
ท่ี ช่ือโครงงาน ระดับช้ัน สาขาวิชา

1 โต๊ะท ำงำนพร้อมช้ันวำงของยำว 1.40.61.45 ม. โต๊ะสูง 0.75 ม. น.ส.วรชำต์ ค ำจันทำ ปวช.3 ชส.

น.ส.วรดำ เชิดชู

2 เก้ำอ้ีซ่อนบันได น.ส.ดำรำณี เรืองศรี ปวช.3 ชส.

น.ส.สมฤดี สนองเดช

3 โต๊ะไม้ลวงตำรูปทรงสำมเหล่ียมยำวด้ำน 0.90.9 ม. นำยฐำปกรณ์ วิยำภรณ์ ปวช.3 ชส.

นำยรัชเดช วรวงค์

นำยสิริชัย ขุนเช้ือ

4 ช้ันวำงรองเท้ำ  0.30.81.25 ม. นำยกฤษณะ ปรำบไกรศรี ปวช.3 ชส.

นำยจิรวัฒน์ แป้นอ่อง

นำยนวทัศน์ โยธำทิพย์

5 ช้ันวำงรองเท้ำพร้อมท่ีแขวนของ  0.30.91.75 ม. นำยณัชพล แก้วหมอ ปวช.3 ชส.

นำยรำมิล พรหมคุณ

6 เก้ำอ้ีเก็บของขนำด  0.51.40.8 ม. น.ส.ฐิตำ ค ำม่วง ปวช.3 ชส.

น.ส.ลลนำ โลมำทอง

น.ส.วรำวรรณ ฝึกฝน

7 โต๊ะพร้อมช่องใส่กล่องแช่เคร่ืองด่ืมและช้ันวำงของ 0.51.40.8 ม. น.ส.ธมวรรณ เจ็งวัฒนำพร ปวช.3 ชส.

น.ส.บัณฑิตำ สมพร

8 แทนบรรยำยคอนกรีต นำยธนภัทร ชะเอม ปวช.3 ชส.

นำยศุภกฤต นวลแก้ว ปวช.3 ชส.

นำยสิปปกร จันปัญญำ ปวช.3 ชส.

9 ชุดสำธิตระบบอัดอำกำศด้วยเทอร์โบชำร์จเจอร์ นำยธนะวุฒิ แสงย้อย ปวช.3 ชย.

นำยธวัชชัย คงศรี ปวช.3 ชย.

นำยภู่กัณฐ์ กมุทมำศ ปวช.3 ชย.

10 จักรยำนยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ นำยพีรเทพ แสงสุข ปวช.3 ชย.

นำยภำดล แซ่ห่ำน ปวช.3 ชย.

นำยอินทัช รุณนะ ปวช.3 ชย.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายงานผลการจัดท าโครงงานวิชาชีพภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563

จ านวนช้ินงานท้ังหมด 379 โครงการ

ผู้จัดท า



11 อ่ำงล้ำงช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ นำยวัชรกร กุงไธสง ปวช.3 ชย.

12 Honda C70  เคร่ืองยนต์ไฟฟ้ำ นำยธนกฤต ย่ืนแก้ว ปวช.3 ชย.

นำยนฤชัย เสียงเพรำะ ปวช.3 ชย.

13 จักรยำนขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองตัดหญ้ำ นำยสรวิชญ์ เสียงสังข์ ปวช.3 ชย.

นำยสฤษฎ์พงศ์ ปัญญำประทีป ปวช.3 ชย.

นำยสุรพัศ บุตรสุข ปวช.3 ชย.

14 โต๊ะปฏิบัติงำน นำยกฤษณพงค์ คันธะศร ปวช.3 ชย.

นำยณัฐวัฒน์ ต้ังตัว ปวช.3 ชย.

นำยเทพประเสริฐ ทองโตนด ปวช.3 ชย.

15 ห้องเก็บเคร่ืองมือระบบสแกนน้ิว นำยณัฐนนท์ นิช ำนำญ ปวช.3 ชย.

น.ส.อริสรำกร ล ำดวน ปวช.3 ชย.

16 ชุดสำธิตระบบส่งก ำลังเคร่ืองยนต์ Yamaha Mio 115cc นำยนิธิพล พรหมอยู่ ปวช.3 ชย.

นำยปิยะชำติ ฆำรเจริญ ปวช.3 ชย.

นำยอรรถวุฒิ ดวงศิริ ปวช.3 ชย.

17 ชุดทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ Honda Wave 110i นำยจิรโชติ ธนวัฒน์รุ่งเรือง ปวช.3 ชย.

นำยฐิติกร จิตต์ไพบูลย์ ปวช.3 ชย.

นำยธีรวัฒน์ สุขรุ่ง ปวช.3 ชย.

18 แท่นถอดโช๊คอเนกประสงค์ นำยธนพล เฉลำฉำยแสง ปวช.3 ชย.

นำยนพวิชญ์ ดีดพิณ ปวช.3 ชย.

นำยสำรัช แก้ววิลัย ปวช.3 ชย.

19 สกู๊ดเตอร์จำกเคร่ืองยนต์เล็ก 4 จังหวะ น.ส.กรกะรัต มโนสงค์ ปวช.3 ชย.

นำยจิตติ เล็กสมบูรณ์ ปวช.3 ชย.

นำยณัฐพล สีหำรัตน์ ปวช.3 ชย.

20 ชุดระบบส่งก ำลังโซ่สำยพำนเฟือง นำยกันตภณ อินต๊ะสำร ปวช.3 ชก.

นำยธงชัย สินธุสำร ปวช.3 ชก.

นำยธนำดล สุวรรณสิง ปวช.3 ชก.

21 ช้ันวำงจัดเก็บอุปกรณ์ช่ำงและเคร่ืองมือ นำยอัครเดช ศิริวรรณ ปวช.3 ชก.

นำยยศธร รัชเดช ปวช.3 ชก.

นำยภคพล ฉิมพลี ปวช.3 ชก.

22 เคร่ืองสับหญ้ำ นำยณัฐพงค์ ทัพซ้ำย ปวช.3 ชก.

นำยนฤสรณ์ จีนทองค ำ ปวช.3 ชก.



23 เคร่ืองทดสอบรองเท้ำนิรภัย นำยกิตติพงศ์ โครตสำร ปวช.3 ชก.

นำยชิษณุพงศ์ คงถำวร ปวช.3 ชก.

นำยภูวนำท ย่ีวันฉำย ปวช.3 ชก.

24 เคร่ืองค่ัวกำแฟ นำยธวัฒน์ชัย พิทักษ์ ปวช.3 ชก.

นำยภำณุมำศ คงวำรี ปวช.3 ชก.

นำยอัครพล ทองสุข ปวช.3 ชก.

25 รถพรวนดิน นำยก้องภพ คงปำน ปวช.3 ชก.

นำคมสันต์ ค ำคลองตัน ปวช.3 ชก.

นำยธนทัต ดีหลำย ปวช.3 ชก.

26 เคร่ืองบดหยวกกล้วย นำยชำญชิต เจนใจ ปวช.3 ชก.

นำยวันชัย ต่ิงทอง ปวช.3 ชก.

นำยอดิศร ใจม่ัน ปวช.3 ชก.

27 รถเข็นข้ึนบันไดพับได้ น.ส.เกวลี วีรจิตต์ ปวช.3 ชก.

นำยธนะพัฒน์ อำจมิตร ปวช.3 ชก.

นำยพงศธร แขวงจักร ปวช.3 ชก.

28 โต๊ะอเนกประสงค์ น.ส.กมลทิพย์ แก้ววิรัช ปวช.3 ชก.

น.ส.สุธำสินี เนียมพินิจ ปวช.3 ชก.

นำยธนพล พนมเอำะ ปวช.3 ชก.

29 เคร่ืองย่ำงหมูพลังงำนแสงอำทิตย์ นำยนันทชัย แสนบุตร ปวช.3 ชก.

นำยปัญญำวุฒิ โลตุฤทธ์ิ ปวช.3 ชก.

นำยวงศธร ช่ืนแสง ปวช.3 ชก.

30 เคร่ืองอัดกระป๋องระบบนิวเมตริก นำยภำณุลักษณ์ บัวปลี ปวช.3 ชก.

นำยวีรำทร ด้วงทอง ปวช.3 ชก.

นำยอธิวัฒน์ ครองชนม์ ปวช.3 ชก.

31 อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดเศษโลหะ นำยจิรำยุทธ ช่องแว่น ปวช.3 ชก.

นำยฉัตรบูรพำ บุตรโยจันโท ปวช.3 ชก.

น.ส.ปำนทิพย์ เขียวสัมฤทธ์ิ ปวช.3 ชก.

32 เคร่ืองอัดกระป๋อง นำยพีรทัต อุ่นอนันต์ ปวช.3 ชก.

นำยสัณหณัฐ ผ่องใส ปวช.3 ชก.

นำยอนันตศักด์ิ เครำะห์ดี ปวช.3 ชก.

33 เคร่ืองท ำไอติมหลอดก่ึงอัตโนมัติ นำยกำญจน์พิสิษฐ์ พุ่มตำด ปวช.3 ชก.



นำยธนภัทร ศรีเจริญ ปวช.3 ชก.

นำยธนภูมิ ปัญญำสะอำด ปวช.3 ชก.

34 กระดำนพับ นำยศรำยุทธ บุตตะวงษ์ ปวช.3 ชก.

นำยกิตติศักด์ิ โคตรสำร ปวช.3 ชก.

35 มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้ำ นำยธนบดี คุณปัญญำ ปวช.3 ชก.

นำยธริณโรจน์ นพเครำะห์ ปวช.3 ชก.

นำยอดิเทพ แสงกลำง ปวช.3 ชก.

36 เคร่ืองผสมน้ ำหล่อเย็นอัตโนมัติ น.ส.กนกพร นำมกำศรี ปวช.3 ชก.

น.ส.ณัฐธิดำ กระจำย ปวช.3 ชก.

น.ส.ศิรี จ่ันโพธ์ิเต้ีย ปวช.3 ชก.

37 เคร่ืองรีดน้ ำอเนกประสงค์ นำยสิรวิชญ์ แบ่งลำภ ปวช.3 ชก.

นำยนิติภูมิ สุขคล่ี ปวช.3 ชก.

นำยอิสรภำพ ไชยประยำ ปวช.3 ชก.

38 ตู้เก็บรองเท้ำเซนเซอร์ น.ส.ณัฏฐ์วลี เสียงเสนำะ ปวช.3 ชบ.

น.ส.นันท์นภัส ประดับรำช ปวช.3 ชบ.

น.ส.ผกำวรรณ เหรียญทอง ปวช.3 ชบ.

39 เคร่ืองวัดอุณภูมิกลไกเปิด - ปิดประตู นำยกฤชตฤณ น้ิมพูลผล ปวช.3 ชบ.

นำยอัฐพล แก้วพิลำรมย์ ปวช.3 ชบ.

น.ส.เอ้ืองพร ศรีรุ้ง ปวช.3 ชบ.

40 ผ้ำม่ำนปรับแสง น.ส.กัณทิมำ ปำนล้ ำ ปวช.3 ชบ.

น.ส.นิศำชล เมืองวงค์ ปวช.3 ชบ.

น.ส.สุจิตตรำ ฝึกฝนจิตต์ ปวช.3 ชบ.

41 ตู้เหล็กใส่หนังสือ น.ส.จิรวดี ธัญญกิจ ปวช.3 ชบ.

น.ส.ธีรดำ จ ำปำดะ ปวช.3 ชบ.

42 เคร่ืองวัดอุณภูมิกลไกเปิด - ปิดประตู น.ส.ปลำยฟ้ำ ประภัสสร ปวช.3 ชบ.

นำยรชต ถึงวงษ์ ปวช.3 ชบ.

นำยสิทธินนท์ คมกล้ำ ปวช.3 ชบ.

43 เคร่ืแงสูบน้ ำพลังำนแสงอำทิตย์ นำยพัชรพล บุญลำภ ปวช.3 ชบ.

นำยกนกสิงห์ ป่ินทอง ปวช.3 ชบ.

นำยวิทวัส โชคดี ปวช.3 ชบ.

44 กลอนล็อคประตูอัตโนมัติ น.ส.พุทธรักษำ เรืองเมือง ปวช.3 ชบ.



น.ส.ยโสธรำ เต็มจ๋ิว ปวช.3 ชบ.

