษฐ๑   พันธุ๑เผือก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


