
รายช่ือ ต าแหน่ง รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ประเภทส่ิงประดิษฐ์

1.ว่าท่ีร้อยตรีกฤษฎา  พูลสวัสด์ิ ครูท่ีปรึกษา ป่ินโตอุ่นอาหารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญเงิน ประเภทท่ี 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. นายศราวุธ         ฤทธ์ิเต็ม นักเรียน นักศึกษา

3. นายชลฐกานต์     โพธ์ิสุขเกษม นักเรียน นักศึกษา

1. นายฐาปน          น้อยพูล ครูท่ีปรึกษา อุปกรณ์แจ้งเตือนความสว่างภายในห้อง   เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. นางสาวปิยนุช      แสงพุก ครูท่ีปรึกษา
3. นายเจษฎา              สายท่าเสา ครูท่ีปรึกษา

4. นายพิชิต            แย้มพ่วง นักเรียน นักศึกษา

5. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญประสงค์ นักเรียน นักศึกษา

1. นายครัชนน         คุ้มไข่น  า ครูท่ีปรึกษา ชุดชาร์จโทรศัพท์พลังงานแสงอาทิตย์ เหรียญทอง ประเภทท่ี 3 เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน

2. นายพงษ์สถิต        มัดหา ครูท่ีปรึกษา ยุค Covid 19

3.ว่าท่ีร้อยตรีกฤษฎา  พูลสวัสด์ิ ครูท่ีปรึกษา

4. นางสาวสุทธินี      อาจมังกร นักเรียน นักศึกษา

5. นายอนุชาติ         แก้วฉนวน นักเรียน นักศึกษา

หน้า 1/8

ข้อมูลรางวัลและผลงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า



รายช่ือ ต าแหน่ง รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ประเภทส่ิงประดิษฐ์

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรกมลวรรณ หาช่ืน ครูท่ีปรึกษา เจลล่ีย่านาง เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

2. นางสิริกร          ถ่ัวสกุล ครูท่ีปรึกษา

3. นางสาวชญาดา   สุวรรณบัวสด ครูท่ีปรึกษา

4. นางสาวปิยนุช    แสงพุก ครูท่ีปรึกษา

5.นางสาวพิมพ์ระวี  ดวงศรีแก้ว นักเรียน นักศึกษา
6. นางสาวดวงรัก   ร่วมค า นักเรียน นักศึกษา
7. นางสาวณัฐกานต์  เอ่ียมกล่ิน นักเรียน นักศึกษา
8. นางสาวณัฐณิชา   บัวช่ืน นักเรียน นักศึกษา
9. นางสาวกนกพร   ก าแพงนิล นักเรียน นักศึกษา
10. นางสาวจิตตินันท์  บุญมี นักเรียน นักศึกษา
11. นางสาวนรี      สุขสายันต์ นักเรียน นักศึกษา

12. นางสาวก่ิงจันทร์  ดวงศรีแก้ว นักเรียน นักศึกษา

13.นายชิษณุพงศ์   กล่ินขจร นักเรียน นักศึกษา
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ข้อมูลรางวัลและผลงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า



รายช่ือ ต าแหน่ง รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ประเภทส่ิงประดิษฐ์

1. นายชาญณรงค์สุข  ศรีแก้ว ครูท่ีปรึกษา  ผลิตภัณฑ์วุ้นต าลึงกะทิสด เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

2. นางสาวอุไลพร     แก้วผลึก ครูท่ีปรึกษา  (Tum Loeng Zeri)

3. นางสาวทิพกฤตา  อินไชย ครูท่ีปรึกษา

4. นางสาวศศิวิมล    พูลพันธ์ ครูท่ีปรึกษา

5. นายพศิน           สุภิรักษ์ ครูท่ีปรึกษา

6. นางสาวนริศรา    ต่อประเสริฐ นักเรียน นักศึกษา
7. นางสาวสุกัญญา   ทองค า นักเรียน นักศึกษา
8. นางสาวหรรษาสิริ วรขม นักเรียน นักศึกษา
9. นางสาวสุพรรษา   จันสา นักเรียน นักศึกษา
10. นางสาวศลิลลา   อักษรศิลป์ นักเรียน นักศึกษา
11.นางสาววรรณดา  เสือสุด นักเรียน นักศึกษา

