ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์
No.

ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์

ผู้จัดทา

ที่ปรึกษา

1 เครื่องเจาะดิน

นายยุทธนา รักราษฏร์
นายโสภณ ใจดี

นายสมเจตน์ วารินศิริรักษ์

2 เก้าอี้พาเพลิน

นายองอาจ นามพะเนาว์
นายกัมปนาท แก้วเจริญ

นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ

3 เครื่องตัดสายไฟอัตโนมัติ

นายขจรพรรณ พรมทอง
นายนันทภพ หงษ์ทอง

4 เครื่องอัดอิฐบล็อก

งบประมาณ

ปี
การศึกษา

สาขาวิชา

ระดับ

15860 2559

ช่างเชื่อมโลหะ ปวส 2

3500 2559

ช่างกลโรงงาน ปวส 2

นายศราวุฒิ แอบท้องไทร

60000 2559

ช่างกลโรงงาน ปวช 3

นายสุรชาติ ปั้นเหน่งเพชร
นายบรรพต ฟองงาม

นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ

25000 2559

ช่างกลโรงงาน ปวส 2

5 พัดลมไอน้ํา

นายนพดล นาครําพันธ์
นายคมรัช ขิสาร์กร

นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ

2500 2559

ช่างกลโรงงาน ปวส 2

6 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ํา

นายอุดมพันธ์ อุดมสุข
นายศักดา ศรีวิเชียร

นายวัฒนา โรจน์บญ
ุ ถึง

3000 2559

ช่างยนต์

ปวช 3

7 4C : Cut Clutch Car Compressor

นายเกียรติศักดิ์ แจ่มแจ้ง

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

3950 2559

ช่างยนต์

ปวส 2

8 เครื่องเจาะท่อลอดถนน

นายรวิโรจน์ ปิติภูมิวิเศษ
นายเจษฎากร ไทยสิงห์

นายเตชิต พึ่งพวก

9300 2559

ช่างยนต์

ปวช 3

9 เครื่องปั่นไฟฟูาอเนกประสงค์ 12V

นายวทัญญู ลิอุบล

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

3580 2559

ช่างยนต์

ปวช 3

10 ช่วยโลกช่วยเราปั้มลมพลังงานแสงอาทิตย์

นายขจรยศ โพธิ์ศรีทอง
นายสิทธิ โสวัสสะ

นายไพโรจน์ แปูนเขียว

5000 2559

ช่างยนต์

ปวช 3

11 เครื่องเช็คหัวฉีด

นายพชร อ่วยสุข
นายธรรมปพน พระพงษ์

นายนฤพงษ์ สว่างศรี

1500 2559

ช่างยนต์

ปวช 3

12 วาลว์ประหยัดน้ําอัตโนมัติ

นายเทพศิริน งามบรรจง
นายอุดมพันธ์ อุดมสุข

นายวัฒนา โรจน์บญ
ุ ถึง

100 2559

ช่างยนต์

ปวช 3

13 เครื่องปิดฝาจีบแบบคันโยกมือ

นายศักดา พุ่มพันธ์วงศ์
นายอํานวจ บุดดาวงษ์

นายบดินทร์ บุญพุฒิกร

5500 2559

ช่างยนต์

ปวส 2

14 เครื่องเช็คหัวฉีดคอมมอลเรล

นายยศยง จิตต์ประพัฒน์
นายเกียรติศักดิ์ แจ่มแจ้ง

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

2430 2559

ช่างยนต์

ปวส 2

15 เครื่องช่วยห่อผลไม้

นายสิทธิราม โปราหา

นายนฤพงษ์ สว่างศรี

2000 2559

ช่างยนต์

ปวส 2

16 พัดลมควบคุมด้วยรีโมท

นายจินดา ช้างเขียว
นายณัฐวุฒิ มุณสูงเพชร

นายเอกพรรณ พิศาล

800 2559

ช่างยนต์

ปวส 2

17 Switching Power Supply

นายณครินทร์ แย้มวงษ์
นายจิรายุทธ ปร่ํานาค

นายมงคล บุญแช่มชู

2600 2559

ช่างยนต์

ปวส 2

18 รถฉีดพ่นสารเคมี

นายจตุภูมิ เนตรอนงค์
นายกมล แก้วศรีงาม

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ

2200 2559

ช่างยนต์

ปวช 3

19 เซฟตี้ซาวเวอร์

นายไพบูลย์ จารุวรรณบํารุง
นายศิริพจน์ ปิณฑะศิริ