นำยศุภณัฐ จันทร์มณี ปวช.3 ชบ.

45 อุโมงค์พ่นแอลกอฮอล์ น.ส.กนกพร วงละคร ปวช.3 ชบ.

46 ผ้ำม่ำนกันแสง น.ส.ณัฐณิชำ กล่ินสุคนธ์ ปวช.3 ชบ.

น.ส.เบญญำพำ บุญจิตต์ ปวช.3 ชบ.

น.ส.สุภำภรณ์ ช่วงดอนไพร ปวช.3 ชบ.

47 เคร่ืองกดเจลอัตโนมัติ นำยพฤกษ์ ชินเครือ ปวช.3 ชบ.

น.ส.พัณณ์ชิตำ ด ำรงบุญ ปวช.3 ชบ.

นำยณัฐนนท์ อภินันสุขศรี ปวช.3 ชบ.

48 เก้ำอ้ีตัดเล็บเท้ำ นำยพัฒนพงษ์ แสวงดี ปวช.3 ชบ.

นำยอตพงศ์ บุญแย้ม ปวช.3 ชบ.

นำยกิตติพศ ยินดี ปวช.3 ชบ.

49 พำวเวอร์ซัพพลำย 0-30 โวลต์ นำยจิระศักด์ิ พิมพ์แก้ว ปวช.3 ชอ.

นำยธนนันท์ พงษ์นัยรัตน์ ปวช.3 ชอ.

นำยภีมรุจ ขุนเศรษฐี ปวช.3 ชอ.

50 หุ่นยนต์ขว้ำงลูกธนูตำมกฎกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ABU นำยเพชรรัตน์ สวัสด์ิล้น ปวช.3 ชอ.

นำยภูริพัฒน์ มีสมิง ปวช.3 ชอ.

นำยวำยุพงศ์ บ่อสิน ปวช.3 ชอ.

51 หุ่นยนต์ขว้ำงลูกธนูตำมกฎกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ABU นำยพชร ค ำสัตย์ ปวช.3 ชอ.

นำยนิรชิต แย้มกลีบ ปวช.3 ชอ.

นำยแทนธวัช ธูปทอง ปวช.3 ชอ.

52 โคมไฟเปิด - ปิดด้วยเสียง น.ส.ชฎำมณีนุช โล่สัมฤทธ์ิ ปวช.3 ชอ.

น.ส.ชุติกำญจน์ วรรณสำสตร์ ปวช.3 ชอ.

น.ส.ณัฐธิชำ รักสกุล ปวช.3 ชอ.

53 เคร่ืองกัดปร้ินก่ึงอัตโนมัติ น.ส.ธนพร เม่งอ่วม ปวช.3 ชอ.

นำยพงศธร ล้ิมเพ้ีย ปวช.3 ชอ.

นำยธนกฤต พรหมลำ ปวช.3 ชอ.

54 ไฟใต้เตียงอัตโนมัติ นำยปิยะพงษ์ สีดำจิตร ปวช.3 ชอ.

นำยเปรม จันทร์เปรม ปวช.3 ชอ.

นำยพศิน

วัฒนำนุกู

ลพงศ์ ปวช.3 ชอ.

55 ตู้เย็นพกพำ นำยพงศ์สรรค์ พรหมสนธ์ิ ปวช.3 ชอ.



นำยพัชรพฤกษ์ จีนเพชร ปวช.3 ชอ.

56 หุ่นยนต์ขว้ำงลูกธนูตำมกฎกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ABU นำยวำศิลป์ ทองชัยภูมิ ปวช.3 ชอ.

น.ส.วีรดำ อรรถำพันธ์ ปวช.3 ชอ.

นำยอำนนท์ เริกโหรำ ปวช.3 ชอ.

57 เคร่ืองรดน้ ำต้นไม้อัตโนมัติ นำยธนวัฒน์ บัวโทน ปวช.3 ชอ.

นำยกิตติพัฒน์ สอนบุญตำ ปวช.3 ชอ.

นำยไธพัตย์

เชิดชัยกิตติ

วงษ์ ปวช.3 ชอ.

58 ป้ำยห้ำมจอดโดยไม่กีดขวำงกำรจรำจร นำยจีรพัฒน์ จิตรระเบียบ ปวช.3 ชอ.

นำยภำนุพันธ์ ขำวข ำ ปวช.3 ชอ.

นำยวรวิช อำรีรอบ ปวช.3 ชอ.

59 เคร่ืองอบโอโซน น.ส.วิชญำดำ วำรีผล ปวช.3 ชอ.

น.ส.ศรินธร ผำจวง ปวช.3 ชอ.

นำยมนัสวิน ทองปรอน ปวช.3 ชอ.

60 เคร่ืองแยกเหรียญอัตโนมัติ น.ส.สุรีรัตน์ เกตุก ำจร ปวช.3 ชอ.

น.ส.กรรณิกำร์ คชวรรณ ปวช.3 ชอ.

น.ส.ปัทมวดี แน่นหนำ ปวช.3 ชอ.

61 ระบบไฟส ำรองจำกพลังงำนโซล่ำเซลล์ นำยกชกร วุฒิวงศ์โยธิน ปวช.3 ชอ.

นำยชยพล เพ็ญสุภำภำส ปวช.3 ชอ.

นำยกฤษภร ขันเงิน ปวช.3 ชอ.

62 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ นำยคณิติน แสงดำว ปวช.3 ชม.

นำยณัฐกิตต์ิ สนเทียนวัตร์ ปวช.3 ชม.

น.ส.นิชำภำ ฝ่ำพิมำย ปวช.3 ชม.

63 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ น.ส.กชกร สังข์ทอง ปวช.3 ชม.

น.ส.ชญำนุตน์ ช่ังถำวร ปวช.3 ชม.

นำยธรรมวัฒน์ แจ้งกระจ่ำง ปวช.3 ชม.

64 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ นำยณัฐสิทธ์ิ องค์เจริญ ปวช.3 ชม.

นำยธนกร เอ็งสุวรรณ ปวช.3 ชม.

65 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ น.ส.กัลปังหำ เจือม่ังมีทรัพย์ ปวช.3 ชม.

นำยนพศักด์ิ ชลชีพ ปวช.3 ชม.

น.ส.ปุณยำภรณ์ ดำวเรือง ปวช.3 ชม.

66 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ น.ส.จิรวรรณ มหำยศ ปวช.3 ชม.



น.ส.ญำตำวี ค ำข้ึน ปวช.3 ชม.

นำยนรำวิชญ์ บุญรอดกลับ ปวช.3 ชม.

67 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ นำยคมชำญ ช้ำยเส้ง ปวช.3 ชม.

นำยธัชพล คงสมจิตต์ ปวช.3 ชม.

น.ส.อมรรัตน์ เจริญสุข ปวช.3 ชม.

68 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ นำยสรวิชญ์ ศศิธร ปวช.3 ชม.

นำยสิปปกร ค ำเกตุ ปวช.3 ชม.

นำยอติเทพ สุขำนนท์ ปวช.3 ชม.

69 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ น.ส.ลภัสรดำ ปิติสุนทร ปวช.3 ชม.

น.ส.ศุภำกร ใจดี ปวช.3 ชม.

น.ส.อัจฉรำภรณ์ ช ำนำญสิงห์ ปวช.3 ชม.

70 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ นำยพุฒิพงศ์ พงศ์เสรีวัฒน์ ปวช.3 ชม.

นำยศิวกร พลอยแหวน ปวช.3 ชม.

นำยสินชัย พร้อมจรรยำ ปวช.3 ชม.

71 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ น.ส.เพชรรัตน์ หวำนเสนำะ ปวช.3 ชม.

น.ส.รัชนก พร้ิมสอำด ปวช.3 ชม.

น.ส.วรินธร เจ้ยทองศรี ปวช.3 ชม.

72 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ นำยกรวุฒิ มำส ำรำญ ปวช.3 ชม.

นำยกิตติพศ ทรัพย์แสง ปวช.3 ชม.

นำยศิขริน ล้ิมพระคุณ ปวช.3 ชม.

73 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ นำยภัทเชษฐ์ รักษ์สันติภักดี ปวช.3 ชม.

นำยภูรินทร์

ประมงอุดม

รัตน์ ปวช.3 ชม.

นำยวัฒนพันธ์ อินตำมล ปวช.3 ชม.

74 ชุดสำธิตระบบกำรปรับปรุงกลไกอัตโนมัติ น.ส.กิตติวรรณ แพโกเศรษฐ ปวช.3 ชม.

น.ส.ชุติมำ นำแก้ว ปวช.3 ชม.

น.ส.ธดำภรณ์ นนเดช ปวช.3 ชม.

75 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ นำยกำศิก แสงสว่ำง ปวช.3 ชม.

น.ส.ชนิดำภำ เบ้ำท์ทิสต้ำ ปวช.3 ชม.

นำยธนัตถ์ ร่ืนรวย ปวช.3 ชม.

76 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ นำยกษิดิศ ไชยวงศ์ ปวช.3 ชม.

นำยเฉลิมเกียรติ ลุงคุณชม ปวช.3 ชม.



น.ส.ธัญรดำ วงษ์ไล ปวช.3 ชม.

77 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ นำยกฤตินท์ เช้ือชำติ ปวช.3 ชม.

นำยธนทรัพย์ สมใจ ปวช.3 ชม.

นำยธันธวัช ดำรำรัตน์ ปวช.3 ชม.

78 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ นำยจิรำยุ ชมศรี ปวช.3 ชม.

นำยณัฐวุฒิ พืมขุนทด ปวช.3 ชม.

นำยทีรวัช วงษำเนำว์ ปวช.3 ชม.

79 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ นำยฐิติพงษ์ ฉ่ ำศำสตร์ ปวช.3 ชม.

นำยธนกร หงิมห่วง ปวช.3 ชม.

นำยธรำธร แสวงสุข ปวช.3 ชม.

80 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ น.ส.ชิดชนก แตงอ่อน ปวช.3 ชม.

นำยธนภัทร มำสม ปวช.3 ชม.

นำยปัญจพล ทองเอ่ียม ปวช.3 ชม.

81 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ น.ส.พชรมล ตำมกลำง ปวช.3 ชม.

นำยภัทรภณ แสงสิงห์ ปวช.3 ชม.

น.ส.รุ่ง ใจช้ืน ปวช.3 ชม.

82 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ น.ส.นฤมล อ่อนอินทร์ ปวช.3 ชม.

น.ส.ศิริณทิพย์ ฦำชำ ปวช.3 ชม.

นำยศุภกร แย้มพงษ์ ปวช.3 ชม.

83 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ น.ส.อินธิรำธร เพียงสร้ำง ปวช.3 ชม.

นำยสิทธิชัย เชิดชู ปวช.3 ชม.

นำยสุทธิพงษ์ สันทวี ปวช.3 ชม.

84 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ น.ส.ปัญจมำ ทองมี ปวช.3 ชม.

นำยปำนปรี อินทร์รุกขำ ปวช.3 ชม.

นำยรัฐภูมิ พืมขุนทด ปวช.3 ชม.

85 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ นำยนิพพิชฌน์ พัวพันประสงค์ ปวช.3 ชม.

นำยพงศกร ค ำคูณเมือง ปวช.3 ชม.

นำยวรภัทร จันทร ปวช.3 ชม.

86 ชุดสำธิตกำรท ำงำนระบบกำรจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ นำยธีรพล นักรบ ปวช.3 ชม.

นำยศรำวุฒิ ห่ำมตะขบ ปวช.3 ชม.

น.ส.อชัสรำ สุขวัฒนะ ปวช.3 ชม.



87 กำรออกแบบและจัดท ำตู้ไฟประชำสัมพันธ์ ชนิดของห้องพัก Vienna น.ส.ณัฐธิดำ ทิพย์พิมล ปวช.3 กร.

Paradise น.ส.ณัฐธิดำ รอดรัตน์ ปวช.3 กร.

น.ส.พลอยวรินทร์ ศิลรักษำ ปวช.3 กร.

88 กำรออกแบบและจัดท ำตู้เก็บเอกสำรงำนห้องพักแบบแนวนอน น.ส.ชลธิชำ ดอกย่ีสุ่น ปวช.3 กร.

น.ส.นฤมล สำถ่ัว ปวช.3 กร.

น.ส.อมรำพร พรมงำม ปวช.3 กร.

89 กำรจัดท ำท่ีเก็บไม้กวำดทรงกล่องและแบบติดผนังห้อง น.ส.จีรนันท์ นันทะเขต ปวช.3 กร.

