
ที่ ชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ ระดบัชั้น/แผนกวิชา รางวัลทีไ่ดร้ับ
1. นายภาณุพงศ์ จันทร์สวาท 1. นายธรรมนูญ ล ้าเลิศ
2. นายเมฆนิทร์ นกด้า ปวช. 2. นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย
3. นายสุธิพงศ์ พยัคฆวงค์ ช่างยนต์ 3. นายประหยัด เร่ิมด้าริห์
1. นายสมภพ นาคทองอินทร์ 1. นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย
2. นายศราวุฒิ จีนกระจันทร์ ปวช. 2. นายธรรมนูญ ล ้าเลิศ
3. นายอ้าพล ขันทองเฮ้า ช่างยนต์ 3. นายเตชิต พึง่พวก
1. นายโยธิน เณรจาที 1. นายธวัชชัย ดอกประดู่
2. นายเทวา ทับแว่ว 2. นายธรรมนูญ ล ้าเลิศ
3. นายสมภพ นาคทองอินทร์ 3. นายเตชิต พึง่พวก
4. นายศราวุฒิ จีนกระจันทร์ 4. นายสายชล ศิษย์ฤาษี ระดับเหรียญเงิน (ระดับชาติ)
5. นายอ้าพล ขันทองเฮ้า ปวช./ปวส. 5. นางสุธาสินี ถาแยง รองชนะเลิศอันดับ 3 (ระดับภาคกลาง)
6. นายภาณุพงศ์ จันทร์สวาท ช่างยนต์ รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับ อศจ.) 
7. นายเมฆนิทร์ นกด้า
8. นายสุธิพงศ์ พยัคฆวงค์
9. นางสาวนธมล ทองหอม
10. นางสาวจันทร์จิรา คชาพันธุ์
1. นายธนชัย บุตรเพชร 1. นายธนวัฒน์ จิตต์ใจฉ่้า
2. นายธีรพงษ์ พันธุม์ี ปวช. 2. นายประยูร ภูมิกอง
3. นายทนงศักด์ิ เพ็ชรดี ช่างยนต์ 3. นายจินดา ทองมี

ระดับเหรียญเงิน (ระดับ อศจ.)

ระดับเหรียญเงิน (ระดับ อศจ.)

ระดับเหรียญทองแดง (ระดับ อศจ.)เมด็ตสิ

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา ครูทีป่รึกษา

2

จักรยานปัม๊น้้าลดแรงปัน่1

จักรยานปัม๊ลม

ถังขยะสนาม3

4

สรุปรายชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ้าปีการศึกษา 2557



ที่ ชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ ระดบัชั้น/แผนกวิชา รางวัลทีไ่ดร้ับ

1. นายธนชัย บุตรเพชร 1. นายธนวัฒน์ จิตต์ใจฉ่้า

2. นายธีรพงษ์ พันธุม์ี ปวช. 2. นายประยูร ภูมิกอง ระดับเหรียญทองแดง (ระดับภาคกลาง)
3. นายทนงศักด์ิ เพ็ชรดี ช่างยนต์ 3. นางฉวี ชินพัณณ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับ อศจ.)

4. นายธนาสิทธิ์ โพธิรั์ง
5. นางสาวอโนมา โพธิศ์รีทอง

1. นางสาวเกศินี ฉิมพลี 1. นายธนาสิทธิ์ โพธิรั์ง
2. นางสาวสุกานดา ช้านาญ ปวช. 2. นายสัญญา เตียบฉายพันธุ์
3. นายทรงกริช ยังเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 3. นางสาวนิภาพร นกน้อย
4. นายอภิสิทธิ์ กุลเกตุ ช่างเชื่อม 4. นางสาวนุชจรี หล้าเครือ
1. นายธงชัย กุลแทน 1. นายสุวรรณ ศรีเทีย่งตรง
2. นายด้ารงค์ น ้าจันทร์ 2. นายกิตติศักด์ิ กล่ินดีปลี
3. นายณัฐพล แหล่งสนาม 3. นายประกิจ จ้าปาสัก
4. นายปัฐวีกาญ ออละเอี่ยม 4. นายเตชิต พึง่พวก
5. นายชาญชัย ขวัญงาม ปวช. 5. นายกิตติศักด์ิ ลือบรรเลง ระดับเหรียญเงิน (ระดับภาคกลาง)
6. นายอภิรุต ศรีทองกูล ช่างไฟฟ้าก้าลัง รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับ อศจ.)
7. นายนที โรจน์บุญถึง
8. นายประเสริฐ ชาววัดหลวง
9. นายไชวัฒน์ หงส์ทองหมอญ
10. นายไชยา มีเหลือ

ระดับเหรียญทองแดง (ระดับ อศจ.)