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์

2100 2559

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

20 คีมนิรภัย

นางสาวกรองทอง ยวงเงิน

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์

1700 2559

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

21 อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟูารั่ว

นางสาวกรองทอง ยวงเงิน
นายไพบูลย์ จารุวรรณบํารุง

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์

1000 2559

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

22 ปลั๊กรีโมท

นายเจษฎา เขียวชอุ่ม
นายนุกูล สืบบุก

นางสาวประไพศรี ละออศรี

2250 2559

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

23 กาวติดยางปิงปอง

นายอัครเดช เรืองเดช
นายฐากูร ศรีวงศ์ศิริ

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์

80 2559

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

24 พัดลมรีโมท

นายพลธกานต์ แปูนเขียว

นายปิติพงศ์ ปรางค์จันทร์

2200 2559

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

25 เต้ารับไฟฟูา พลัส ยูเอสบี

นายศรัณยู ศรีบวั เผื่อน
นายไตรเทพ นวบนบ

นายพานุเกียรติ ยอดคํา

2609 2559

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

26 รถดูดตะปูพลังงานแม่เหล็ก

นายสรวิชญ์ หงษ์ลอยวงษ์
นายชัยลักษณ์ ธนเจริญชัย

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย

3000 2559

สามัญ

ปวช 3

27 อุปกรณ์ซ่อมข้าวนาหว่าน

นายณัฐพงศ์ วงษ์นามใหม่
นายเจตนิพัทธ์ ชื่นค้า

นายสุพจน์ อินทร์สุข

1200 2559

ช่างก่อสร้าง

ปวช 3

28 ไม้เท้าเก้าอี้

นายเมธา อู่อรุณ
นายฐิติวัฒน์ ธัญญเจริญ

นายตติ องอาจ

790 2559

ช่างก่อสร้าง

ปวส 2

29 ปืนฉีดโฟมกันร้อน

นายศรลักษณ์ ทองหอม
นายณัฐพงศ์ ตู้เจริญ

นายวิมล ไม้หอม

8000 2559

พื้นฐาน

ปวช 3

30 เซนเซอร์สัญญาณกันขโมย

นายณัฐวัตร สารสุวรรณ
นายอดิศร สุดโต

นายวิมล ไม้หอม

3500 2559

พื้นฐาน

ปวช 3

31 กล้องช่วยอ่าน

นายบดินทร์ภัทร ศิริธนาวงศา
นายอาทร คุ้มฉายา
นายอัคคเดช ลิ้มพงษ์สวัสดิ์

1780 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

32 ระบบบําบัดน้ําเสียด้วยโอโซน

นายพัทธพล โรติกานนท์
นายก้องภพ กําลังแพทย์

นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ

1038 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

33 เครื่องวัดความชื้น 2 in 1

นายปิติพงษ์ ธานีพัสพงศา
นายมนตรี บัวศรีแก้ว

นายอานนท์ สิงห์จุ้ย

4200 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

34 R2GO 4.0

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
นายพิชยุตม์ ทับทองดี

นายวิโรจน์ แก้วเรือง

1500 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2

35 โปรแกรมสมุดประจําตัวอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพรชิตา เจริญผล
นายพิชยุตม์ ทับทองดี

นายศุภโชค พานทอง

0 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2

36 ปลั๊กอัจฉริยะ ( Smart plug )

