สรุปผลที่ได้รบั รางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ระดับคุณภาพผลงาน (ระดับการใช้ประโยชน์) มี 4 ระดับ 1. ระดับสถานศึกษา 2. ระดับชุมชน 3. ระดับภาค 4. ระดับชาติ
ช่องทางการเผลแพร่ ผลงานข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์อ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนาเสนอผลงาน เป็นต้น

รายชื่อผู้จดั ทา

ชั้น

1.นางสาวณิษิมา ป้อมสิงห์
ชนะเลิศระดับ อศจ.
นวัตกรรม เว็บไซต์ระบบการ
1
ปวช.3 เข้าร่วมระดับภาค
2.นางสาวสุชาวดี พูลศิริ
จัดการคลินิกทันตกรรม
3.นางสาวธัญญลักษณ์ ชูสังฆ์
1.นายฉัตรมงคล ตันย่องเฮง
ชนะเลิศระดับ อศจ.
2 เครื่องมือบีบคาลิปเปอร์
ปวช.3 ชมเชย ระดับภาค
2.นายกนกชัย โกสิยพงษ์
3.นายวิชาญ เกตุมณี
1.น.ส.ณิษิมา ป้อมสิงห์
ชนะเลิศระดับ อศจ.
โครงงานวิทย์ศาสตร์
3 การศึกษาอัตรส่วนผสมใน
ปวช.3 เข้าร่วมระดับภาค
2.น.ส.สุรีนา สุขพร้อม
การทาเต้าฮวยฟักข้าว
3.น.ส.สุชาวดี พูลศิริ

P

สถาน จังหวัด
ภาค
ศึกษา ชุมชน

P

ชาติ

ชื่อครูทปี่ รึกษาผลงาน

1.นายกิตติศักดิ์ ชยันต์สุภาพ 1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
2.นางสาวนงค์ลักษ์ สมมี 2. อศจ.เพชรบุรี
3.นายอิทธิพล แนบถนอม

P

1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย

P

P

P

P

1. นายศรชัย เชื้อเพชร์

2. อศจ.เพชรบุรี
3.ระดับภาค

P

P

P

1.นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี 1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
2.นายธนันวัฒน์ พิพัฒน์ชุติกลุ
2. อศจ.เพชรบุรี

หมายเหตุ

รายชื่อผลงาน

ระดับคุณภาพผลงาน

ช่องทางการ
เผยแพร่ผลงาน

ที่

จัดประกวด/ใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา

ระดับ

รางวัลระดับ

ชี้แจง : ในช่องระดับคุณภาพผลงานให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในแต่ละระดับ

ระดับภาค จัดที่
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์

สรุปผลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ระดับคุณภาพผลงาน (ระดับการใช้ประโยชน์) มี 4 ระดับ 1. ระดับสถานศึกษา 2. ระดับชุมชน 3. ระดับภาค 4. ระดับชาติ
ช่องทางการเผลแพร่ ผลงานข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนาเสนอผลงาน เป็นต้น

ภาคเรียนที่
ที่

รายชื่อผลงาน

โครงการพัฒนากล่องเชฟตี้เบบี้
1

2

3

รายชื่อผู้จดั ทา

1.นายธรรมรัตน์ คาโหย
2.นายอัจฉริยะศักดิ์ สุขพร้อม

1

2
P

จัดประกวด/ใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา

ชี้แจง : ในช่องระดับคุณภาพผลงานให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในแต่ละระดับ

P

ระดับคุณภาพผลงาน
สถาน
ศึกษา
P

จังหวัด
ชุมชน
P

ภาค

ช่องทางการเผย
ชาติ

ชื่อครูทปี่ รึกษาผลงาน
1. นายฉัตรชัย โชติทอง
2.นายศุภกร สายธิปไชย

แพร่ข้อมูลผลงาน
1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
2. อศจ.เพชรบุรี

สรุปผลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชา เทคนิคยานยนต์ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ระดับคุณภาพผลงาน (ระดับการใช้ประโยชน์) มี 4 ระดับ 1. ระดับสถานศึกษา 2. ระดับชุมชน 3. ระดับภาค 4. ระดับชาติ
ช่องทางการเผลแพร่ ผลงานข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนาเสนอผลงาน เป็นต้น

ภาคเรียนที่
ที่

รายชื่อผลงาน

1 เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้าย

รายชื่อผู้จดั ทา

นายคฑาวุธ เทียนภู่
นางสาวศลิษา จุลเกลี้ยง

1

2

P

จัดประกวด/ใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา

ชี้แจง : ในช่องระดับคุณภาพผลงานให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในแต่ละระดับ

P

ระดับคุณภาพผลงาน
สถาน จังหวัด
ภาค ชาติ
ศึกษา ชุมชน
P

เครื่องมือถอดลูกปืนเพลาลูกเบีย้ ว
รถจักรยานยนต์

นางสาวณิชาภัทร นุชชมภู

P

P

P

ชื่อครูทปี่ รึกษาผลงาน

แพร่ข้อมูลผลงาน

P

1.นายอานาจ สิทธิรักษ์
2.นายวรการต์ ศุภเลิศมงคลชัย 1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
3.นายพรทวี ยอดมี
2. อศจ.เพชรบุรี
4.นายธนันวัฒน์ พิพัฒน์ชุตกิ ลุ

P

1.นายอานาจ สิทธิรักษ์
1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
2.นายวรการต์ ศุภเลิศมงคลชัย 2. อศจ.เพชรบุรี
3.นายพรทวี ยอดมี
4.นายธนันวัฒน์ พิพัฒน์ชุตกิ ลุ

นายบุญอนันต์ กลั่นสกุล
2

ช่องทางการเผย

สรุปผลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ระดับคุณภาพผลงาน (ระดับการใช้ประโยชน์) มี 4 ระดับ 1. ระดับสถานศึกษา 2. ระดับชุมชน 3. ระดับภาค 4. ระดับชาติ
ช่องทางการเผลแพร่ ผลงานข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนาเสนอผลงาน เป็นต้น

ระดับ ภาคเรียนที่
ที่

รายชื่อผลงาน

1 โครงการสร้างเครื่องมือบีบคาลิปเปอร์

2 โครงการสร้างพัดลมไอน้า
โครงการสร้างคีมถอดผ้าเบรคจักรยานต์
3
ออโตเมติก

รายชื่อผู้จดั ทา
1.นายฉัตรมงคล ตันย่องเฮง
2.นายกนกชัย โกสิยพงษ์
3.นายวิชาญ เกตุมณี
1.นายแสงทอง โพธิ์คุ้ม
2.นายภัคธร พลคามาก
3.นายธนพงศ์ หว่างสุข
1.นายอภิสิทธิ์ จาปาป้อง
2.นายทินกร ปานประทีป
3.นายสุทธิวัฒน์ วิหาร

ชั้น

1

2

จัดประกวด/ใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา

ชี้แจง : ในช่องระดับคุณภาพผลงานให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในแต่ละระดับ
ระดับคุณภาพผลงาน
สถาน จังหวัด
ศึกษา ชุมชน

ภาค

ช่องทางการเผย
ชาติ

ชื่อครูทปี่ รึกษาผลงาน

แพร่ข้อมูลผลงาน
1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย

ปวช.3

P

P

P

P

P

1.นายธนันวัฒน์ พิพัฒน์ชุตกิ ลุ 2. อศจ.เพชรบุรี
3.ภาค วท.ประจวบคีรีขันธ์
1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย

ปวช.3

P

P

P

P

1.นายธนันวัฒน์ พิพัฒน์ชุตกิ ลุ 2. อศจ.เพชรบุรี
1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย

ปวช.3

P

P

P

P

1.นายธนันวัฒน์ พิพัฒน์ชุตกิ ลุ 2. อศจ.เพชรบุรี

สรุปผลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ระดับคุณภาพผลงาน (ระดับการใช้ประโยชน์) มี 4 ระดับ 1. ระดับสถานศึกษา 2. ระดับชุมชน 3. ระดับภาค 4. ระดับชาติ
ช่องทางการเผลแพร่ ผลงานข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนาเสนอผลงาน เป็นต้น