5 เตาเผาขยะชวีมวล

สรุปรายชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ้าปีการศึกษา 2557

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา ครูทีป่รึกษา

6 โคมไฟเพ่ือสุขภาพ

7 เครื่องซัคชั่น ตดิเตยีง



ที่ ชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ ระดบัชั้น/แผนกวิชา รางวัลทีไ่ดร้ับ
1. นายศุภกิจ พุม่ดารา 1. นายกิตติศักด์ิ กล่ินดีปลี
2. นายนิทัศน์ แสงหิรัญ 2. นายเริงศักด์ิ เข็มทอง
3. นายสมพงษ์ แจ่มจ้ารัส 3. นายประหยัด เร่ิมด้าริห์
4. นายชุมพล ค้าทัศน์ 4. นายสุวรรณ ศรีเทีย่งตรง รองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับชาติ)
5. นายธนะชัย แก้วแกมทอง ปวช./ปวส. 5. นายประกิจ จ้าปาสัก ชนะเลิศ (ระดับภาคกลาง)
6. นายบารมี พิมพขันธ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง ชนะเลิศ (ระดับ อศจ.) 
7. นายปริญญา เนตรชัง
8. นางสาวธิดาเทพ แสงเพชรอ่อน
9. นางสาวชนานันท์ แจ่มจ้ารัส
10. นายสมโภชน์ ชูศรีจันทร์
1. นายปัฐวีกาญ ออละเอี่ยม 1. นายสุวรรณ ศรีเทีย่งตรง
2. นายอภิรุต ศรีทองกูล ปวช.
3. นายประเสริฐ ชาววัดหลวง ช่างไฟฟ้าก้าลัง
1. นายสมพงษ์ แจ่มจ้ารัส 1. นายกิตติศักด์ิ กล่ินดีปลี
2. นายธนะชัย แก้วแกมทอง 2. นายสุวรรณ ศรีเทีย่งตรง ระดับเหรียญทองแดง (ระดับภาคกลาง)
3. นายชุมพล ค้าทัศน์ ปวส. 3. นายประกิจ จ้าปาสัก รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับ อศจ.)
4. นายบารมี พิมพขันธ์ ช่างไฟฟ้าก้าลัง 4. นายจินดา ทองมี
5. นายปริญญา เนตรชัง 5. นายอภิเดช ภูมิกอง

ระดับเหรียญทองแดง (ระดับ อศจ.)

8 Funny Clean

9 จาระบ-ีเบา

10 ท่อผลิตไฟฟ้าพลังงานกล

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา ครูทีป่รึกษา

สรุปรายชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ้าปีการศึกษา 2557



ที่ ชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ ระดบัชั้น/แผนกวิชา รางวัลทีไ่ดร้ับ
1. นายธนกร ถาวรสาลี 1. นายสายชล ศิษย์ฤาษี
2. นายทวีชัย วิรัช ปวช. 2. นายเริงศักด์ิ เข็มทอง
3. นายณัฐวุฒิ หงส์ทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3. นายสมปอง บุญยงค์

4. นายสามารถ เกษแก้ว
1. นายณัฐกิจ นักฟ้อน 1. นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
2. นายเจตริน ใจเทีย่ง ปวช. 2. นายสุวรรณ ศรีเทีย่งตรง
3. นายอ้าพล ศรีหิรัญ 3. นายอภิเดช ภูมิกอง ระดับเหรียญทองแดง (ระดับภาคกลาง)

4. นายกิตติพันธ์ จันทร์เรือง 4. นายประหยัด เร่ิมด้าริห์ ชนะเลิศ (ระดับ อศจ.)
5. นายไชยา มีเหลือ ช่างไฟฟ้าก้าลัง 5. นางสุธาสินี ถาแยง
6. นายภมรศักด์ิ ขาวแก้ว
1. นางสาวอรพรรณ อินโต 1. นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
2. นางสาวภิภัชรินทร์ ทวีสุข ปวช. 2. นายอภิเดช ภูมิกอง
3. นางสาวพรณิตา ทัง่ร่ืน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 3. นางสาวนิภาพร นกน้อย รองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับ อศจ.)
4. นายณัฐกิจ นักฟ้อน 4. นายประหยัด เร่ิมด้าริห์

5. นายเจตริน ใจเทีย่ง 5. นายกิตติศักด์ิ ลือบรรเลง
6. นายอ้าพล ศรีหิรัญ
1. นางสาวกรรณิกา ถึกเพชร 1. นางพิณทิรา บัวคงดี
2. นางสาวปัทมวรรณ พุฒธิ ปวช. 2. นางฉวี ชินพัณณ์
3. นางสาวณัฐริกา ปิน่ทอง พณิชยการ

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา ครูทีป่รึกษา

ระดับเหรียญทองแดง (ระดับ อศจ.)