นายมงคล สถาพรรุ่งเรือง
นายศุภโชค พานทอง
นายบดินทร์ภัทร์ ศิริธนาวงศา

1000 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

0 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

37

โปรแกรมรายงานการปฏิบตั ิงานของ
นักศึกษาฝึกงาน

นายจารุวัฒน์ อ้อสุวรรณ์
นายปุณพงษ์ สุขเกษม

นายศุภโชค พานทอง

38 ระบบปูองกันการลืมเด็กไว้ในรถตู้

นายวุฒิศักดิ์ พูลน้อย

นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

150 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2

39 เครื่องเตือนภัยน้ําท่วม

นายสุธินโย ปาวสง่า
นายก้องภพ กําลังแพทย์

นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

1038 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

40 หน้าต่างปูองกันฝนอัตโนมัติ

นายจตุพล มีจั่นทอง

นายอานนท์ สิงห์จุ้ย

4200 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

41 ปลั๊กประหยัดไฟฟูา

นายวัฒนา ไมละอาด
นายนภัทร ศรีทอง

นายศุภโชค พานทอง

2800 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

42 แผ่นปูองกันไฟฟูาดูด

นายศุภวิชญ์ ปิ่นเทศ
นายวิศรุต คําทับทิม

นายปัญญา สุนทรเดชอังกูร

6000 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2

43 อุปกรณ์ตรวจเช็คตัวถังรถยนต์
44 พัดลมอัตโนมัติ
45 เครือ่ งเตือนน้ําประปาขุ่น

นายธันยพงศ์ นาเอก
นาย ณัฐพล บุญสุ่น
นางสาวนฤมล ฮองกุล

นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

4000 2559
3200 2559
5000 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

นายธนบูรณ์ มีทองคํา
นายนัฐพร เจริญผล

นายอานนท์ สิงห์จุ้ย

3500 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2

นายอานนท์ สิงห์จุ้ย

3500 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2

นายพีรพงษ์ หงษ์โต

3000 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2

46

ระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟูา
ด้วยโทรศัพท์มือถือ

47

ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟูาระยะไกลแบบ
นายปฏิวัติ รักอู่
รวมศูนย์

48 กล่องตัดกระแสไฟโปรเจคเตอร์

นายรัชพล เหมลี
นางสาวสุพรรณษา โพธิ์ขา

49 ตู้ควบคุมไฟฟูาด้วยรีโมท

นายธนาคาร อาวุธ
นายคณภรณ์ พวงบุปผา

นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์

3000 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

50 เครื่องวัดอุณหภูมิครอบจักรวาล

นายธวัชชัย บุญธรรม
นายณัฐพล พานิชชา

นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์

6000 2559

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบอัตโนมัติ
เครื่องถอดสปริงโช๊ครถยนต์
แม่แรงยกรถยนต์โดยใช้มอเตอร์เป็นกําลัง
เครื่องอัดผ้าเบรครถบรรทุกแบบนิวเมติกส์
เครื่องถอด-ประกอบยางรถจักรยานยนต์
เครื่องดัดโลหะ
แม่แรงไฟฟูายกรถยนต์
Re-Light
ไฟเตือนระบบความร้อน
อุปกรณ์เตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน Line

นายเทพศิริน งามบรรจง
นายธนวัฒน์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
นายธราดล พลชัย
นายณัฐวุธ ผลอ่อน
นายพิทกั ษ์ ภารดร
นายกิตติพงษ์ พึ่งเจริญสกุล
นายตะวัน คงคืน
นายภาส พงษ์ศรี
นายพิทกั ษ์ ภารดร
นายณัฐวุธ ผลอ่อน

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายนราศักดิ์ ศรีสุข
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายเตชิต พึ่งพวก
นายเตชิต พึ่งพวก
นายไพโรจน์ แปูนเขียว

4000
3500
7800
5600
8800
5500
4800
2500
2500
6000

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์

ปวส2
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3

61

เครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อรถยนต์ระบบนิว
แมติกส์

นายพงศกร คําประดับเพชร

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ

4000

2560

ช่างยนต์

ปวส 2

นายบดินทร์ บุญพุฒิกร

3000

2560

ช่างยนต์

ปวส 2

62 เครื่องถอดเพลาขับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า นายภาคภูมิ จงใจรักษ์