ที่

รายชื่อผลงาน

รายชื่อผู้จดั ทา

ระดับ

ระดับ ปวช. 3

ชั้น

1.นายศรันย์ ส่วนเส้ง
1 โครงการสร้างเครื่องเขย่าแผ่นปริ้นอัตโนมัติ 2.นายกิตติธัช นิ่มปราง

2 โครงการสร้างเครื่องฝักไข่อตั โนมัติ

1.นายภูตะวัน ภูฆัง
2.นายสุรเกียรติ เจียมอุย

ปวช.3

ปวช.3

ภาคเรียนที่
1

2
P

P

จัดประกวด/ใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา

ชี้แจง : ในช่องระดับคุณภาพผลงานให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในแต่ละระดับ

P

P

ระดับคุณภาพผลงาน
สถาน จังหวัด
ศึกษา ชุมชน
P

P

ภาค ชาติ

ช่องทางการเผย
ชื่อครูทปี่ รึกษาผลงาน

แพร่ข้อมูลผลงาน

P

1. นายฉัตรชัย โชติทอง 1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
2.นายศุภกร สายธิปไชย 2. อศจ.เพชรบุรี

P

1. นายฉัตรชัย โชติทอง 1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
2.นายศุภกร สายธิปไชย 2. อศจ.เพชรบุรี

สรุปผลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ระดับคุณภาพผลงาน (ระดับการใช้ประโยชน์) มี 4 ระดับ 1. ระดับสถานศึกษา 2. ระดับชุมชน 3. ระดับภาค 4. ระดับชาติ
ช่องทางการเผลแพร่ ผลงานข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนาเสนอผลงาน เป็นต้น

ระดับ ภาคเรียนที่
ที่

รายชื่อผลงาน

รายชื่อผู้จดั ทา

1.นายกษิดสิ อินทร์น้อย
2.นายพลสธร เรืองหิรัญ
3.นายปุญญพัฒน์ โชติวัฒน์สกุล
1.นางสาวสุรีนา สุขพร้อม
โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้
2
2.จิราพร สาลี
มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อห้ามศาสนาอิสลาม
3.นายพันธนากานต์ กิจประมง
1.นางสาวณิษิมา ป้อมสิงห์
โครงการพัฒนานวัตกรรม เว็บไซต์ระบบ
3
2.นางสาวสุชาวดี พูลศิริ
การจัดการคลินิกทันตกรรม
3.นางสาวธัญญลักษณ์ ชูสังฆ์
โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้
1 ด้วยตนเอง เรื่องการประกอบ
คอมพิวเตอร์

ชั้น

1

2

จัดประกวด/ใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา

ชี้แจง : ในช่องระดับคุณภาพผลงานให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในแต่ละระดับ
ระดับคุณภาพผลงาน
สถาน จังหวัด
ภาค
ศึกษา ชุมชน

ปวช.3

P

P

P

P

ปวช.3

P

P

P

P

ปวช.3

P

P

P

P

ช่องทางการเผย
ชาติ

ชื่อครูทปี่ รึกษาผลงาน

แพร่ข้อมูลผลงาน

1.นายกิตติศักดิ์ ชยันต์
1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
สุภาพ 2.นางสาวนงค์ลักษ์ 2. อศจ.เพชรบุรี
สมมี 3.นายอิทธิพล แนบ
ถนอม
1.นายกิตติศักดิ์ ชยันต์
1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
สุภาพ 2.นางสาวนงค์ลักษ์ 2. อศจ.เพชรบุรี
สมมี 3.นายอิทธิพล แนบ
ถนอม
1.นายกิตติศักดิ์ ชยันต์
1. เว็บไซต์วทิ ยาลัย
P

สุภาพ 2.นางสาวนงค์ลักษ์ 2. อศจ.เพชรบุรี
สมมี 3.นายอิทธิพล แนบ 3.ภาค วท.ประจวบคีรีขันธ์
ถนอม

