
รายชื่อโครงงานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

 
สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.3 

ล าดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ค่าใช้จ่าย 
1 เครื่องร่อนทรายเพื่อสุขภาพ Sand sieve 

machine for health 
นายภานุวัฒน ์
นายสุทธิภัช 
นายปกรณ์ 

ม่วงประเสริฐ 
ทองหม้อ 
พลมั่น 

- 

2 ชุดโซฟาอเนกประสงค์ Sofa Versatile นางสาววราพร 
นางสาวสุวนันท์ 

ร่วมมิตร 
บุญเนียม 

- 

3 เก้าอี้สามสเต็ป Step Tree chairs นายพฤษชาติ 
นายสุวรรณ 
นางสาวพลอยไพลิน 

ปิตะระดะ 
สิทธิวงศ์ 
บุญวงค์ 

2,990.- 

4 โครงสร้าง บ้านส าเร็จรูป The prefabricated 
houses 

นายภูริชญ์ 
นายธนพล 
นายศุภชัย 

ลันดา 
พหุลรัตน์ 
สีเทา 

- 

5 การเขียนแบบและประมาณราคาโครงสร้างบ้าน
ส าเร็จรูป Writing about the price 
structure and prefabricated houses 

นายนภัสกร 
นายทัศนัย 
นายวีรพงศ์ 

พุ่มโพธิ ์
แสงทอง 
วัดนนท์ 

20,220.- 

6 ถังเก็บเครื่องมืออุปกรณ์งานช่าง Thak 
epuipment jobs 

นางสาวนัฐขนิษฐา 
นายรชต 

เรืองงาม 
อ่ าทิม 

- 

7 ตู้เก็บอุปกรณ์งานช่าง Equipment mechanic 
cabinet 

นางสาวณภัคภรณ์ 
นางสาวขวัญฤทัย 
นางสาวพจนา 

ช านาญกิจ 
สายค า 
อุ่นเรือน 

3,490.- 

8 โต๊ะดีไซน์ 3 สไตล์ Table 3 Design Style นางสาวณัชชา บุญเปรื่อง 2,070.- 
9 งานช่างชนิดไฟฟ้าแบบต้ังโต๊ะส าหรับงานไม้ 

Type electric welding bench 
นายณัฐวร 
นายสุทธิภัทร 
นายปิติภัทร 

โกอินต๊ะ 
พึ่งสมบัติ 
อิ่มเอี่ยม 

3,740.- 

10 โต๊ะสังสรรค์อเนกประสงค์ General Purpose 
Table 

นางสาวฐิติรัตน์ พรมเอี่ยม 3,195.- 

11 ชุดโต๊ะเก้าอี้ประหยัดพื้นท่ี Desk space 
savine 

นางสาวรัตติยา 
นางสาวอภิชญา 

สิงห์ทา 
ปั้นรูป 

- 

12 เฟอร์นิเจอร์เลโก้ Lego Furniture นางสาวสกุณา นาดี - 
13 โต๊ะยกหมุน 180 องศา Table lifts turned 

180 degrees 
นายสุวรรณ 
นายวรชน 
นายบริพัตร 

ทัศมาลี 
กมลปราณี 
เพชรน้อย 

1,195.- 

 
 
 
 



 

สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวส.2 
ล าดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ค่าใช้จ่าย 

1 เครื่องสว่านไฟฟ้าผูกลวดแบบไร้สาย 
Electric drill wire binding machines 
wirelessly 

นายทินกร 
นายสมคิด 

ค ามาวงค์ 
อินธิยะ 

- 

2 โต๊ะเล่ือยซอยปรับองศา 
Table Saw-Thai definition and The gegree 

นายจักร์นริส 
นายสิรดนัย 

วันเพ็ญ 
เนื่องนุช 

- 

3 เครื่องตัดหญ้าสูบน้ าพร้อมขัดพื้น 
Mowerpumpion and scrubing floors 

นายศุภกิตต์ิ 
นายสุรชัย 

หนานปินใจ 
เป้ียหลี 

- 

4 แม่พิมพ์บล็อกตัวหนอน Molded worm 
 

นายมนัสวี 
นางสาวปรียาวดี 

แดงละสี 
แดงละสี 

- 

5 เฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ Furniture of Tires 
 

นายจักรพงศ์ 
นางสาวอัจฉรา 

แก้วโสมย์โสภี 
สายทอง 

- 

6 โต๊ะปฏิบัติงานไม้อเนกประสงค์ 
Table Practice the work wood 

นายชัชวาล 
นายวิชิตพล 

พุ่มนวล 
สอนแย้ม 

- 

7 เครื่องเหลาเดือยไม้ Sharpener woodenpallets 
used 

นายนิกร 
นายอนุรักษ ์

สมหารวงศ์ 
จันปาลี 

- 

8 เก้าอี้รีไซเคิลจากถังน้ ามัน 
Chair of the recycling Tank 

นายศุภกร 
นายสนธิชัย 

กาละ 
ทองพ่วง 

- 

9 รถโรยเส้นสนาม Sprinkle car lines 
 

นายทัศนุ 
นายอภิสิทธิ์ 

อุปค า 
เครือสอน 

- 

10 อุปกรณ์ตีผังงานก่อสร้าง Equipment Layout 
Construction 

นายณัฐพล 
นางสาวรัตนาภรณ์ 

พิเศษสุข 
เทศฉาย 

10,000.- 

11 อุปกรณ์ดัดเหล็กเอนกประสงค์ 
Wrought lron Garden Equipmint 

นายกิตติศักดิ์ 
นายสุริยา 

ค าปาแก้ว 
แสนเสริฐ 

- 

12 นั่งร้านอเนกประสงค์ Scaffolding 
 

นายภานุ 
นายอชิรวิชญ์ 

ทาระวา 
อินทฉิม 

- 

13 การทดสอบการท าถนนแอสฟัลท์ 
Asphalt Road Test 

นายนราธิป 
นายเกียรติศักดิ์ 

บุญลือ 
อรัญเพิ่ม 

- 

14 โต๊ะเร้าเตอร์ Benches wooden pallets นายอดุลย์ ตันปิน - 
15 เครื่องดูดเศษโลหะ Metal Vacuum นางสาววรรษิษฐาภัค 

นายนันทวัฒน ์
เตชาพุฒิธนาตย์ 
วิงไทสง 

- 

16 ศาลาพักร้อนสไตล์โมเดิร์น Modern Style Public 
rest-house 

นายณัฐพล 
นางสาวธัญธนา 

แย้มหมื่นอาจ 
จุลสราญพงษ์ 

- 

17 โต๊ะเขียนแบบอเนกประสงค์ Drawing table 
Multi-Purpose 

นายวรวิช 
นายจเร 

สิงห์เดช 
บุญยามา 

- 

18 ชุดรับแขกไม้พาเลท Benches wooden pallets นายณัฐวุฒิ 
นายทศพล 

ทิตย์วงศ์ 
วงษ์ทน 

- 

 