63 RE-Energy
64 เลี้ยวไม่เลี้ยวก็ดับ
65 โอเอซิสจากขี้เลื่อย

นายภาคภูมิ จงใจรักษ์
นายณัฐวุธ ผลอ่อน
นายธีรพัฒน์ ประดับการ

นายมงคล บุญแช่มชู
นายวัฒนา โรจน์บญ
ุ ถึง
นายอวิรุทธ์ อินโต

4000
2000
2500

2560
2560
2560

ช่างยนต์
ช่างยนต์
สามัญ

ปวส 2
ปวช 3
ปวช 3

66

ชุดอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟูาจาก
คอนเดนเซอร์แอร์

นายพรพิพัฒน์ มูลละออง

นางสาวภัทรธิดา บุญมา

7500

2560

สามัญ

ปวช 3

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ
พัดลมรีโมท
โต๊ะเลี่ยมพระเก็บฝุุน
ปลั๊กรีโมท 4.0
แอร์ปั๊มดันนูน
ตู้หนิ เจียรขัดเงาเก็บฝุุน
ใสใส วัยรุ่นชอบ
คีมนิรภัย V1.
หลอดไฟต่อยอด
ไฟฉุกเฉินอัจฉริยะ
ตู้จดหมายไฮเทค

นายปัญญา กองม่วง
นายณัฐพร กิติภัทร์ถาวร
นายทศพล เลอสรวง
นายพิเชษฐ์ วงษ์จันทร์
นายจิรายุ นาควงษ์
นายธนาการ ใจดี
นายไชยา ทําเนียบมี
นายชานนท์ สนอุดม
นายวัชรพล ศรีสัมพันธ์
นายอนันต์ชัย งามเกตุสุข
นายกิจธณพงศ์ กองศรี

นายสุเกตุ จงภักดี
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายปิติพงศ์ ปรางค์จันทร์
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

5000
1500
3500
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1200
1500

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

สามัญ
ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวช 3
ปวส 2
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2

78 ปลั๊กไฟควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

นายพัฒนายุ มหายันตะ
นายกิจธณพงศ์ กองศรี

นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

1220

2560

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

79
80
81
82

ระบบปูองกันภัยด้วยรหัสผ่านออนไลน์
เรือบังคับตรวจไฟรั่ว
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วผ่านสัญญาณWIFI
เครื่องเตือนไฟปุาด้วย SMS

นายจตุพล มีจั่นทอง
นายชัยภัทร แหวนทองคํา
นายอนุสรณ์ ยอยรู้รอบ
นายเอกลักษณ์ ครีเวช

นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์
นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ

2300
3000
3100
2500

2560
2560
2560
2560

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวส 2
ปวส 2
ปวช 3
ปวส 2

83

เครื่องตรวจจับไฟไหม้แจ้งเตือนผ่าน
Appliication Line

นายเมธานันต์ ช่วยเกื้อ

นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

1500

2560

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2

84

เครื่องตรวจจับผู้บกุ รุกแจ้งเตือนผ่าน
Appliication Line

นายเมธานันต์ ช่วยเกื้อ

นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

1500

2560

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

เครื่องให้อาหารกุ้มก้ามแดงอัตโนมัติ
Bag All Around
สัญญาณไฟทางม้าลายอัตโนมัติ
Temp Stack
Saline Lavel Check
เครื่องกายภาพผู้ปวุ ยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
ถังขยะปลอดเชื้อ
CD Lamp
Smart Box

นางสาวศศิธร มาชัยสิทธิ์
นายพัทธพล โรติกานนท์
นายพรรษชล คนทน
นายพัทธพล โรติกานนท์
นายปณทัศน์ จุติพงษ์
นายเอกลักษณ์ ครีเวช
นายเมธานันต์ ช่วยเกื้อ
นายเมธานันต์ ช่วยเกื้อ
นางสาวศศิธร มาชัยสิทธิ์
นายพัทธพล โรติกานนท์

นายอาทร คุ้มฉายา
นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ
นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
นายเรืองวิทย์ โพธิ์รัง
นายเรืองวิทย์ โพธิ์รัง
นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ
นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ

4200
3580
5000
1500
100
5500
2430
2000
800
2600

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวส 2
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2

95
96
97
98
99
100
101
102

Sprout Farm
Smart Farm 2 in 1
ระบบจองคิวคลีนิค
Smart Classroom
Score Board Application Control
เครื่องวัดชีพจรอัจฉริยะ
Mini Sketup
Classroom Automation

103
104
105
106
107

นายพรรษชล คนทน
นายจตุพล มีจั่นทอง
นายวสันต์ จี้ลี้
นางสาวสุภาวดี ธรรมดี
นายพัฒนายุ มหายันตะ
นายพัทธพล โรติกานนท์
นางสาวสุภาวดี ธรรมดี
นายรัชพล เหมลี

นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
นายศุภโชค พานทอง
นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
นายศุภโชค พานทอง
นายศุภโชค พานทอง
นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
นายปัญญา สุนทรเดชอังกูร

3000
1200
790
8000
3500
1780
1038
4200

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวส 2
ปวส 2
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3

ชุดทดสอบคุณภาพแผ่นวงจรอิติเกรตแอมป์
นางสาวสุพรรณษา โพธิ์ขา
OCL 30 วัตต์

นายอานนท์ สิงห์จุ้ย

1500 2560

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 3

VA-Test
สวิตซ์อัจฉริยะ
เครื่อง Spot Welding Battery
เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา

นางสาวสุภาวดี ธรรมดี
นางสาวจิรพร อินอร่าม
นายศุภกร โสภณอัมพรสุขา
นายกิจธณพงศ์ กองศรี

นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
นายพีรพงษ์ หงษ์โต
นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์
นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์

2500
1000
3500
1500

2560
2560
2560
2560

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

108 เครื่องปอกมะพร้าวอ่อน

นายกนิษฐ์ บุญประเสริฐ
นายทรงภูมิ สํารวยผล

นายวิน ดอกสุทศั น์

3,000

2561

ช่างกลโรงงาน ปวช 3

109 เครื่องดัดเหล็ก

นายเพชรรัตน์ เหลืองช่างทอง
นายกฤษณ์ ธันยภัคสกุล
นายราเมศร์ ใจแจ้ง

15,000

2561

ช่างกลโรงงาน ปวช 3

ปวช 3
ปวช 3
ปวส 2
ปวช 3

110 เครื่องแกว่งแขนลดพุง

นายภานุวัฒน์ ประทีปแก้ว
นายธนาดล ศิลาเงิน

นายอุเทน ขิงเพชร

6,000

2561

ช่างกลโรงงาน ปวส 2

111 สามล้อพลังงานไฟฟูา

นายอธิพัฒน์ วงษ์ศรีเผือก
นายสหัสวรรษ กลิ่นกาหลง

นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ

30,000

2561

ช่างกลโรงงาน ปวส 2

112 Destroyer

น.ส.เพียงจันทร์ แสงเดช
นายศิรวิชญ์ หวานมาก

นายณัฏฐพงศ์ เกิดไกร

1,299

2561

ช่างก่อสร้าง

ปวช 3

113 เครื่องตัดไม้ขนาดจิ๋ว

นายสรวิชญ์ หงษ์ลอยวงษ์
นายเก่งการ ชุ่มใจ

นายณัฏฐพงศ์ เกิดไกร

1,299

2561

ช่างก่อสร้าง

ปวช 3

114 รถกําจัดหญ้าต้นสูง

นายธนายุทธ ทองแย้ม
นายณัฐดนัย ชาวเมืองทอง

นายวีรภัช ระโหฐาน

3,500

2561

ช่างเชื่อมโลหะ ปวช 3

115 อุปกรณ์ดักจับแมลงวันทอง

นายพีรวัส ไล้สุวรรณรัตน์
นายสุเทพ กัลยาณพันธ์

นายวีรภัช ระโหฐาน

2,000

2561

ช่างเชื่อมโลหะ ปวช 3

116 พัดลมไฟฟูา 2 ระบบ

น.ส. วนิดา ศรีเจริญ
น.ส. ณัฐพร ยิ้มประเสริฐ

นายสิโรตม์ ประพันธ์พจน์

2561

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

น.ส. วราภรณ์ เชื้ออยู่

2561

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

117 แสงแห่งความหวัง
118 Magnet cleaning

นายสุพจน์ ตาลเพชร
นายอภิวัฒน์ ศรีสุวรรณ์

นายสิโรตม์ ประพันธ์พจน์

2561

ช่างไฟฟูา

ปวช 3

119 Moving wheelchair
120 ดับเบิลแอร์ปั๊ม

นายปาณวัฒน์ มะลิทอง
นายไชยบุตร ไชยโคตร

น.ส. วราภรณ์ เชื้ออยู่
นายนาจ ชนพิทกั ษ์

2561
2561

ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา

ปวช 3
ปวส 2

121 มีดเทพขูดแกน
122 วงเวียนเทพแห่งห่วงกลม

นายอชิระ ศรีเหรา
นายพีรพัฒน์ น้ําพลอยเทศ

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์

2561
2561

ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา

ปวส 2
ปวส 2

123 เพลท นาจพระเก๊

นายปรัชญา สุขสบาย

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์

2561

ช่างไฟฟูา

ปวส 2

124
125
126
127

เหล็กเทพขีดขอบ