น.ส.ชลธิชำ ขำวอุไร ปวช.3 กร.

น.ส.นิรชำ บุญคุณ ปวช.3 กร.

90 ปลอกถำดเสิร์ฟใช้ในงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม น.ส.ธนพร ช่องเจริญ ปวช.3 กร.

น.ส.สุทธิดำ ศรีษำค ำ ปวช.3 กร.

น.ส.อภิญญำ กำดรัมย์ ปวช.3 กร.

91 กำรออกแบบบัตรลงทะเบียนผู้เข้ำพักประจ ำอำคำรเวียนนำพำรำไดซ์ น.ส.กนกวรรณ เคลือทอง ปวช.3 กร.

น.ส.กฤตธีรำ เงำงำม ปวช.3 กร.

น.ส.ดวงพร สุขแสน ปวช.3 กร.

92 กำรออกแบบและจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์จุดเช็คอิน น.ส.เบญจวรรณ พลชำ ปวช.3 กร.

น.ส.ศุภกำญจน์ จงไพบูลย์ ปวช.3 กร.

93 กำรออกแบบและจัดท ำรำวตำกผ้ำเหล็กใส่ล้อเล่ือน น.ส.ณิชำรีย์ มุ่งหำดี ปวช.3 กร.

น.ส.สุกัญญำ จันทหำร ปวช.3 กร.

นำยอินทุวัทน์ ชอบรส ปวช.3 กร.

94 กำรออกแบบและจัดท ำโต๊ะยำร์ Kiosk น.ส.ศิริยำวรรณ ศรีสูงเนิน ปวช.3 กร.

นำยภูวิทัศน์ เทพกรม ปวช.3 กร.

นำยสรวิศ จันทร์ภักด์ิ ปวช.3 กร.

95 ถึงหอมปรับอำกำศในห้องพักแขก น.ส.เพ็ญพิมล สุดสัมฤทธ์ิ ปวช.3 กร.

น.ส.วรรณภำ กระจ่ำงจิตร ปวช.3 กร.

น.ส.วรประภำ พรมวงศ์ ปวช.3 กร.

96 บรรจุภัณฑ์เก็บ ช้อน ส้อม ท่ีใช้ในกำรบริกำรแขก VIP น.ส.ไพลิน จำมิกร ปวช.3 กร.

น.ส.ธนัชชำ สุมำลัย ปวช.3 กร.

97 กำรออกแบบและจัดท ำช้ันไม้วำงผ้ำทรงส่ีเหล่ียมในงำนสโตร์ น.ส.นิภำพร กำญจนเกตุ ปวช.3 กร.

น.ส.สุกัญญำ ทองอินทร์ ปวช.3 กร.

98 กำรจัดท ำช้ันไม้เก็บอุปกรณ์ประจ ำสโตร์ช้ัน 2 น.ส.ทอฝัน พิมพ์แสง ปวช.3 กร.



น.ส.ไปรยำ คงสุข ปวช.3 กร.

น.ส.สุชำดำ จันทร์เทศ ปวช.3 กร.

99 กำรจัดท ำภำชนะรองแก้วจำกไม้ยำงพำรำ ใช้ส ำหรับห้องประชุม น.ส.ธัญญำภรณ์ กัณหำ ปวช.3 กร.

น.ส.พิรัญำพร ปูนอ่อน ปวช.3 กร.

นำยหฤษฏ์ ประดับเพชร ปวช.3 กร.

100 กำรจัดท ำพล๊อกทิชชู่ท ำจำกไม้สักส ำหรับกำรจัดเตรียมบริกำรอำหำร น.ส.กำญจนำวดี ตุดำ ปวช.3 กร.

และเคร่ืองด่ืม นำยจิรพนธ์ อุ่นค ำ ปวช.3 กร.

น.ส.ธัญลักษณ์ ซ่ือสัตย์ ปวช.3 กร.

101 น้ ำยำล้ำงจำนกล่ินสับปะรดและมะพร้ำว น.ส.อทิติยำ น่ิมนวล ปวช.3 กร.

น.ส.ทิพวรรณ กำรินทร์ ปวช.3 กร.

นำยนริศ ชฏำทอง ปวช.3 กร.

102 กำรจัดท ำเจลล้ำงมือแอลกอฮอล์ น.ส.กัญญำณัฐ บัวรอด ปวช.3 กร.

น.ส.ชิดชนก รุณรุจิ ปวช.3 กร.

103 กำรจัดท ำช้ันจัดเก็บอุปกรณ์ถำดเสิร์ฟอำหำร นำยวงศธร อบรม ปวช.3 กร.

น.ส.อรอนงค์ เมืองจินดำ ปวช.3 กร.

104 กำรออกแบบและจัดท ำถังขยะเปล่ียนไส้จำกไม้อัด น.ส.ณัฐริกำ ป่ินแก้ว ปวช.3 กร.

น.ส.สุพิญญำ ใจบุญ ปวช.3 กร.

105 ช้ันเก็บของประจ ำสโตร์ 1 ตำมหลัก 5 ส. ของงำนแม่บ้ำน น.ส.เกสรำ ไชยะแสง ปวช.3 กร.

น.ส.ศุภำรัตน์ ชมภูพ้ืน ปวช.3 กร.

น.ส.สุภำภรณ์ จันทร์ทอง ปวช.3 กร.

106 กำรจัดท ำช้ันวำงผ้ำท ำควำมสะอำดในงำน Public Area น.ส.กนกกร ติริบำล ปวช.3 กร.

นำยจิรพัฒน์ เขียวค ำปัน ปวช.3 กร.

น.ส.พัฑฒิดำ ภูพันลำ ปวช.3 กร.

107 กำรออกแบบช้ันวำงภำชนะรับประทำนอำหำรประจ ำห้อพัก Suite น.ส.ฐิติชญำ กล่ินสำยทอง ปวช.3 กร.

Room น.ส.ธวัลรัตน์ ทองปัญญำ ปวช.3 กร.

น.ส.สุธำสินี ทองมำ ปวช.3 กร.

108 กำรออกแบบและจัดท ำช้ันวำงอำหำรว่ำง น.ส.กมลชนก กำบทุม ปวช.3 กร.

น.ส.ภรีมญำดำ แก่นจันทร์ ปวช.3 กร.

น.ส.อภิญญำ ณะอุบล ปวช.3 กร.

109 กำรออกแบบและจัดท ำกระเป๋ำผ้ำ VIENNA @ TATC BAG น.ส.กัณฐิกำ จิตระวัง ปวช.3 กร.

น.ส.จรีรัตน์ โคตรมี ปวช.3 กร.



น.ส.ศิริษำ ธรรมภักดี ปวช.3 กร.

110 กำรออกแบบและจัดท ำเก้ำอ้ีบันไดใช้ในงำนแม่บ้ำน นำยกรีฑำพล โคะสิน ปวช.3 กร.

น.ส.พลอย พลอยวิเชียร ปวช.3 กร.

น.ส.โยสิตำ สำมำศ ปวช.3 กร.

111 กำรจัดท ำช้ันวำงรองเท้ำหน้ำห้องประชุมของอำคำรเวียนนำพำรำไดซ์ น.ส.จัดลดำ อยู่ตำมนัด ปวช.3 กร.

น.ส.วรำรัตน์ จันทะชัย ปวช.3 กร.

น.ส.สุวิชำ อภัยโส ปวช.3 กร.

112 กำรจัดท ำกล่องรับฝำกกุญแจ (Key Drop) ประจ ำเคำน์เตอร์ต้อนรับ น.ส.แพรทอง วังคะฮำด ปวช.3 กร.

นำยวุฒิชัย เจ๊กนอก ปวช.3 กร.

น.ส.อรอณีญำ สำลิกำ ปวช.3 กร.

113 กำรออกแบบตู้เก็บของใส่ Lost & found ประจ ำเวียนนำพำรำไดซ์ น.ส.จันทิมำ ประสำนสุข ปวช.3 กร.

น.ส.ไห่หลุน ชู ปวช.3 กร.

น.ส.อมรรัตน์ สงคะนำม ปวช.3 กร.

114 กำรออกแบบและจัดท ำชันวำงของอเนกประสงค์ น.ส.เมธำพร กล่ินพยอม ปวช.3 กร.

น.ส.วรรณศิริ แปงแก้ว ปวช.3 กร.

นำยศักดำ บุญนอง ปวช.3 กร.

115 กำรออกแบบและจัดท ำผ้ำคำดดจำกผ้ำโทเร น.ส.อำรียำ อุดม ปวช.3 กร.

น.ส.สุทธิดำ วงษ์ภักดี ปวช.3 กร.

นำยศักรินทร์ ทิพย์ค ำมี ปวช.3 กร.

116 กำรออกแบบและจัดท ำโบว์ผูกเก้ำอ้ี VIP ในห้องประชุม นำยชิษณุพงศ์ พลวงงำม ปวช.3 กร.

นำยยุทธพงษ์ สนองผล ปวช.3 กร.

น.ส.สุธำสินี จันทร์บุตรตำ ปวช.3 กร.

117 โครงกำรจัดจ ำหน่ำยชำผีบอก น.ส.เกศกนก ณรงค์ชัย ปวช.3 บช.

น.ส.สุธำวดี สมศรี ปวช.3 บช.

น.ส.สุนิสำ ศรีรัตน์ ปวช.3 บช.

118 ซ้ือมำและขำยไปขนมถ้วย ญ. (หญิง) น.ส.ปนัดดำ สว่ำงทิศ ปวช.3 บช.

น.ส.ปิยะดำ ช้ำงวัน ปวช.3 บช.

น.ส.สรัณญำ รัตนปินตำ ปวช.3 บช.

119 ซ้ือมำและขำยไปกล้วยแปรรูป น.ส.ศรัณย์พร ผ่ำนส ำแดง ปวช.3 บช.

น.ส.สุกัณณำ รอดศำสตร์ ปวช.3 บช.

น.ส.อริสำ พุทธำนุ ปวช.3 บช.



120 โครงกำรผลิตและจ ำหน่ำยย ำเย็น (ขนมจีน) น.ส.กำญจนำภำ บำงกระ ปวช.3 บช.

น.ส.ชำลิสำ ไทยสงค์ ปวช.3 บช.

น.ส.ภัทรภร เขมะจำรี ปวช.3 บช.

121 ฮัลโหลคุกก้ี น.ส.กัญจนพร วรจรำนนท์ ปวช.3 บช.

น.ส.ปิยนุช มีรส ปวช.3 บช.

น.ส.พรหมพร พ่ึงแสวงผล ปวช.3 บช.

122 โครงกำรสตรอเบอร่ีนมสด น.ส.แก้วกำญน์ บรรลือทรัพย์ ปวช.3 บช.

น.ส.ชนัญชิดำ ถมเขียว ปวช.3 บช.

น.ส.เทวลดำ คงขำว ปวช.3 บช.

123 โครงกำรผลิตและจ ำหน่ำยหม่ำล่ำ ระเบิดล้ิน น.ส.นฤนำต พรหมจรรย์ ปวช.3 บช.

น.ส.อิงครัตน์ สมวัน ปวช.3 บช.

น.ส.อินทิรำ ย้ิมทอง ปวช.3 บช.

124 ผลิตและจ ำหน่ำยคุกก้ีรัน น.ส.นภัสวรรณ นันทะกุล ปวช.3 บช.

น.ส.พนิดำ จิตรพินิจ ปวช.3 บช.

น.ส.สุชำดำ สุดยอด ปวช.3 บช.

125 โครงกำรซ้ือมำและขำยไปคอนเฟลกคำรำเมลอบกรอบ น.ส.กฤษณำ อัคนิโรจน์ ปวช.3 บช.

น.ส.กัญญำวีร์ ด้วงแก้ว ปวช.3 บช.

น.ส.พรศิริ ขันตี ปวช.3 บช.

126 ผลิตและจ ำหน่ำยโมจิหยดน้ ำ น.ส.กวินทิพย์ พิเศษ ปวช.3 บช.

น.ส.ณัฏฐ์กฤตำ สุวำชำติ ปวช.3 บช.

น.ส.ศรียุพำ ขำวผ่อง ปวช.3 บช.

127 โครงกำรนมพุดด้ิงยูนิคอร์น น.ส.ชำลินี รุ่งแจ้ง ปวช.3 บช.

น.ส.ณัชชำ สำยบุตร ปวช.3 บช.