12. นางสาวกมลเนตร ท่ังผล นักเรียน นักศึกษา

13. นางสาวชนาภา   พินสอน นักเรียน นักศึกษา
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ข้อมูลรางวัลและผลงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า



รายช่ือ ต าแหน่ง รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ประเภทส่ิงประดิษฐ์

1. นางสาวปิยนุช     แสงพุก ครูท่ีปรึกษา ผงปรุงรสสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรกมลวรรณ หาช่ืน ครูท่ีปรึกษา

3. นางสิริกร          ถ่ัวสกุล ครูท่ีปรึกษา

4. นางสาวเสาวนีย์   เดชฉาย ครูท่ีปรึกษา

5. นายณัฐวุฒิ        ทวีชัย ครูท่ีปรึกษา

6. นางสาวศิวพร     เมธี นักเรียน นักศึกษา
7. นางสาวพรพรรณ สุขล  า นักเรียน นักศึกษา
8. นางสาวอรยา     โพธ์ิแจ่ม นักเรียน นักศึกษา
9. นางสาวภารัตดา  โพธ์ิย่ี นักเรียน นักศึกษา
1. นางสิริกร          ถ่ัวสกุล ครูท่ีปรึกษา ธุงบอกเวลา เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์

2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรกมลวรรณ หาช่ืน ครูท่ีปรึกษา

3. นางสาวปิยนุช    แสงพุก ครูท่ีปรึกษา

4. นางสาวชญาดา  สุวรรณบัวสด ครูท่ีปรึกษา

5. นางสาวกนกพร  ก าแพงนิล นักเรียน นักศึกษา

6. นางสาวปาลิตา  เถ่ือนม่วง นักเรียน นักศึกษา

หน้า 4/8

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ข้อมูลรางวัลและผลงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า



รายช่ือ ต าแหน่ง รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ประเภทส่ิงประดิษฐ์

7. นางสาวจิตตินันท์ บุญมี นักเรียน นักศึกษา ธุงบอกเวลา เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์

8. นางสาวสุดารัตน์  พูลรอด นักเรียน นักศึกษา

9. นางสาวณ ฐนรี     มากกล่อม นักเรียน นักศึกษา

10. นางสาวณัฐิมา   เทียนแก้ว นักเรียน นักศึกษา

11. นางสาวสิริจันทร์   วิวรรณ์ตระกูล นักเรียน นักศึกษา

12. นางสาวดวงฤทัย นาควัน นักเรียน นักศึกษา

13. นางสาวกมลนัทธ์ นามเรือน นักเรียน นักศึกษา

14. นางสาวจันทิมา   มากสกุล นักเรียน นักศึกษา

1. นางสาวอุไลพร     แก้วผลึก ครูท่ีปรึกษา DEACO Version2 เหรียญทอง ประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์

2. นางสาวทิพกฤตา  อินไชย ครูท่ีปรึกษา (แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการส่ือสาร) และระบบสมองกลฝังตัว

3. นางสาวศศิวิมล    พูลพันธ์ ครูท่ีปรึกษา (Software & Embedded System

4. นายพศิน           สุภิรักษ์ ครูท่ีปรึกษา Innovation)

5. นายชาญณรงค์สุข ศรีแก้ว ครูท่ีปรึกษา
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ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ข้อมูลรางวัลและผลงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์



รายช่ือ ต าแหน่ง รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ประเภทส่ิงประดิษฐ์

6. นายชนาธิป       คุ้มเขต นักเรียน นักศึกษา DEACO Version2 เหรียญทอง ประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์

7. นายไชยาภพ      อ่วมข า นักเรียน นักศึกษา (แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการส่ือสาร) และระบบสมองกลฝังตัว

8. นายฐิติกร         พุมมา นักเรียน นักศึกษา (Software & Embedded System

9. นายเจตนิพัทธ์     ฉายโฉมศรี นักเรียน นักศึกษา Innovation)