อุปกรณ์สร้างแบบกดพระ
เครื่องตัดหญ้าจากหินเจียรมือ
หน้ากากทองคํา

นายสุวิจักขณ์ มะลิทอง
นายวรเรษฐ์ วิศิษฎานนท์
นายคมสันต์ กลิ่นโพธิ์
นายนันทิพัฒน์ นาคศรีสุก

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์

2561
2561
2561
2561

ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา
ช่างไฟฟูา

ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2

128

เครื่องช่วยบริหารนิ้วและมือสําหรับผู้ปวุ ย
นายศุภกร อุมาลี
กล้ามเนื้ออ่อนแรง

นายมงคล บุญแช่มชู

100

2561

ช่างยนต์

ปวช 3

129

อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเด็กติดภายในรถแจ้ง นายปฏิพร คันธุรส
เตือนผ่าน Lind
นายกิตติภูมิ สุวรรณสูร

นายไพโรจน์ แปูนเขียว

6,000

2561

ช่างยนต์

ปวส 2

130 รถเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ

นายชาญณรงค์ มหาชน
นายภัชรพล เจริญผล

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ

15,000

2561

ช่างยนต์

ปวส 2

131 รถเครื่องตัดหญ้าหน้ากว้าง

นายจักรกฤษณ์ พลอยสุกใส

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ

3,500

2561

ช่างยนต์

ปวส 2

132 เครื่องดูดน้ําอัตโนมัติ

นายก่อพงศ์ ปานเพ็ชร์
นายธนาวุฒิ น้อยชุมแพ

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ

5,000

2561

ช่างยนต์

ปวส 2

133 เครื่องถอดสปริงโช๊ค

นายกฤติเดช เทพประสิทธิ์
นายธนาวุฒิ เจริญสุข

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ

4,000

2561

ช่างยนต์

ปวช 3

นายชลิต สมูบรู ณ์
134 ปั๊มน้ําเพื่อการเกษตรใช่ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
นายปฏิพันธ์ ชุบทอง

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ

20,800

2561

ช่างยนต์

ปวช 3

135 เครื่องผสมอาหารสัตว์

นายศิขรินทร์ เจริญศิลป์
นายณัฐพนธ์ วงษ์ยี่สุ่น

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ

5,000

2561

ช่างยนต์

ปวช 3

136
137
138
139
140
141

นายเชิดพงศ์ ทับทิมศรี
นายขจรพรรณ พลเสน
นายทศพล วงษ์วิจารณ์
นายสุวิทย์ เอี่ยมสอาด
นายชินวัฒน์ ขาวพันธ์
นายนิรวิทย์ สร้อยมะลิรา

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
นายบดินทร์ บุญพุฒิกร
นายบดินทร์ บุญพุฒิกร

15,000
4,500
2,500
6,300
15,000
5,000

2561
2561
2561
2561
2561
2561

ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์

ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2

142 เรือตรวจจับไฟรั่วในน้ํา

นายธัชชัย ยวงใย
นายพลวิชญ์ คงวาณิชกุล

นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์

2561

ช่างอิเล็ก

ปวช 3

143
144
145
146
147

นายธีรศักดิ์ เชื้อฉ่ําหลวง
น.ส.พิมพ์รพัฒน์ ใจกําแหง
นายวิศรุต ชูพันธ์
นายเศรษฐพงศ์ แน่นอุดร
นายภาณุภพ ดอกรังกูล

นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์
นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์
นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์
นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
นายอานนท์ สิงห์จุ้ย

5,000
5,000

2561
2561
2561
2561
2561

ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก

น.ส.ธนัชพร วรรณชนะ

นายอานนท์ สิงห์จุ้ย

5,000

2561

ช่างอิเล็ก

ปวช 3
ปวช 3
ปวส 2
ปวส1
ปวช
ปวส23
ปวช 3
ปวช 3

เรือฉีดยา
เครื่องเติมน้ํามนเกียร์/เฟืองท้าย
ปืนอัดจาระบีด้วยแรงดันลม
ตัวบําบัดน้ําเสียพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องเช็คและตัดแก๊วรั่วในรถยนต์อัตโนมัติ
เครื่องถอดหัวเพลาขับหน้ารถยนต์