น.ส.สุพรรณี เล้ียงบ ำรุง ปวช.3 บช.

128 จ ำหน่ำยน้ ำส้ม น.ส.ธวิพร สมบูรณ์ ปวช.3 บช.

น.ส.พรพิมล ซุนเจิม ปวช.3 บช.

น.ส.ภัทรำพร

ศรีสังข์ ณ 

อยุธยำ ปวช.3 บช.

129 โครงกำรผลิตและจ ำหน่ำยมะม่วงน้ ำปลำหวำน "แซ่บแสบปำก" น.ส.ชุตินันท์ ชะนะเกตุ ปวช.3 บช.

น.ส.พิมพ์ญำดำ เรืองสุทธิ ปวช.3 บช.

130 Patient Curtain นำยพิสุทธ์ิ เสง่ียมวงษ์ ปวช.3 คธ.

นำยศรัณย์ พำพรชัย ปวช.3 คธ.



นำยสรวัตร นวลปัญญำกุล ปวช.3 คธ.

131 Keyboard Custom Thai Style นำยจำรุรักษ์ ก ำป่ันทอง ปวช.3 คธ.

นำยนันทพงศ์ พินิจกลำง ปวช.3 คธ.

นำยเรืองฤทธ์ิ เรืองเดช ปวช.3 คธ.

132 โมดิดฟำยเคสคอมพิวเตอร์ทรงไทย นำยชวนำกร บุญยะมำลิก ปวช.3 คธ.

นำยอัศววัฒน์ อัศววัฒน์โภคิน ปวช.3 คธ.

นำยปฏิพัทธ์ อรรถเดโช ปวช.3 คธ.

133 ปกรำยงำน 50 แบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 น.ส.วรรธนันทน์ ชำติวงค์ ปวช.3 คธ.

น.ส.ศุริยันต์ สุนทรสวัสด์ิ ปวช.3 คธ.

134 ล้ินชักเอนกประสงค์จำกเคสคอมพิวเตอร์ เวอร์ช่ัน 2 น.ส.ณัฎฐณิชำ สุขโกเมศ ปวช.3 คธ.

น.ส.ภำนุชนำฎ แก้วมำตร ปวช.3 คธ.

นำยรัตนเมฆ โชคชัย ปวช.3 คธ.

135 ส่ือแอนิเมช่ันแนะน ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.อัญชลี โซ่เชียงค ำ ปวช.3 คธ.

น.ส.นิศำมณี อัศวพิภพ ปวช.3 คธ.

136 บรรจุภัณฑ์ล้ินชักอเนกประสงค์ น.ส.ฐิติมำ ท ำนำเมือง ปวช.3 คธ.

น.ส.ปนัดดำ ปะทำ ปวช.3 คธ.

นำยอนิวัตต์ิ ป้อมอำษำ ปวช.3 คธ.

137 น้ ำพริกตะไครืปลำกะตัก น.ส.กนกพร พันธ์ุสำม ปวช.3 คธ.

น.ส.จริยำ วงค์อยู่ ปวช.3 คธ.

นำยกร สมบูรณ์ ปวช.3 คธ.

138 ส่ือโฆษณำ ร้ำนเทพประสิทธ์ิกำรเบำะ น.ส.ธัญญำรีย์ สำระค ำ ปวช.3 คธ.

นำยรัชชำนนท์ วรพลบรรพต ปวช.3 คธ.

นำยวีรภัทร ทองจำด ปวช.3 คธ.

139 ธีมไลน์กำร์ตูน น.ส.ธันยำ ดีดวงพันธ์ ปวช.3 คธ.

นำยนนทวัฒน์ วรรณภักตร์ ปวช.3 คธ.

นำยภูณัฐชำ คัณทะ ปวช.3 คธ.

140 พิซซ่ำทอดรสต้มย ำ น.ส.นันทกำ สมสกุล ปวช.3 คธ.

น.ส.เพ็ญศิริ ค ำวงษ์ ปวช.3 คธ.

น.ส.ลักคณำงค์ จวงจันทร์ ปวช.3 คธ.

141 วิดิโอส่ือกำรสอน Malware & Virus Computer นำยพงศธร ชินอ่อน ปวช.3 สท.

นำยพีรพล ศรีสวัสด์ิ ปวช.3 สท.



142 กำรพัฒนำเว็บไซต์ Hardware INFO ส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ นำยวรพรต สีสด ปวช.3 สท.

ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ นำยพุฒิเชษฐ์

รัตนปัญญำ

นนท์ ปวช.3 สท.

143 โปรแกรมเช่ำหนังสือ นำยเผชิญโชค ยินดี ปวช.3 สท.

น.ส.เพ็ชรยพร เอ่ียมสุข ปวช.3 สท.

144 กำรพัฒนำเว็บไซต์ส ำหรับรีวิวภำพยนตร์ นำยปองภพ สิริวิไลเกตุทอง ปวช.3 สท.

นำยสุรพัศ วงศรี ปวช.3 สท.

นำยอรชุล ป้ันทอง ปวช.3 สท.

145 กำรพัฒนำเว็บไซต์ส ำนวนสุภำษิตและค ำพังเพย นำยวีรภัทร รำชดำ ปวช.3 สท.

น.ส.ภควดี ศรีอุดม ปวช.3 สท.

146

กำรพัฒนำเกม The Way Back ส ำหรับจอง และให้ควำมรู้เก่ียวกับ

กำร นำยพงศธร อรุณรัตน์ ปวช.3 สท.

เอำตัวรอด นำยศุภณัฐ เกตุศิริ ปวช.3 สท.

147 เว็บไซต์จ ำลองกำรซ้ือ - ขำยอุปกรณ์กำรเรียน นำยศุภสัณฑ์ ประวำสุข ปวช.3 สท.

นำยอนันดำ พันธ์ุดี ปวช.3 สท.

148 เว็บไซต์จ ำลองกำรซ้ือ - ขำยชุดแฟนซี & คอสเพลย์ น.ส.พลอยศิลำ ปำกดี ปวช.3 สท.

น.ส.พรรณชมพู ตือค ำ ปวช.3 สท.

149 กรงสัตว์ IOT นำยศุภกร รักกำร ปวช.3 ทค.

นำยอธิรักษ์ น้อยมณีวงษ์ ปวช.3 ทค.

นำยอนพัช วิวะรินทร์ ปวช.3 ทค.

150 เคร่ืองก้ันวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ นำยสพล ไวยกูล ปวช.3 ทค.

นำยสิรวิชญ์ แสงกล้ำหำญ ปวช.3 ทค.

น.ส.ไอลดำ เลิศฤทธ์ิ ปวช.3 ทค.

151 ตู้แลกเหรียญอัตโนมัติ นำยกฤษณัย เจริญ ปวช.3 ทค.

นำยณัฐนนท์ นนทะศรี ปวช.3 ทค.

นำยพงษ์ดนัย เดชสุภำ ปวช.3 ทค.

152 Automatic Eco Bin นำยนพดล ศิริมงคล ปวช.3 ทค.

นำยนวพล เลิศนันทสิทธ์ิ ปวช.3 ทค.

นำยต้นสน ลำนอก ปวช.3 ทค.

153 เคร่ืองให้อำหำรไก่อัตโนมัติ นำยสำธิต โมริดำ ปวช.3 ทค.

นำยวรวิช เหลืองอ่อน ปวช.3 ทค.

นำยวันชนะ อินทะไชย ปวช.3 ทค.

154 รถพ่นสเปรย์ฆ่ำเช้ือ V.2 นำยณัฐพล แก้วชำติ ปวช.3 ทค.



นำยณัฐภัทร ไร้กะ ปวช.3 ทค.

น.ส.นันทกำนต์ เอ่ียวศิริ ปวช.3 ทค.

155 ส่ือวิดีทัศน์ เร่ือง IT TATC นำยลัทธวิทย์ เชำว์นำวิน ปวช.3 ทค.

นำยโอบนิธิ แย้มพงศ์ไทย ปวช.3 ทค.

156 ตู้ล็อกเกอร์ นำยกฤษณพล เขียวแก้ว ปวช.3 ทค.

นำยชวัลวิทย์ พินิจนำรถ ปวช.3 ทค.

นำยปวรุตม์ แพน้อย ปวช.3 ทค.

157

กำรพัฒนำเกมกำรใช้ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และควำมจ ำด้วย

โปรแกรม นำยศิรัตสพล เชียงทอง ปวช.3 ทค.

Unreal Engine 4 นำยภัคพงศ์ วงศกรเกียรติ ปวช.3 ทค.

นำยศุรวีร์ รวยระร่ืน ปวช.3 ทค.

158 เคร่ืองเขย่ำแผ่น PCB นำยกีรติ ขำวสะอำด ปวช.3 ทค.

นำยชยพล ปำณะวงษำ ปวช.3 ทค.

นำยต้องรัก อำระหัง ปวช.3 ทค.

159 ตู้ชำร์จแบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือชนิดหยอดเหรียญ นำยกันตพิชญ์ เจริญพจน์ ปวช.3 ทค.

นำยโชว์ อีเคดะ ปวช.3 ทค.

นำยปฏิภำณ วรรธนพิพัฒน์ ปวช.3 ทค.

160 แอนิเมช่ัน เร่ือง Why TATC ? นำยพีระกำนต์ ก่ ำทอง ปวช.3 ทค.

นำยสรศิรำ จินำพันธ์ ปวช.3 ทค.

นำยอนุพงศ์ศักด์ิ พ่ึงจิตร ปวช.3 ทค.

161 Smart Coin Box นำยสรวิชญ์ คุณวิชำ ปวช.3 ทค.

นำยเอกรำช ศรีสุลัย ปวช.3 ทค.

นำยธนพนธ์ ภูพำนทอง ปวช.3 ทค.

162 ชุดเก็บเศษเหล็ก นำยชินพัฒญ์ โพธิสำร ปวส.2 ชช.

นำยนิรชน วิริยะนำวิน ปวส.2 ชช.

นำยพงศกร ชนะพงษ์มำ ปวส.2 ชช.

163 อุปกรณ์เคล่ือนย้ำยโลหะแผ่น นำยช ำนำญ สีหำ ปวส.2 ชช.

นำยพุทธสี เป่ียมเต็ม ปวส.2 ชช.

นำยอรรถนนท์ สุขลำภ ปวส.2 ชช.

นำยปรีชำ เอ่ียมทิม ปวส.2 ชช.

164 พัดลมอุตสำหกรรม นำยอนุวัฒน์ เสนีย์วรรณ ปวส.2 ชช.

ล ำโพงหรรษำ นำยอนุรักษ์ ทวีพร้อม ปวส.2 ชช.



นำยนันทวัฒน์ โมระกุล ปวส.2 ชช.

165 โต๊ะสแตนเลส นำยกิตติพศ เข็มเงิน ปวส.2 ชช.

นำยศุภกิตต์ิ จันที ปวส.2 ชช.

166 ล ำโพงหรรษำ นำยตรัสชวัล ก้อนทองสุรพิน ปวส.2 ชช.

นำยธนำกร สุขเกษม ปวส.2 ชช.

167 ประตูม้วนอัตโนมัติ นำยเขตต์ตะวัน รอดรักษำ ปวส.2 ชช.

นำยณัฐพงศ์ จรบุรี ปวส.2 ชช.

168 ชุดระบบมอเตอร์ประตูม้วนอัตโนมัติ นำยศตวรรษ สุภำค ำ ปวส.2 ชช.

นำยศุภกำนต์ ใหม่ผ้ึง ปวส.2 ชช.

169 ประตูม้วนอัตโนมัติ น.ส.นัตยำ ชัยรำช ปวส.2 ชช.

น.ส.วัลลภำ แก้วป้องปก ปวส.2 ชช.

170 ประตูม้วนอัตโนมัติ น.ส.จิรัฎฐ์ รอดจู ปวส.2 NDT.

น.ส.สิตำนันท์ แก้ววิเชียร ปวส.2 NDT.

171 ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลห้องเบิก - จ่ำย เคร่ืองมือ - อุปกรณ์ โดย น.ส.วรดำ ดวงรัศมี ปวส.2 NDT.

ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2016

172 เคร่ืองเสียงส ำหรับห้องเรียน นำยธนดล ม่ังค่ัง ปวส.2 NDT.

นำยชำญชัย ถนอมช่ือ ปวส.2 NDT.

