
 
รายชื่อโครงงานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก 

ประจ าปีการศึกษา 2559  
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.3 

ล าดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ค่าใช้จ่าย 
1 หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ Information Robot นายวันชนะ 

นางสาวพรพรรณ 
นายสราวุธ 

อินใบ 
สิงห์คูณ 
กะมูลหา 

4,090.- 

2 เครื่องให้อาหารสัตว์เล้ียงผ่านระบบ Android 
Feedders pet system Android 

นายมงกุฎ 
นายพิริยะ 

บัวชมพู 
จ่ันมาก 

3,410.- 

3 ตู้ Karaoke 4G Free wifi นางสาวพัชนิดา 
นางสาวณัฐณิชา 

ไวยสุขศรี 
ภูสง่า 

7,500.- 

4 ชุดส่ือการสอนเครื่องขยายเสียง Instruction 
media Amplifier 

นายสิทธิชัย 
นายธนภูม ิ
นายพีรพัฒน ์

นันใจยะ 
อยู่สายบัว 
อิ่มม ี

4,980.- 

5 โต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Table นายวัชรพล 
นายทวีศักดิ์ 
นายวิบูลย์ 

วงษ์น้อย 
จันทรมณฑล 
แซ่กือ 

4,320.- 

6 เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว ผ่านระบบ 
Android (Machine Betect Eleetric 
Current Leck System Android) 

นายธนพล 
นางสาวกิ่งกมล 

ต่ันแก้ว 
สดใส 

1,785.- 

7 เครื่องรดน้้าต้นไม้อัตโนมัติ (Automatic 
Watering System) 

นายอารักษ์ 
นายกิตติพันธุ ์
นายอ้าพล 

พรหมรอง 
ภักดีกระโทก 
สุกเหลือง 

2,483.- 

8 มัลติมิเตอร์ ส่ือการเรียนการสอน The Modal 
Multimeter 

นายธีรวัฒน ์
นายกฤษฎา 
นายชนพัฒน ์

อินหม ี
วงษ์ชมพู 
ฟักทองอยู ่

1,825.- 

9 เครื่องแยกเหรียญ และนับเหรียญอัตโนมัติ 
Automatic separate and count coin 
machine 

นายเกริกพล 
นายวิทวัส 
นายเกษม 

พรมงาม 
ทัศนา 
ยมเกิด 

3,450.- 

10 นาฬิกาดิจิตอล Digital cock นายณัฐวัตร 
นายนันทสิทธิ์ 
นายตระการ 

กันยาประสิทธิ์ 
บุญสร้าง 
โทนสังอินทร์ 

4,350.- 

11 ตู้ขายกระดาษ A4 แบบหยอดเหรียญ Coin-
Operated vending A4 paper 

นายภานุพันธ ์
นายธนาวุฒ ิ
นายสมยศ 

เหลืองวรัญญ ู
แซ่ว่าง 
กมลปราณี 

5,653.- 

12 ชุดฝึกอ่านค่าตัวต้านทาน Training Read 
Resistor 

นางสาวฐิติรัตน์ 
นางสาวบงกช 

เนื่องพุ่ม 
ครรไล 

2,950.- 

 
 



 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.2 

ล าดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ค่าใช้จ่าย 
1 เครื่อง เปิด-ปิดน้้าผ่านโทรศัพท์ Machine-

Turn off the water through the phone. 
นายบุณวัทน์ 
นายวรากร 

ดิษฐนุ่ม 
เรืองเดช 

2,230.- 

2 ระบบเตือนภัยการเปิดประตูด้วย Line  
Alarm system opening the door with 
Line 

นายจักรพันธุ ์
นายอลงกรณ์ 

จันทนา 
พรมมา 

1,520.- 

3 ช่องเก็บของหยอดเหรียญ  Glove 
Compartment Insert Coin. 

นายอนุสรณ์ 
นายโชติรัชต์ 

กาสี 
แจ้ปัญญา 

1,900.- 

4 เครื่องกล้ิงผลไม้แช่บ๊วย ROLLING PLUM 
FRUIT 

นายปรัชญา 
นายกฤษดา 

คงค้า 
รอบคอบ 

6,375.- 

5 ชุดควบคุมประตูด้วย RFID 
CONTROL GATES WITH RFID 

นายกรวีร ์
นายธนพล 

สายชู 
ฟักนาค 

2,500.- 

6 เครื่องใช้อาหารปลาแบบต้ังเวลา Feeding 
Timer Machine. 

นายปกรณ์ 
นายศราวุธ 

สินธุเจริญ 
มิ่งทองโต 

1,050.- 

7 เครื่องตากอาหารอเนกประสงค์ Machine 
airing food versatile 

นายสรรเพชร 
นายจักรกฤษ 

ทองมาก 
แฮดวิชัย 

4,588.- 

8 กล่องก้าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน  Emergency 
generator box 

นายสายธาร 
นายกันต์กว ี

พรมเขียว 
ช่วงชู 

2,900.- 

9 ตู้ประชาสัมพันธ์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เทคโนโลยีโฮโลแกรม  INFORMATION BOX 
ELECTRONIC DEPARTNNNNENT WITH 
HOLOGRAM 

นายสวรรค ์
นายวัลลภ 

แซ่ย่าง 
แซ่ย่าง 

5,279.- 

10 ระบบเตือนภัยภายในบ้านควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Home Alarm Systems 
with Microcontroller 

นายพชรพล 
นางสาวยุพารัตน์ 

ศรีพิบูลย์ 
โทนสังข์อินทร์ 

4,330.- 

11 โปรแกรมจัดการระบบบัตรสะสมแต้มของร้าน
กาแฟ TTC Coffee House  
The rate card System Program for TTC 
Coffee House Shop 

นายธนัท 
นางสาวมนต์วลี 

รินรส 
ศรีสิริพงศ์ 

 

12 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ  MUSHROOMS 
GENERATIN AUTOMATIC 

นายชยานนท์ 
นายจักรพงษ ์

เกิดผา 
ขอนเกษม 

7,245.- 

13 เครื่องผสมเครื่องด่ืม  Mixxing Drink นายสหรัฐ 
นายต้นน้้า 

ยิ้มสายค้า 
เงินดี 

 

14 ชุดช่วยประหยัดไฟฟ้าในบ้าน  SAVING 
ELECTICITY IN THE HOME SERICS 

นางสาวสินิชา 
นางสาวสุพัตรา 

ข้าศรี 
พรมมา 

1,409.- 

15 เครื่องวัดส่วนสูงดิจิตอล 
Digital Hieght gauge 

นางสาวชิชญา 
นางสาวเบญจรัตน์ 

เวียงตา 
สืบอ่อน 

1,100.- 

 