เครื่องฝึกสมาธิ
ปูายไฟเตือนทางแยก
เครื่อง Check Ground
ประตูฉลาด
ระบบควบคุมไฟฟูาอัจฉริยะ
อุปกรณ์แจ้งเตือนการจอดรถด้วยพลังงาน
148
ทดแทน

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

อุปกรณ์ปอู งกันล้อรถยนต์จากฉี่สุนัข
เครื่องช่วยเดินอัจฉริยะ Intelligrnt walker
เครื่องเตือนภัย
เครื่องเตือนแก๊สรั่ว
อุปกรณ์แจ้งเตือนรถจักรยานยนต์ล้ม
เครื่องบริหารจัดการห้องพัก(ห้องพัก
ห้องเรียน) แบบ IOT
ถังขยะอัตโนมัติ
ราวตากผ้าอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ทําความสะอาดอัตโนมัติ
ระบบควบคุมอุณภูมิหอ้ งแม่ข่ายกลาง

นายทวีศักดิ์ การภักดี
นายวีรภัทร ใจหลัก
นายจิรายุวัฒน์ พราหมณโชติ
นายเทวฤทธิ์ ภู่โคกหวาย
นายอภิวัฒน์ สร้อยทองหลาง

นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
นายพีรพงษ์ หงษ์โต
นายศุภโชค พานทอง
นายศุภโชค พานทอง
นายศุภโชค พานทอง

นายวสันต์ จี้ลี้
นายศุภกร กะโห้แก้ว
นายศุภโชค อินสว่าง
นายมนตรี ยอดสุข
นายภาณุภพ ดอกรังกูล

3,000

2561
2561
2561
2561
2561

ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก

นายศุภโชค พานทอง

2561

ช่างอิเล็ก

นายสุธีร์ แบนประเสริฐ
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

2561
2561
2561
2561

ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก
ช่างอิเล็ก

ปวส2
ปวช 3
ปวช 3
ปวส 2
ปวส 2
ปวช 3
ปวส2
ปวช 3
ปวส2
ปวช 3
ปวส2
ปวช 3
ปวส2
ปวช 3
ปวส2
ปวช 3

159

เครื่องเตือนและตรวจจับควันไฟแจ้งเตือน
นายจินต์จิโชติ อาวุธโสภาภูรี
ผ่านไลน์

นายสุธีร์ แบนประเสริฐ

2561

ช่างอิเล็ก

ปวช 3

160
161
162
163
164
165

Smart Village 4.0
Pork Chop Machine
Temp Motitoring For Medicine
เครื่องช่วย X-RAY ต่อเนื่อง
Data Acquisition For Industial 4.0
R Save

นายสุธีร์ แบนประเสริฐ
นายอาทร คุ้มฉายา
นายอาทร คุ้มฉายา
นายอาทร คุ้มฉายา
นายอาทร คุ้มฉายา
นายอาทร คุ้มฉายา

2561
2561
2561
2561
2561
2561

ช่างอิเล็ก
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์

ปวส2
ปวช 3
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2

นายศุภกฤต ขาวมีวงษ์
นายนันทวัฒน์ สีทรุ ี
นายภาณุพงศ์ ร้ายใจดี
นายปณทัศน์ จุติพงษ์
นายบดินทร์ภัทร์ ศิริธนาวงศา
นายบดินทร์ภัทร์ ศิริธนาวงศา

850
2,000
30,000
3,000
3,000

166
167
168
169

Security Door
Smart Home
Mortar Semi-automatic
ชุดโต๊ะกระชับมิตร

นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ
นายจําลอง หอมดี
นายกิตติพงษ์ ว่องสุขสวัสดิ์
นายศุภวิชญ์ เกษสุริวงษ์

นายอาทร คุ้มฉายา
นายอาทร คุ้มฉายา
นายอาทร คุ้มฉายา
นายอาทร คุ้มฉายา

900
900
1,000
2,500

2561
2561
2561
2561

แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์

ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 2