173 กำรเดินสำยไฟและติดต้ังปล๊ักไฟ นำยคเชนทร์ โอรักษ์ ปวส.2 NDT.

174 ทีวี แอลอีดี เคล่ือนท่ี นำยวรวุฒิ ตรงใจ ปวส.2 NDT.

นำยนฤพล องคะลอย ปวส.2 NDT.

175 เคร่ืองเสียงส ำหรับห้องเรียน นำยรัชพล ต้ังรัตนพล ปวส.2 NDT.

นำยเอกมงคล คงโต ปวส.2 NDT.

176 ชุดช้ินงำนตรวจสอบโดยไม่ท ำลำยด้วยวิธี Penetrat Testing (PT) นำยธีรภัทร เชิดฉำย ปวส.2 NDT.

Megnetic Testing (MT) นำยอ ำมเรศ พยงค์งำม ปวส.2 NDT.

177 เคร่ืองเสียงส ำหรับห้องเรียน นำยคมกริช สว่ำงศรี ปวส.2 NDT.

น.ส.อธิชำ ทับกลัด ปวส.2 NDT.

178 เคร่ืองเสียงส ำหรับห้องเรียน นำยธีรภัทร์ สินธพรัตนะ ปวส.2 NDT.

นำยธนกฤต ช่วยแสง ปวส.2 NDT.

179 เคร่ืองอัดถ่ำนควบคุมกำรตัดด้วยเซ็นเซอร์ นำยธีรภัทร ทองคง ปวส.2 ชย.

นำยศีลวัต นวลส้ัน ปวส.2 ชย.



180 เคร่ืองอัดกระป๋องด้วยระบบนิวเมติกส์ นำยณัฐพงษ์ ศิริพันธ์ ปวส.2 ชย.

นำยศิริมงคล กออ ำไพร ปวส.2 ชย.

181 เคร่ืองถอดบูชและอัดบูช นำยพีระพงศ์ นิลโกศล ปวส.2 ชย.

นำยชัชกร แทพย์เจริญ ปวส.2 ชย.

182 โครงสร้ำงแท่นชุดสำธิตเคร่ือง 1NZ นำยณัฐพงษ์ ชูศรี ปวส.2 ชย.

นำยประสพศักด์ิ ปุริวัน ปวส.2 ชย.

183 ชุดฝึกเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนสมัยใหม่  1NZ - FF นำยวงศธร นุชนวล ปวส.2 ชย.

นำยอัษฎำพร สอนใจ ปวส.2 ชย.

184 ชุดฝึกระบบบังคับเล้ียวไฟฟ้ำ นำยธีรภัทร บุหร่ีทอง ปวส.2 ชย.

นำยสรรเสริญ เพ่ิมเกียรติขจร ปวส.2 ชย.

185 แฮนด์ลิฟไฮดรอลิก นำยณัฐภัทร โพธ์ิแก้ว ปวส.2 ชย.

นำยธนบดี ค ำผำด ปวส.2 ชย.

186 เคร่ืองย่อยพลำสติก นำยธีรภัทร จิตตประวัติ ปวส.2 ชย.

นำยสิรวิชญ์ ทองอ้น ปวส.2 ชย.

187 เคร่ืองสำธิตกำรท ำงำนของระบบท ำควำมเย็น นำยวรเมธ มำโคตร ปวส.2 ชย.

นำยธนำธร ถนนนำ ปวส.2 ชย.

188 เคร่ืองประกอบยกยำงด้วยระบบนิวเมติกส์ นำยสรำวุฒิ ว่องกสิกรรม ปวส.2 ชย.

นำยอัมรินทร์ แสนยศ ปวส.2 ชย.

189 ชุดสำธิตระบบปรับอำกำศรถยนต์ นำยณัฐพงศ์ จันทร์วิโรจน์ ปวส.2 ชย.

นำยนรำธิป ธรรมโรเวช ปวส.2 ชย.

190 เคร่ืองอัดถ่ำนควบคุมกำรตัดด้วยเซ็นเซอร์ นำยสรำวุฒิ สอนง่ำย ปวส.2 ชย.

191 เคร่ืองอัดจำรบีลูกปืนล้อระบบนิวแมติกส์ นำยศรำวุฒิ นำคแก้ว ปวส.2 ชย.

นำยอภิวัฒน์ บรรดิษฐ ปวส.2 ชย.

192 ชุดทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ Honda Wave 110i นำยศิวกร อุทยำนิก ปวส.2 ชย.

นำยสุทธินันท์ ถนอมจิตร์ ปวส.2 ชย.

193 ระบบไฟฟ้ำรถยนต์ TATA Super ace mint นำยนนทกร เสียงเสนำะ ปวส.2 กล.

นำยสมพล มะโนรำ ปวส.2 กล.

194 ระบบช่วงล่ำงรถยนต์ นำยพรเทพ ฤทธ์ิบุรี ปวส.2 กล.

นำยสิรดนัย ฮู ปวส.2 กล.

195 กำรท ำงำนของระบบปรับอำกำศ นำยกิตตินันท์ หงษ์เวียงจันทร์ ปวส.2 กล.

นำยธันวำ ลีนำ ปวส.2 กล.



196 เคร่ืองยนต์ Nissan Big M นำยภูริทัต กำละวิก ปวส.2 กล.

นำยวีระกรณ์ วรศำสตร์ ปวส.2 กล.

197 ชุดสำธิตระบบเทอร์โบชำร์จเจอร์ นำยสิรวิชญ์ วงศ์แย้ม ปวส.2 กล.

นำยภัคพงษ์ เอกกุทัพ ปวส.2 กล.

198 อุปกรณ์ดูดลูกปืน นำยชิษณุพงศ์ แก้วทิม ปวส.2 ชก.

199 อุปกรณ์สำธิตกำรต้ังศูนย์เพลำ นำยธนำธร ตุ๋นเจริญ ปวส.2 ชก.

นำยกวิน โรจน์บุญส่งศรี ปวส.2 ชก.

200 อุปกรณ์เคล่ือนย้ำยเก้ำอ้ีพลำสติก นำยกำนต์ธีรำ น่ิมนำค ปวส.2 ชก.

นำยวรวัชน์ พัดแสง ปวส.2 ชก.

201 เคร่ืองคัดดอกดำวเรือง นำยธำรินทร์ หมวดเมือง ปวส.2 ชก.

นำยธีรดนย์ สุ่มสม ปวส.2 ชก.

202 รถตัดหญ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ นำยภำนุพงศ์ วงษ์ลิขิต ปวส.2 ชก.

นำยอิษวัต คงยอด ปวส.2 ชก.

203 เคร่ืองผสมอำหำรวัว นำยธนำกร จันทรมงคลชัย ปวส.2 ชก.

นำยภูมินทร์ กอคุณ ปวส.2 ชก.

204 โต๊ะประกอบช้ินงำนปรับระดับ นำยณัฐวัฒน์ แก้วเจริญ ปวส.2 ชก.

นำยพงศกร เอ่ียมสะอำด ปวส.2 ชก.

205 เคร่ืองดัดเหล็กขนำดเล็ก นำยณรงค์ศักด์ิ เหือมขุนทด ปวส.2 ชก.

นำยธนดล ผุดผ่อง ปวส.2 ชก.

206 เคร่ืองห่ันมันเทศ นำยณัฐกิตต์ิ นำคะวรังค์ ปวส.2 ชก.

นำยสุรศักด์ิ ป้องกัน ปวส.2 ชก.

207 เคร่ืองเตำอบไร้ควัน นำยชำนนท์ เพ็งวิชัย ปวส.2 ชก.

นำยนพรัตน์ วัฒนะ ปวส.2 ชก.

208 อุปกรณ์ป้องกันเศษในกำรกัด นำยนพวิชญ์ พละศักด์ิ ปวส.2 ชก.

น.ส.พิมพิสุทธ์ิ ผำสุก ปวส.2 ชก.

209 เคร่ืองบด นำยพงศ์ณภัทร บรรพต ปวส.2 ชก.

นำยณรงกรค์ ชูโส ปวส.2 ชก.

210 เคร่ืองพ่นทรำย นำยชำญชัย พลเวียง ปวส.2 ชก.

นำยพิชิตชัย แสนขวำ ปวส.2 ชก.

211 อุปกรณ์สร้ำงแรงส่ันสะเทือน นำยเทพฤทธ์ิ บุญเรืองจักร์ ปวส.2 ชก.

นำยปรเมศวร์ เกตุพุก ปวส.2 ชก.



212 รำงเล่ือนช้ินงำนด้วยกลไกคำรำคุริ นำยสุรพงษ์ ค ำหอม ปวส.2 ชท.

นำยสุรศักด์ิ นำเวียง ปวส.2 ชท.

213 โปรแกรม Robot ช่วยนับช้ินงำน นำยภำนุวัฒน์ สร้อยศรี ปวส.2 ชท.

นำยชัยชนะ ศรีค ำแซง ปวส.2 ชท.

214 ช้ันวำงอัจฉริยะ นำยชยำงกูร ฝำงแก้ว ปวส.2 ชท.

นำยมงคล รุ่งทอง ปวส.2 ชท.

215 รำงส่งช้ินงำน นำยพงศ์นริศร์ พำกุล ปวส.2 ชท.

นำยสำมำรถ โพธ์ิด้วง ปวส.2 ชท.

216 ล๊อคเกอร์เก็บรองเท้ำระบำยควำมช้ืน นำยฤทธิรงค์ หนองใหญ่ ปวส.2 ชฟ.

นำยวทัญญู ภูมิคง ปวส.2 ชฟ.

นำยวิศรุต พรมจันทร์ ปวส.2 ชฟ.

นำยศุภวิชญ์ รักกำร ปวส.2 ชฟ.

217 เคร่ืองดันน้ ำปลำกัดอัตโนมัติ นำยชำคริส เพ็งเหล็ง ปวส.2 ชฟ.

นำยภูมิศักด์ิ ซ้อมวงศ์ ปวส.2 ชฟ.

นำยอรรถนิตย์ รัตนติสร้อย ปวส.2 ชฟ.

218 ชุดคัดกรอง COVID - 19 นำยคณัสนันท์ มูลนำวำ ปวส.2 ชฟ.

นำยภำณุวิชญ์ ตู้ทอง ปวส.2 ชฟ.

นำยศักดำ เอ่ียมรักษำ ปวส.2 ชฟ.

219 เคร่ืองอบจำนชำนช้อนส้อมและแก้วแบบก่ึงอัตโนมัติ นำยพุฒิพงศ์ แซ่เล้ำ ปวส.2 ชฟ.

นำยธิติสรร สุล ำนำจ ปวส.2 ชฟ.

นำยณภัทร กฤษณะภูติ ปวส.2 ชฟ.

220 ชุดตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยและสเปรย์ฆ่ำเช้ือ COVID - 19 นำยณัฐสิทธ์ิ นิยมสุวรรณ ปวส.2 ชฟ.

นำยธนโชติ ผ่ึงผดุง ปวส.2 ชฟ.

นำยธนำยุทธ ปำนกล้ำ ปวส.2 ชฟ.

221 เคร่ืองปล่อยสำยไฟ IEC 01 นำยธำรำธิป นำมสว่ำง ปวส.2 ชฟ.

นำยปณิธำน ทำบึงกำฬ ปวส.2 ชฟ.

222 อุปกรณ์ช่วยืดกล้ำมเน้ือขำ นำยกรกช เชยจันทร์ ปวส.2 ชฟ.

นำยวิชยุตม์ สงวนมิตร ปวส.2 ชฟ.

นำยศิวกร ทองเงิน ปวส.2 ชฟ.

นำยอรรถพล หงษ์น้อย ปวส.2 ชฟ.

223 เคร่ืองอบจำนชำนช้อนส้อมและแก้วแบบก่ึงอัตโนมัติ นำยณัฐสิทธ์ิ นิยมสุวรรณ ปวส.2 ชฟ.



นำยธนโชติ ผ่ึงผดุง ปวส.2 ชฟ.

นำยธนำยุทธ ปำนกล้ำ ปวส.2 ชฟ.

224 ชุดฝึกเซนเซอร์และทรำนสดิวเซอร์ น.ส.เจนจิรำ ฤำชำญ ปวส.2 ชอ.

นำยธนบูรณ์ อร่ำมประยูร ปวส.2 ชอ.

225 เคร่ืองถอนขนไก่อัตโนมัติ นำยชัยสิทธ์ิ นิละปะกะ ปวส.2 ชอ.