ระดับเหรียญเงิน (ระดับ อศจ.)

11 ตู้อบรองเท้าระบบโอโซน

14 ลูกชบุหลากไส้

สรุปรายชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ้าปีการศึกษา 2557

12 เครื่องมอืลดอุณหภูมปิรอท

13 กระจกถมลายทองค้าเปลว

ช่างเคร่ืองมือกลและ
ซ่อมบ้ารุง/

ช่างเคร่ืองมือกลและ
ซ่อมบ้ารุง



ที่ ชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ ระดบัชั้น/แผนกวิชา รางวัลทีไ่ดร้ับ
1. นางสาวจันทิมา พิมพิรัตน์ 1. นางฉวี ชินพัณณ์
2. นางสาวขวัญจิตร สีดี 2. วา่ที่ ร.ต.(ญ) ชฎาภรณ์ มุทกุันต์

3. นางสาวจันจิรา คชาพันธุ์ ปวส. 3. นางสาวอโนมา โพธิศ์รีทอง
4. นายศิวณัฐ พรหมศิริ พณิชยการ 4. นางสาวชนิศา เมฆสุทัศน์
5. นางสาวนธมล ทองหอม
6. นางสาวน ้าฝน หงษ์เวียงจันทร์
7. นายรชต จักรเทพวงศ์
1. นางสาวกรวรรณ สอนชา 1. นางพิณทิรา บัวคงดี
2. นางสาวกรรณิกา ถึกเพชร 2. นางฉวี ชินพัณณ์
3. นางสาวปัทมวรรณ พุฒธิ 3. นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ
4. นางสาวโสรยา จินดาวงษ์ 4. นายปริญญา ชัยพันธุ์
5. นางสาวอรยา ธวัชเมธี ปวช. 5. นางสาวศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ ระดับเหรียญทองแดง (ระดับภาคกลาง)
6. นางสาวอัญชลี ส้าราญมาก พณิชยการ รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับ อศจ.)
7. นางสาวกาญจนา พาสาลี
8. นางสาวสุพัตรา คชาพันธุ์
9. นางสาวชมพูนุช รูปสม
10. นายศิริชัย ครเอี่ยม

ระดับเหรียญเงิน (ระดับ อศจ.)

16 แหนมเห็ดขา้วไรซ์เบอร์รี่

สรุปรายชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ้าปีการศึกษา 2557

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา ครูทีป่รึกษา

15 ขนมจีนเบญจรงค์



ที่ ชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ ระดบัชั้น/แผนกวิชา รางวัลทีไ่ดร้ับ
1. นายกฤษณะ แยกผิวผ่อง 1. นายปริญญา ชัยพันธุ์
2. นายกิตติศักด์ิ ขันทองดี 2. นายธนโก พรมศร
3. นายอิทธิพล พันธุคุ่์ย ปวช. ระดับเหรียญทอง (ระดับภาคกลาง)
4. นายภาสกร พยาบาล ช่างก่อสร้าง รองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับ อศจ.)
5. นายอธิพัชร์ อะนาคะ
6. นางสาววิภาวนี สินพันธ์
1. นายนฤทธิ์ เหมาเพชร 1. นางสาวนันนภัสสร ศรีละว้า
2. นางสาวปิยนุช บุญช่วย 2. นางสาวชนิศา เมฆสุทัศน์
3. นางสาววิเรืองรอง แสงวันทอง 3. นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ
4. นางสาวศุภากร กมละคร 4. นายประกิจ จ้าปาสัก
5. นางสาวมณีรัตน์ ฉิมทองดี ปวส. 5. นายสายชล ศิษย์ฤาษี ระดับเหรียญทองแดง (ระดับภาคกลาง)
6. นางสาวบุษบา แซ่เตียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชนะเลิศ  (ระดับ อศจ.)
7. นางสาวจิรนัน สอนส่ัง
8. นายนวพรต นาคพร
9. นายเทวา คันธาวัฒน์
10. นายสหภาพ จันทร์ทอง

17
เครื่องหยอดเมล็ดขา้วโพด

ก่ึงอัตโนมตัิ

สรุปรายชื่อผลงานสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ้าปีการศึกษา 2557

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา ครูทีป่รึกษา

18 Natural Ink 3 in 1
















































































































































