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1 การออกแบบและสร้างเคร่ืองทําลาย นายกฤษฎา พึ่งฤกษดี์ สชก

เข็มฉีดยา นายณัฐพล แจ้งกระจ่าง 001
2 โครงการ เร่ือง เคร่ืองคัดหอยแครง นายนราวชิญ์ แสงทอง สชก

นายบญัชา มากู่ 002
3 เคร่ืองลบคมกรอบรูปอะคริลิก นายอนวรรษ จําเริญ สชก

นายอภสิิทธิ์ แพรกนัทที 003
4 การออกแบบและสร้างเคร่ืองลอกหนังปลา นายวชิญ์ภาส พนัตาวงศ์ สชก

นายณัฐภทัร อ่วมสุข 004
5 การออกแบบและสร้างเคร่ืองปอกผล นายชัชวาลย์ ใจหวงั สชก

แอปเปิ้ล นายทศพร ทรงจิ๋ว 005
6 การออกแบบและสร้างเคร่ืองปอกสายไฟ นายชาญ ดิฐพพิฒัน์กุล สชก

นายเมธา จันทร์เหลือง 006
7 การออกแบบและสร้างเคร่ืองแยกฟรอยด์ นายณัฐชัย แก้วคงทอง สชก

จากกล่องนม นายเสกสรรค์ ทรวงทบั 007
8 การออกและสร้างเคร่ืองสไลค์กล้วยฉาบ นายคุณาวธุ จันทร์หอม สชก

นายธรีะ เนตรแก้ว 008

9 เคร่ืองกะเทาะกะลามะพร้าว นายณัฐพล เอี่ยมสมบรูณ์ สชก

นายนพชัย สุขโขรัตน์ 009

10 MINI CNC นายวศิรุต พมิพท์อง สชก

นายโสภณ สวา่งจันทร์ 010

11 การออกแบบและสร้างเคร่ืองซอยขิง นายพงษพ์ฒัน์ ภู่ระหงษ์ สชก

นายสุพจน์ แซ่เฮ้ง 011

12 การออกแบบและสร้างเคร่ืองบบีอัด นายจักรกฤษณ์ ลํ่าเขียว สชก

กระปอ๋งน้ําอัดลม นายพนม อินจันทร์ 012
P P

P P

P P

P P

ตวับ่งชี้ที ่5.1 ผลงานทีเ่ป็นโครงงานทางวิชาชพีหรือสิ่งประดษิฐ์ของผู้เรียนทีไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์ ภาคเรียนที1่/2556
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประเภทผลงาน ประโยชน์/การเผยแพร่
เอกสารอ้างอิงชื่อ นักเรยีน นักศึกษาชื่อชิ้นงานเลขที่



13 การออกแบบและสร้างเคร่ืองลับดอกสวา่น นายเทวะรัตน์ ธรรมวฒัน์ สชก

นายวฒันา โชติกเสถียร 013

14 การออกแบบและสร้างเคร่ืองปอกไข่ นายณัฐนันท์ ขวญัสันเทยีะ สชก

ต้มอัตโนมัติ นายสุรศักด์ิ กําลังงาม 014

15 การออกแบบและสร้างเคร่ืองขัดผิวมะนาว นายวชัรพล บญุส่ง สชก

นายทศันัย โพธิข์ํา 016

16 การออกแบบและสร้างเคร่ืองซอยมะละกอ นายธรีพงศ์ เบยีนรัมย์ สชก

นายวรีชาติ คําแปง 017

17 การออกแบบและสร้างเคร่ืองอัดจารบี นายอนุชิต มีผล สชก

นายมณเฑียร จันทร์เมฆา 018

18 การออกแบบและสร้างเคร่ืองล้างถังน้ํา นายสุวชิา ทรงเงินดี สชก

20 ลิตร นายภทัรพล ยิ้มทะโชติ 019

19 การออกแบบและสร้างเคร่ืองย่อยผักตบชวา นายสุรศักด์ิ อนุรัตน์ สชก

นายโชคทวี จันทร์สามารถ 020

20 การออกแบบและสร้างเคร่ืองขัดผิวกะลา นายณัฐพงค์ พลูสวสัด์ิ P P ชก

มะพร้าว นายธนพล สกุลเต็ม 001

นายสุริยา สุขปาน

21 เคร่ืองตัดกะลามะพร้าว นายคมสัน รอดพลิา P P ชก

นายณัฐพงษ์ เกตุคล้ายแสง 002

นายภชูิชย์ กิตติสุนทโรภาศ

22 เคร่ืองคัดแยกหอยแครง นายเดชา นันทเดชวงศ์ P P ชก

นายทตัเทพ ประดับลาย 003

นายพลวตั กิจพอ่ค้า

23 การออกแบบและสร้างเคร่ืองอัดกระปอ๋ง นายวราวธุ อุยยาหาญ ชก

นายสุชาติ รอดทยอย 004

24 เคร่ืองซอยถั่วฝักยาว นายขวญันคร จิตเลิศ P P ชก
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นายนฤเบศร์ ชาติชัย 005

นายอภชิัย เสือผ้ึง

25 การออกแบบ และสร้างเคร่ืองอัดเศษโลหะ นายไชยา เอี่ยมสอาด P P ชก

นายเทดิภมูิ บญุเฉลิม 006

นายสราวฒิุ โรจน์ประสงค์

26 การออกแบบและสร้างเคร่ืองปอกไข่ นายณัฐนนท์ ศรีวชิัย P P ชก

นกกระทา นายปยิะพงศ์ พลอ าไภ 007

นายสุริยา บ ารุงศรี

27 เคร่ืองขูดมะพร้าว-ค้ันน้ ากะทิ นายปญัญา นวลขาว P P ชก

นายมงคล จันทร์ทอง 008

นายสิทธพงษ์ ชนะกานนท์

28 โครงการ เคร่ือง CNCขนาดเล็กใช้ทดสอบ นายภทัรพงษ์ หอมกล่ิน P P ชก

โปรแกรม G-CODE นายสรวศิ ถาวรเจริญทรัพย์ 009

นายอิทธโิชติ ไข่ม่วง

29 โครงการ เคร่ืองท าลายเอกสาร นายณัฐพล ทองอุดม P P ชก

นายธรีกร เชิญทอง 011

นายเอกณัฐ เยี่ยมสวสัด์ิ

30 เคร่ืองอัดถ่านด้วยจักรยาน นายลัทธพล สมสวย P P ชก

นายวชัรพงศ์ หอมทอง 012

นายอนุวตัร แจ่มพลาย

31 เคร่ืองอัดกระปอ๋ง นายจีรศักด์ิ กาญจนะ P P ชก

นายธงชัย สียางนอก 013

นายกฤษณะ บนัจุน

32 โครงการ เคร่ืองอัดเศษกลึง นายณัฏฐกิตต์ิ ศรีสาย P P ชก

นายพฒิุกฤช กะรัตน์ 014

นายอดิสรณ์ เปรมปรีด์ิ



33 เคร่ืองปั่นเชื้อเหด็ นายญาณวฒิุ พวงระย้า P P ชก

นายธรีพงศ์ รักทว้ม 015

นายนพดล ยะเมืองมอญ

34 โครงการ เร่ือง เคร่ืองผสมอาหาร นายชนะชัย อาตะกวด P P ชก

ในการท าเบเกอร่ี นายณัฐวฒิุ จันทรขวญั 016

นายภากร สวยน้อย