226 เคร่ืองบ ำบัดข้อเข่ำ นำยวรวิช ค ำเพรำะ ปวส.2 ชอ.

นำยสุริยะ ภูลำยยำว ปวส.2 ชอ.

227 ล ำโพงกลำงแจ้งเสียงกลำงและเสียงแหลม นำยธีรภัทร แพงไธสง ปวส.2 ชอ.

นำยปณชัย ตองอ่อน ปวส.2 ชอ.

228 ไฟเตือนจรำจรพลังงำนแสงอำทิตย์ นำยนนทิวัติ ประจ ำญำติ ปวส.2 ชอ.

นำยสวิช ค ำประเสริฐ ปวส.2 ชอ.

229 เคร่ืองซิลเลอร์ IOT ส ำหรับปลำสวยงำม นำยธีระชัย บุญสนอง ปวส.2 ชอ.

นำยศุภกร ปลดปลิด ปวส.2 ชอ.

230 เคร่ืองเขย่ำแผ่นวงจรพิมพ์ก่ึงอัตโนมัติ น.ส.ขวัญชนก มหำมิตร ปวส.2 ชอ.

นำยศุภวิชญ์ ทองวิเชียร ปวส.2 ชอ.

231 เคร่ืองแกะสลัก  CNC นำยจักรพรรดิ อินทรำ ปวส.2 ชอ.

นำยชัยวัฒน์ อ่วมด่ัน ปวส.2 ชอ.

232 ล ำโพงเสียงเบส นำยจำรุวัฒน์ เพ่ิมชำติ ปวส.2 ชอ.

233 ระบบเก็บเงินเคร่ือง 3 ดี ปร้ินเตอร์ นำยภำนุวัฒน์ เกตุมนตรี ปวส.2 ชอ.

น.ส.พรไพลิน วรเวณุชม์ ปวส.2 ชอ.

234 รถบรรทุกอเนกประสงค์ V.2 นำยคฑำวุธ ใจต้ัง ปวส.2 ชอ.

นำยณัฐนนท์ กำรเร็ว ปวส.2 ชอ.

235 ล ำโพงกลำงแจ้งเสียงกลำงและเสียงแหลม นำยเมธัส แสงกล้ำ ปวส.2 ชอ.

นำยศุภสิน อินอ ำพร ปวส.2 ชอ.

236 เคร่ืองพ่นแอลกอฮอร์อัตโนมัติ นำยณัฐวัฒน์ อรุณไพร ปวส.2 ชอ.

นำยอิสระพงษ์ สำมป้ัน ปวส.2 ชอ.

237 เคร่ืองแจ้งเตือนปริมำณฝุ่นในอำกำศ น.ส.เจนจิรำ อยู่สบำย ปวส.2 ชอ.

นำยธนกร ค ำแพง ปวส.2 ชอ.

238 หุ่นยนต์ขว้ำงลูกธนูตำมกฎกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ABU นำยจิรัฏฐ์ หอมจันทร์ ปวส.2 ชอ.

นำยปำณัสม์ ประดิษฐ์ผล ปวส.2 ชอ.

239 เคร่ืองพ่นแอลกอฮอร์อัตโนมัติ นำยพงศ์ปณต สวนรำชฤดี ปวส.2 ชอ.



นำยสหรัถ เหล่ำทอง ปวส.2 ชอ.

240 อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ำภำยในบ้ำนผ่ำนมือถือ นำยพงษ์พัฒน์ สีแพน ปวส.2 ชอ.

นำยอนุสรณ์ สุขเลิศ ปวส.2 ชอ.

241 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ นำยมงคล ศิริวงศ์ ปวส.2 ชอ.

นำยรัฐวิชญ์ ดำศิริ ปวส.2 ชอ.

242 เคร่ืองเขย่ำเคร่ืองด่ืมให้กลำยเป็นวุ้น นำยบุญฤทธ์ิ ธรรมสุนทร ปวส.2 ชอ.

นำยวันเอก เรืองศรี ปวส.2 ชอ.

243 เคร่ืองพับเส้ือยืดด้วยระบบนิวเมติกส์ นำยธนพล จันโท ปวส.2 ชอ.

น.ส.วรรณิษำ แก้วเพียร ปวส.2 ชอ.

244 รถผู้ช่วยบรรณำรักษ์ควบคุมไร้สำย น.ส.สุพิชญำ สังฆวรรณ์ ปวส.2 ชอ.

นำยณัญชนน ใจคง ปวส.2 ชอ.

245 ระบบเก็บเงินเคร่ือง 3 D Printer นำยณภัทร กิจประเสริฐ ปวส.2 ชอ.

นำยธำดำ เมืองกร่ิม ปวส.2 ชอ.

246 เคร่ืองมัดไส้กรอกระบบอัตโนมัติ น.ส.ตะวัน สุทธิสถิตย์ ปวส.2 ชว.

     นำยสุทธิพงษ์ กูลจีรัง

247 กำรซ่อมบ ำรุงคอนโทรลวำล์วจำกสำเหตุสภำพอุณภูมิเย็นจัดจำก นำยณัฐกรณ์ ทองหล่อ ปวส.2 ชว.

กระบวนกำรผลิต

248 กำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือวัดอัลตร้ำโซนิคโฟลว์มิเตอร์ นำยนพสิทธ์ิ สุรินทร์อำภรณ์ ปวส.2 ชว.

249 กำรฟ้ืนฟูและเพ่ิมประสิทธิภำพของเคร่ืองวัดวิเครำะห์กำรกล่ันน้ ำมัน น.ส.พรจิรำ ศิริไพบูลย์ ปวส.2 ชว.

ภำยใต้สุญญำกำศ นำยศุภศิลป์ กรสวัสด์ิ ปวส.2 ชว.

250 กำรซ่อมบ ำรุงคอนโทรลวำล์วจำกสำเหตุกำรร่ัวไหล เน่ืองจำก นำยวชิรวิทย์ องคะช่ืน ปวส.2 ชว.

กำรเปิดใช้งำนต่ ำ

251 กำรปรับปรุงฟ้ืนฟูและเพ่ิมประสิทธิภำพเคร่ืองวัดวิเครำะห์จุดวำบไฟ นำยชนำธิป ล่ ำสัน ปวส.2 ชว.

อัตโนมัติ น.ส.สิริลักษณ์ ถ่ัวทอง ปวส.2 ชว.

252 กำรซ่อมบ ำรุงคอนโทรลวำล์วจำกปัญหำกำรร่ัวซึม นำยวัชพล ทินนะกร ปวส.2 ชว.

253 มินิสมำร์ทฟำร์ม นำยกฤษฏ์ิ จันทร์ดี ปวส.2 ชว.

นำยวุฒิศำสตร์ สำลี ปวส.2 ชว.

254 ตู้อบขจัดกล่ินรองเท้ำด้วยโอโซนระบบอัตโนมัติ นำยกฤตภำส เมืองไทย ปวส.2 ชว.

นำยพสุธำ นำถประนิล ปวส.2 ชว.

255 เคร่ืองผลิตพลังงำน 2 ระบบ นำยวรกฤษ ฮำมกุล ปวส.2 ชว.

นำยวิศรุธ ลบแย้ม ปวส.2 ชว.



256 กำรซ่อมบ ำรุงคอนโทรลวำล์วดีซุปเปอร์ฮีท นำยกรวิชญ์ อินทวงษ์ ปวส.2 ชว.

257 กำรตรวจสอบและสอบเทียบอุปกรณ์มำตรฐำนของวท.สัตหีบ นำยสุวิชำญ สุดเจริญ ปวส.2 ชว.

258 กำรทดสอบกำรอัดและคำยประจุของแบตเตอร่ี นำยธีรพงศ์ ยอดสร้อย ปวส.2 ชว.

นำยปิยะพัฒน์ มูลสวัสด์ิ ปวส.2 ชว.

259 กำรพัฒนำชุดสำธิตกำรควบคุมควำมดันและอัตรำกำรไหลด้วย PLC นำยรัฐธรรมนูญ ค ำบุตรดี ปวส.2 ชว.

นำยรุ่งโรจน์ เตชะเสนำ ปวส.2 ชว.

260 ชุดฝึกทดสอบมำตรฐำนแรงงำน PLC ระดับ 1 นำยทักษ์ดนัย ทองใบ ปวส.2 ชว.

นำยอิทธิพล ทะสิตะเวช ปวส.2 ชว.

261 ชุดฝึกทดสอบมำตรฐำนแรงงำน PLC ระดับ 1 นำยต้นตกำร ช่อลัดดำ ปวส.2 ชว.

นำยมำนะชัย ฝึกหัด ปวส.2 ชว.

262 เคร่ืองจ่ำยยำอัตโนมัติ นำยทีฆทัศน์ ศรีโสภณ ปวส.2 ชว.

นำยธนวัฒน์ เขียวดี ปวส.2 ชว.

263 ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้ำกระแสตรง นำยธนภัทร พ่ึงพุ่มแก้ว ปวส.2 ชว.

นำยพีรดนย์ นุชนำรถ ปวส.2 ชว.

264 ระบบควบคุมภำยในบ้ำน นำยกฤษตะวัน ผลำวัน ปวส.2 ชว.

นำยชูเกียรติ สิงเคน ปวส.2 ชว.

265 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ RLC นำยกิตติธัช ไชยรำช ปวส.2 ชว.

น.ส.รัชนีกร บัวพันธ์ ปวส.2 ชว.

266 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ RC นำยณัฐวุฒิ ชัยแก้ว ปวส.2 ชว.

น.ส.พัชรพร ดำงขุนแก้ว ปวส.2 ชว.

267 ชุดสำธิตกำรคัดแยกโลหะด้วย PLC นำยกิตติพงศ์ สุขถนอม ปวส.2 ชว.

นำยทิวำกร แถวนำฝอย ปวส.2 ชว.

268 พัฒนำชุดสำธิตกำรวัดและควบคุมระดับน้ ำด้วย PLC นำยจักวำล ย่ิงยง ปวส.2 ชว.

นำยกฤษฎ์ ทองมำก ปวส.2 ชว.

269 พัฒนำชุดสำธิตกำรวัดและควบคุมอุณหภูมิด้วย PLC นำยคณิสร นึกหมำย ปวส.2 ชว.

นำยอภิสิทธ์ิ ธรรมส่งเสริม ปวส.2 ชว.

270 กำรพัฒนำชุดฝึกถอดประกอบท่อและวำล์ว นำยภูวนัตถ์ เทพสิงห์ ปวส.2 ชว.

นำยวิทยำ สมทิพย์ ปวส.2 ชว.

271 ชุดฝึกกำรวัดต้ำนทำนด้วยเคร่ืองมือวัดไฟฟ้ำกระแสสลับ นำยทัศนัย เจริญคลัง ปวส.2 ชว.

272 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ RL นำยเจษฎำ อภัยรัตน์ ปวส.2 ชว.



น.ส.ทิพย์สุดำ พำนพบ ปวส.2 ชว.

273 เคร่ืองตรวจวัดแก๊สแจ้งเตือนผ่ำนแอปพลิเคช่ันไลน์ น.ส.ณัชชำ วงศ์พิทักษ์ ปวส.2 ชว.

นำยประทีป เปรมเจริญ ปวส.2 ชว.

274 เคร่ืองอบกล้วยสองพลังงำน น.ส.ภัทรวดี เนตรประภิศ ปวส.2 ชว.

275 ชุดสำธิตกำรวัดอัตรำกำรไหลด้วยแผ่นออริฟิซและนอซเซิล น.ส.ชลธิดำ พุดดี ปวส.2 ชว.

น.ส.ณัฐวรรณ บุญอำจ ปวส.2 ชว.

276 ชุดดดสำธิตจ ำลองกำรควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC SIEMENS S7 น.ส.ชำติญำ แผลงงำม ปวส.2 ชว.

1200 & HMI KTP400 น.ส.อรทัย เหลำคม ปวส.2 ชว.

277 พัดลม 2 หัวแบบสมำร์ท นำยกิตติศักด์ิ ถ่ินวิมล ปวส.2 ชว.

นำยชิตะภัทร นิลศรี ปวส.2 ชว.

278 เคร่ืองตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สไวไฟร่ัวไหล นำยศุภกร ภังคะญำณ ปวส.2 ชว.

นำยอรุณรัชช์ แก่นทอง ปวส.2 ชว.

279 เคร่ืองกดน้ ำเซนเซอร์อัตโนมัติ น.ส.วรัญญำ ทิพดง ปวส.2 ชว.