10. นางสาวสุพรรษา   คงบุรี นักเรียน นักศึกษา

11. นางสาวสุพรรณิการ์  ตุ้มจิบ นักเรียน นักศึกษา

12. นายธนพล        จ๋ิวมา นักเรียน นักศึกษา

13. นางสาวพรกมล   รานุรักษ์ นักเรียน นักศึกษา

14. นางสาวเจนจิรา   สีดาจันทร์ นักเรียน นักศึกษา

15. นายรัชตะ         ศรีศักดา นักเรียน นักศึกษา

1. นายเจษฎา         สายท่าเสา ครูท่ีปรึกษา เคร่ืองวัดก าลังไฟฟ้าและค านวณค่าใช้ไฟฟ้า เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์

2. นายฐาปน          น้อยพูล ครูท่ีปรึกษา อัจฉริยะ ( Smart Meter) และระบบสมองกลฝังตัว

3. นางสาวปิยนุช      แสงพุก ครูท่ีปรึกษา (Software & Embedded System

4. นายศักดา          นิมสวน นักเรียน นักศึกษา Innovation)

5. นายปริวรรต       บุญนาค นักเรียน นักศึกษา
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ข้อมูลรางวัลและผลงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
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ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า



รายช่ือ ต าแหน่ง รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ประเภทส่ิงประดิษฐ์

1. นางสาวเสาวนีย์   เดชฉาย ครูท่ีปรึกษา กระบกออยล์สปา เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

2. นายณัฐวุฒิ        ทวีชัย ครูท่ีปรึกษา

3. นางสาวปิยนุช    แสงพุก ครูท่ีปรึกษา

4. นายพศิน          สุภิรักษ์ ครูท่ีปรึกษา

5. นางสาวจุฑารัตน์    สังกลม นักเรียน นักศึกษา

6. นางสาวธัญญาธรณ์  ส่งกล่ิน นักเรียน นักศึกษา

1. นางสิริกร         ถ่ัวสกุล ครูท่ีปรึกษา เจลล้างมือสมุนไพรขมิ นชัน เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรกมลวรรณ หาช่ืน ครูท่ีปรึกษา

3. นางสาวปิยนุช    แสงพุก ครูท่ีปรึกษา

4. นางสาวชญาดา  สุวรรณบัวสด ครูท่ีปรึกษา

5. นายปฐมพงษ์     เพ็ชราวรรณ์ นักเรียน นักศึกษา

6. นางสาวแสงเดือน วงศ์จันทร์ นักเรียน นักศึกษา

7. นางสาวกานต์มณ๊ ทองน้อย นักเรียน นักศึกษา

8. นางสาวนรี        สุขสายันต์ นักเรียน นักศึกษา

9. นางสาวณัฐณิชา   บัวช่ืน นักเรียน นักศึกษา
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รายช่ือ ต าแหน่ง รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ประเภทส่ิงประดิษฐ์

10. นางสาวขวัญนภา   คุ้มหล่ิม นักเรียน นักศึกษา เจลล้างมือสมุนไพรขมิ นชัน เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

11. นายจักรกฤษ        เจียมทอง นักเรียน นักศึกษา

12. นายชิษณุพงศ์       กล่ินขจร นักเรียน นักศึกษา

13. นางสาวเจนจิรา    อ่อนละออ นักเรียน นักศึกษา

1. นายธิติพงษ์              ปลาค า ครูท่ีปรึกษา เคร่ืองช่วยขยาย EM เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

2. นายศักดา            วิรัชช่ัว ครูท่ีปรึกษา

3. นายมงคลชัย         ภูมีทรัพย์ นักเรียน นักศึกษา

4. นายปฏิภาณ              ค าเณร นักเรียน นักศึกษา

1. นายพงษ์สถิต         มัดหา ครูท่ีปรึกษา ระบบควบคุมน  าในฟาร์ม เหรียญทอง ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภท

2. นายครัชนน          คุ้มไข่น  า ครูท่ีปรึกษา ก าหนดโจทย์ : Mini Smart Farms

3. ว่าท่ีร้อยตรีกฤษฎา   พูลสวัสด์ิ ครูท่ีปรึกษา

4. นางสาวกรกนก      เอ่ียมละออ นักเรียน นักศึกษา

5. นางสาวสุภาวดี      ภักดีจันทร์ นักเรียน นักศึกษา
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