นำยสรัญวิทย์ เฉ็งเจริญ ปวส.2 ชว.

280 ชุดสำธิตจ ำลองกำรควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย  PLC SIEMENS S7 น.ส.สุรัสวดี ช่ืนโชติ ปวส.2 ชว.

1200 & HMI KTP400 น.ส.อริสรำ ไชยสลี ปวส.2 ชว.

281 ชุดสำธิตจ ำลองกำรควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย  PLC SIEMENS S7 น.ส.สำทิตำ ธรรมปะละ ปวส.2 ชว.

1200 & Software Tia Portal 15 น.ส.สุกัญญำ เกิดศิริ ปวส.2 ชว.

282 สมำร์ทฟำร์ม นำยนัธทวัฒน์ ศักด์ิเจริญ ปวส.2 ชว.

น.ส.สุธำวรรณ นำมฉวี ปวส.2 ชว.

283 ชุดสำธิตจ ำลองกำรควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย  PLC SIEMENS S7 นำยพันทกำนต์ จันทำม่วง ปวส.2 ชว.

1200 นำยพำยุ นักสิทธ์ิ ปวส.2 ชว.

284 เคร่ืองต้ังเวลำให้อำหำรสัตว์อัตโนมัติ น.ส.ชไบพร ฝ่ำยรำษี ปวส.2 ชว.

นำยธีรพล ยศเฟ่ืองขจร ปวส.2 ชว.

285 ชุดอ่ำงล้ำงมือและท่ีกดสบู่อัตโนมัติพลังงำนแสงอำทิตย์ น.ส.ธีรนำฏ ฉิมมำลำ ปวส.2 ชว.

น.ส.สมิตำ ค ำพิมูล ปวส.2 ชว.

286 เคร่ืองสำธิตกำรวัดระดับของเหลวในถังเปิดด้วยเคร่ืองมือวัด นำยธีรยุทธ เจียมเจริญ ปวส.2 ชว.

หลำยชนิด นำยสรวิศ กองศรี ปวส.2 ชว.

287 ชุดคัดแยกวัตถุอัตโนมัติด้วยพีแอลซี นำยวรพล เทศศรี ปวส.2 ชม.

น.ส.สุพัตรำ ค ำภูเงิน ปวส.2 ชม.



288 ชุดคัดแยกวัตถุอัตโนมัติด้วยพีแอลซี นำยณัฐนนท์ หำมำลำ ปวส.2 ชม.

นำยธีระยุทธ สิงห์เงิน ปวส.2 ชม.

289 ชุดระบบควบคุมกำรทดสอบช้ินงำนด้วย IOT นำยณัฐพล ก่งกระโทก ปวส.2 ชม.

290 ชุดระบบควบคุมกำรทดสอบช้ินงำนด้วย IOT นำยจีรำยุทธ โยธี ปวส.2 ชม.

นำยรัฐศำสตร์ ชมกระแสสินธ์ุ ปวส.2 ชม.

291 ชุดระบบควบคุมกำรทดสอบช้ินงำนด้วย IOT นำยรพีพัฒน์ สุทธิวิเศษ ปวส.2 ชม.

292 ชุดคัดแยกวัตถุอัตโนมัติด้วยพีแอลซี นำยทิพำกร บัวศรี ปวส.2 ชม.

นำยธีรพัฒน์ บุญเรือง ปวส.2 ชม.

293 ชุดคัดแยกวัตถุอัตโนมัติด้วยพีแอลซี นำยกำจบัณฑิต ปัทมดิเรกกุล ปวส.2 ชม.

น.ส.จิตติมำ เจ้ยทองศรี ปวส.2 ชม.

294 ชุดคัดแยกวัตถุอัตโนมัติด้วยพีแอลซี นำยณัฐดนัย เชียงสุข ปวส.2 ชม.

นำยทักษ์ดนัย อุดมสุประดิษฐ์ ปวส.2 ชม.

295 ชุดระบบควบคุมกำรทดสอบช้ินงำนด้วย IOT นำยชิษณุชำ อำจแก้ว ปวส.2 ชม.

น.ส.ศศิปรียำ ค ำมำ ปวส.2 ชม.

296 ชุดระบบควบคุมกำรทดสอบช้ินงำนด้วย IOT นำยนิธิศ แหวนประดับ ปวส.2 ชม.

PanelView Robot Training น.ส.ธนำลักษณ์ มธุรสมนตรี ปวส.2 ชม.

นำยรติศำสตร์ ภำรกำร ปวส.2 ชม.

297 Tow Tractors นำยกฤษณะ สร้อยสีหำ ปวส.2 ชม.

นำยอภิศักด์ิ ขยันเย่ียม ปวส.2 ชม.

298 ชุดระบบควบคุมกำรทดสอบช้ินงำนด้วย IOT นำยพีรณัฐ มุกดำสนิท ปวส.2 ชม.

นำยธนธรณ์ ก้ำนอุบล ปวส.2 ชม.

299 ชุดคัดแยกวัตถุอัตโนมัติด้วย PLC และระบบ IOT น.ส.นิรมล เช้ือศิริ ปวส.2 ชม.

นำยพัชรพล หำญณรงค์ ปวส.2 ชม.

300 ชุดระบบควบคุมกำรตรวจสอบช้ินงำนด้วย IOT นำยมุฟตี ศรีเสง่ียม ปวส.2 ชม.

นำยสหัสวรรษ ปำนทอง ปวส.2 ชม.

301 ชุดระบบควบคุมกำรตรวจสอบช้ินงำนด้วย IOT นำยณรงค์พฤกษ์ มูลมณี ปวส.2 ชม.

302 กำรออแบบและพัฒนำเว็บไซต์ร้ำน Artist Gif Shop นำยทนงศักด์ิ อุผ ำ ปวส.2 สท.

นำยนรบดี บัวอุไร ปวส.2 สท.

303 กำรออกแบบและพัฒนำระบบส่ังรำยกำรอำหำร Izakaya AOI นำยภูมิพัฒน์ อยู่สุข ปวส.2 สท.

นำยสุทธิพงค์ มำตงำมเมือง ปวส.2 สท.



304 กำรพัฒนำระบบจัดกำรห้องพักโรงแรมเวียนนำพำรำไดซ์ นำยพงศธร ไชยพิเดช ปวส.2 สท.

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ นำยสุริยำ สอนนุช ปวส.2 สท.

305 กำรออกแบบและพัฒนำระบบจัดกำรห้องเช่ำอพำร์ทเม้นท์ KCM นำยทวีสินธ์ิ
ปรำงค์โคก

กรวด
ปวส.2 สท.

นำยพงศธร ช่ำงไม้ ปวส.2 สท.

306 กำรพัฒนำระบบยืม - คืนวัสดุอุปกรณ์แผนกช่ำงอำกำศยำน นำยวรัท หิรัญวัฒน์ ปวส.2 สท.

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

307 กำรออกแบบและจัดท ำฐำนวำงซ้อนส้อมบน Line Buffet น.ส.พรพิมพ์ กำญจนเกตุ ปวส.2 กร.

น.ส.ณัชชำ พูนลำภผล ปวส.2 กร.

308 ออกแบบและจัดท ำช้ันไม้เก็บแฟ้มเอกสำรในงำนแม่บ้ำน น.ส.ธันชนก สัมมำสำโก ปวส.2 กร.

น.ส.พรสิริประภำ เทียบจันทร์ ปวส.2 กร.

309 กำรจัดท ำกล่องไม้สนเก็บไม้กวำดบริเวณหน้ำห้องเก็บของช้ันหน่ึง น.ส.วนิดำ แก้วเสนำ ปวส.2 กร.

อำคำรเวียนนำพำรำไดซ์ น.ส.ปภัชญำ สิงหบุตร ปวส.2 กร.

310 กำรจัดท ำเว็บเพจน ำเสนอข้อมูลบริกำรของอำคำรเวียนนำพำรำไดซ์ นำยพุฒิพงศ์ ช่วยโครธะ ปวส.2 กร.

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ นำยวีรวัฒน์
แสงเดือนสิริ

กุล
ปวส.2 กร.

311 กำรออกแบบและจัดท ำสเกิร์ตเตียงทวิตซ์ น.ส.วสินี โพธ์ิลังกำ ปวส.2 กร.

น.ส.ศุภรัศม์ิ จุฬำรัชศิลป์ ปวส.2 กร.

312 กำรจัดท ำตรำประทับร้อนใช้ในกำรตกแต่งอำหำรในงำนบริกำรอำหำร นำยกันตพงศ์ มะปรำงค์อ่อน ปวส.2 กร.

และเคร่ืองด่ืม นำยณัฐวัฒน์ วงศ์ไพศำล ปวส.2 กร.

313 กำรจัดท ำขำต้ังเตำแก๊สในงำนครัวโรงแรมอำคำรเวียนนำพำรำไดซ์ น.ส.ปำริชำติ พ่อเกตุ ปวส.2 กร.

นำยสุทธิพล เทือกศรี ปวส.2 กร.

314 กำรออกแบบจัดท ำโพเดียมส ำหรับพิธีกำร น.ส.รติพรรณ บุญหล้ำ ปวส.2 กร.

น.ส.อินธิรำ ร่มเย็น ปวส.2 กร.

315 ป้ำยต้อนรับแบบอะคริลิคประจ ำอำคำรฝึกปฏิบัติกำร น.ส.ศตพร สมตระกูล ปวส.2 กร.

เวียนนำพำรำไดซ์ น.ส.วัชรำภรณ์ บุญจง ปวส.2 กร.

316 กำรออกแบบและจัดท ำ Buffet display ใช้ส ำหรับไลน์อำหำร น.ส.กมลลักษณ์ พ่ึงสกุล ปวส.2 กร.

งำนจัดเล้ียง

317 กำรจัดท ำตู้สเตช่ันเก็บเคร่ืองมือในกำรรับประทำนอำหำร น.ส.จันทรวิภำ ศิริมำก ปวส.2 กร.

น.ส.นันทวิมล บุญสมทบ ปวส.2 กร.

318 กำรออกแบบและจัดท ำหนังสือคู่มือน ำเสนอท่ีพักแรมในเขตพัทยำ น.ส.สุกัญญำ สวยลึก ปวส.2 กร.

น.ส.สุพัฒตรำ เท่ียงไธสง ปวส.2 กร.



319 กำรออกแบบและจัดท ำช้ันวำงอุปกรณ์บำร์ส ำหรับผสมเคร่ืองด่ืม น.ส.กวิดำ อุ่นไทย ปวส.2 กร.

น.ส.บัวชมภู โต๊ะมุดบ ำรุง ปวส.2 กร.

320 กำรจัดท ำฐำนวำงป้ำยเมนูอำหำรของไลน์บุฟเฟต์ น.ส.อัญธิชำ มำลี ปวส.2 กร.

น.ส.อรปรียำ แน่นหนำ ปวส.2 กร.

321 กำรจัดท ำกระจกเงำตกแต่งภำยในลิฟต์อำคำรปฏิบัติกำรเวียนนำ น.ส.สุทิตำ ศรีบุญมำ ปวส.2 กร.

พำรำไดซ์ น.ส.ธนัชนก สมบัติ ปวส.2 กร.

322 กำรออกแบบและจัดท ำช้ันโชว์เคร่ืองด่ืมเคล่ือนท่ีใช้ในงำนจัดเล้ียง น.ส.กมลทิพย์ ก้ำนเหลือง ปวส.2 กร.

น.ส.ปิยนุช น่วมเกิด ปวส.2 กร.

323 ช้ันไม้ติดผนังส ำหรับต้ังโชว์เหล้ำนอกในงำนบำร์ น.ส.เจริญขวัญ บุญย่ิง ปวส.2 กร.

น.ส.ภัทรำวดี เทียมรำช ปวส.2 กร.

324 ออกแบบและจัดท ำสต๊ิกเกอร์ป้ำยต้อนรับบริเวณประตู้ทำงเข้ำอำคำร น.ส.กุลธิดำ ปลำค ำ ปวส.2 กร.

เวียนนำพำรำไดซ์ น.ส.ทิพย์ภำพร สุทธิเดช ปวส.2 กร.

325 กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬำ น.ส.วันนิสำ พรหมโส ปวส.2 กร.

และเชิงสร้ำงสรรค์แถบพ้ืนท่ี EEC น.ส.เนตรนภำ อินทร์ตำ ปวส.2 กร.

326 กำรออกแบบและจัดท ำสแตนจัดเสิร์ฟอำหำรว่ำง นำยภำนุเดช สร้อยแก้ว ปวส.2 กร.

น.ส.รศนำ ค ำนึงชัย ปวส.2 กร.

327 กำรจัดท ำกล่องใส่โบรชัวร์อะคริลิคในงำนต้อนรับส่วนหน้ำ น.ส.วลัยลักษณ์ สำยบุตร ปวส.2 กร.

นำยพงศกร บุญแต้ม ปวส.2 กร.

328 กำรออกแบบผ้ำคลุมขำโต๊ะชุดรับแขกในห้องพักแขกอำคำรเวียนนำ น.ส.ลัดดำ จันประโคน ปวส.2 กร.

พำรำไดซ์ นำยก้องภพ โพธ์ินันท์ ปวส.2 กร.

329 กำรจัดท ำกล่องกระดำษทิชชูไม้ยำงพำรำใช้ในกำรบริกำรอำหำรแบบ นำยปิยะวิทย์ สร้อยจิตร ปวส.2 กร.

บุฟเฟ่ต์ น.ส.วันนิสำ สำมลำ ปวส.2 กร.

330 กำรจัดท ำตู้แขวนส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองปรุงอำหำรภำยในห้องครัว น.ส.โสภำวดี พุทธเสน ปวส.2 กร.

นำยโอลิมปิก พีระพล ปวส.2 กร.

331 กำรรวบรวมเครือข่ำยโรงแรม (Hotel Chains) ในประเทศไทย นำยกิตติศักด์ิ สมใจเรำ ปวส.2 กร.

น.ส.จำรยำ ทองอ้ม ปวส.2 กร.

332 กำรออกแบบและจัดท ำถำดเสิร์ฟแก้วในกำรบริกำรอำหำร น.ส.ประทุมรัตน์ ขะช้ีฟ้ำ ปวส.2 กร.

และเคร่ืองด่ืม น.ส.ปัณฑิตำ ลำพันธ์ ปวส.2 กร.

333 กำรออกแบบและจัดท ำท่ีเข่ียบุหร่ีติดล้อ นำยชนะชล บุญเหมำะ ปวส.2 กร.

น.ส.วรรณพร เพชรมำก ปวส.2 กร.



334 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรกรณีศึกษำ ร้ำน นกเล็ก กำร์เด้น น.ส.กัญญำวีร์ มินำ ปวส.2 บช.

น.ส.สุชำนันท์ จงจิตต์กลำง ปวส.2 บช.

335 โครงกำรจัดท ำบัญชีกรณีศึกษำกิจกำรจ ำหน่ำยขนมครก น.ส.กนกวรรณ เอมังกูล ปวส.2 บช.

น.ส.ณัฐนนท์ นำเมืองรักษ์ ปวส.2 บช.

336 โครงกำรจัดท ำแอพพลิเคช่ันเกมกับคู่ น.ส.ญำตำวี สร้อยสน ปวส.2 บช.

(ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษทำงกำรบัญชี) น.ส.สุภำพร แซ่ซำม ปวส.2 บช.

337 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรกรณีศึกษำ Simply Natural Farm น.ส.ธนวรรณ สมันเรือง ปวส.2 บช.

น.ส.พรปวีณ์ กล้ำกสิกำรณ์ ปวส.2 บช.

338 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เยลล่ีผลไม้ลอยแก้ว น.ส.ขวัญจิรำ เวรุวรรณ ปวส.2 บช.

น.ส.สำยฝน เรือนเพชร ปวส.2 บช.

339 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยขนมถ้วย น.ส.กุลณัฐ จิตร์หำญ ปวส.2 บช.

น.ส.ปรียำรัตน์ บุตรนำค ปวส.2 บช.

340 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยคุกก้ีเพ่ือสุขภำพจำกใบ น.ส.ณัชชำ มูลสำร ปวส.2 บช.

ย่ำนำง น.ส.ธนัชพร สิงห์แก้ว ปวส.2 บช.

341 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยป้ันเจ้ำค่ะ น.ส.ขวัญมกล ยอดอุดม ปวส.2 บช.

น.ส.ธันย่ชนก รุ่งเรือง ปวส.2 บช.

342 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกุ้งห่มผ้ำ น.ส.มธุริน ปัญญำพิทักษ์ ปวส.2 บช.

น.ส.ลลิชำ พำงำม ปวส.2 บช.

343 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ย ำม๊ัยพ่ีจ๋ำ น.ส.กมลชนก ผลจันทร์ ปวส.2 บช.

นำยณรงค์ศักด์ิ ผลำศักด์ิ ปวส.2 บช.

344 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเต้ำหู้นมสดมะพร้ำวอ่อน น.ส.ปนัดดำ หนองค ำภำ ปวส.2 บช.

น.ส.วิรวรรณ พิมพ์รัมย์ ปวส.2 บช.

345 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสุก้ีโรล นำยธนกร สำคร ปวส.2 บช.

น.ส.เบำใจ สัมพันธ์ ปวส.2 บช.

346 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยบำร์บีคิวโควิด น.ส.โชติมณี
ทรัพย์พูน

ไพศำล
ปวส.2 บช.

น.ส.ศิวพร ส่งศักด์ิชัย ปวส.2 บช.

347 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยแซนวิชงำมไส้ น.ส.รัตติยำ ศรีเป่ียม ปวส.2 บช.

น.ส.ศรุตำ ค ำแพง ปวส.2 บช.

348 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยมินิพิชซ่ำโลว์คำร์บ น.ส.รุริยำ เรืองสวัสด์ิ ปวส.2 บช.

น.ส.สุรัมภำ บัวประเสริฐ ปวส.2 บช.



349 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรจ ำหน่ำยไดฟูกุ น.ส.ชนัฎดำ รัตนมำลำ ปวส.2 บช.

นำยชำนน เสียงวิลัย ปวส.2 บช.

350 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย วุ้นลูกชุบ นำยวันชัย นำคท่ัง ปวส.2 บช.

351 โครงกำรส่ือกำรเรียนกำรสอน E-Learning กับ วิชำกำรบัญชีบริหำร น.ส.นันท์นภัส ฟันวิลำศ ปวส.2 บช.

น.ส.นุชจรีย์ ศรีเทียบ ปวส.2 บช.

352 โครงกำรจัดท ำบัญชีกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยดังโงะสอดไส้ น.ส.กัญญพัชร ไชยศรีหำ ปวส.2 บช.

น.ส.อำรียำ วันฉวี ปวส.2 บช.

353 โครงกำรพัฒนำและออกแบบฟิลเตอร์แอพพลิเคช่ันอินสตำแกรม น.ส.วรณัน สุขสมวัย ปวส.2 บช.

น.ส.วันวิสำ จุลเศษฐ์ ปวส.2 บช.

354 โครงกำรจัดท ำบัญชีกรณีศึกษำกิจกำรจ ำหน่ำยขนมผกำกรอง น.ส.กมลรัตน์ เอมังกูล ปวส.2 บช.

น.ส.ณัฐนันท์ นำเมืองรักษ์ ปวส.2 บช.

355 โครงกำรจัดท ำบัญชีผลิตและจ ำหน่ำยสลัดโรล น.ส.ขนิษฐำ วงศ์ศร ปวส.2 บช.

น.ส.ธิญำดำ พรหมอยู่ ปวส.2 บช.

356 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บเอกสำรแผนกรอจ่ำย ปณ.ศรีรำชำ น.ส.วรินทร โชคดี ปวส.2 ลจ.

น.ส.นิภำพร ศรชัย ปวส.2 ลจ.

357 บริษัท สมชัยปักษ์ใต้กรุงเทพขนส่ง จ ำกัด นำยจำรุพัฒน์ ลบแย้ม ปวส.2 ลจ.

358 กำรจัดกำรส่ือสำรข้อมูลเพ่ือผู้ใช้บริกำร น.ส.ภำวรินทร์ เคลือม่ัน ปวส.2 ลจ.

359
โครงกำรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรับงำนของพนักงำนขับรถด้วย

Tablet
น.ส.อำทิติยำ อยู่คง ปวส.2 ลจ.

360 ส่ือกำรเรียนรู้ เร่ือง กำรสร้ำงแบบจ ำลองดประเภทตู้คอนเทนเนอร์ น.ส.รัตนำภรณ์ ดีเพียร ปวส.2 ลจ.

361 กำรจ ำลองสำยพำนล ำเลียงโลหะ น.ส.ศุลีพร เทียนมงคล ปวส.2 ลจ.

น.ส.ศิรินำถ ฤทธ์ิประเสริฐ ปวส.2 ลจ.

362 ส่ือกำรสอนพับกล่องไปรษณีย์อย่ำงถูกวิธี นำยลัทธพล แซ่เถำ ปวส.2 ลจ.

363 บอร์ดควบคุมเวลำและสถำนกำรณ์ท ำงำนของสโตร์แมททีเรียล น.ส.สุธำทินี บัวทอง ปวส.2 ลจ.

น.ส.หมวย เทพเดช ปวส.2 ลจ.

364 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง น.ส.สิดำพร เสำสุดใจ ปวส.2 ลจ.

น.ส.อภิญญำ น้อยเนำว์รำ ปวส.2 ลจ.

365 GPS Tracking ของบริษัท ไทย โรตำร่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) น.ส.ทิพำมณี เรืองวุฒิ ปวส.2 ลจ.

366 กำรพัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำ นำยปธำนิน สุขสมพร ปวส.2 ลจ.

367 กำรศึกษำกำรจัดเก็บและควำมปลอดภัยในคลังสินค้ำ น.ส.นิชำกรณ์ สุดประเสริฐ ปวส.2 ลจ.

น.ส.จำรุวรรณ บุญวงศ์ ปวส.2 ลจ.



368 กำรลดต้นทุนด้ำนก ำลังคนและกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ น.ส.เบญญำภำ เอ่ียมพรำว ปวส.2 ลจ.

น.ส.ประกำยแก้ว ขวัญมี ปวส.2 ลจ.

369 กำรด ำเนินกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง น.ส.ศศิวิมล อินเงิน ปวส.2 ลจ.

370 พ้ืนท่ีของกำรจัดวำงอุปกรณ์เพ่ือเขตควำมปลอดภัยของท่ีท ำกำร นำยพงษ์ธร บุตรพรม ปวส.2 ลจ.

ไปรษณีย์สัตหีบ

371 แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุใน นำยณัฐกิตต์ิ วงศ์มะภัย ปวส.2 ลจ.

บริษัท เฟยหยำง พำรำวู้ด จ ำกัด น.ส.พรพรรษำ เทียมศรี ปวส.2 ลจ.

372 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพควำมปลอดภัยระหว่ำงกำรขนส่ง น.ส.สโรชำ สมชำติ ปวส.2 ลจ.

373 กำรจัดกำรปัญหำรถขนส่งไม่เพียงพอดต่อกำรจัดส่ง น.ส.ธิดำรัตน์ แก้วสิงห์ ปวส.2 ลจ.

น.ส.พรรณิภำ มุ่งงำม ปวส.2 ลจ.

374 กำรจัดตำรำงกำรขนส่งบริษัท ธนโชติ ลอจิสติกส์ จ ำกัด น.ส.นภัสสร มิตรทอง ปวส.2 ลจ.

น.ส.นิศำรัตน์ น้อยนำง

375 กำรคัดแยกประเภทสินค้ำให้เป็นหมวดหมู่ของโลตัสเอ็กเพรส นำยหิรัณย์ ค ำทุย ปวส.2 ลจ.

376 กำรจัดท ำใบขนออกสินค้ำผ่ำนระบบกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรแบบ นำยจิรำยุ ปำลวัฒน์ ปวส.2 ลจ.

ไร้เอกสำร น.ส.ชวิศำ เงินฉลำด ปวส.2 ลจ.

378
แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรคลังสินค้ำ ด้ำนกำร

จัดเก็บ
น.ส.พรทิพภำ เนตรรัตนำ ปวส.2 ลจ.

Stock Card น.ส.ศุภำวรรณ จิตตรัตน์ ปวส.2 ลจ.

379 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสต๊อกสินค้ำและวัตถุดิบ ร้ำน Swensen's น.ส.เบญจมำศ ค ำรัตน์ ปวส.2 ลจ.

ระบบกำรจัดกำรคลังสินค้ำ


