
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.ล าปาง)  12 พ.ย. 2557 
 

1. รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1  ผลงาน “เซรามิกประคบร้อน 2”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3  สาขาวิชา
ศิลปกรรมเซรามิก 
นางสาวณัฐวัลย์  นันต๊ะ  ปวช. 3  สาขาวิชา  ศิลปกรรมเซรามิก 
นางสาวบุษรา  ค าวงค์    ปวช. 3  สาขาวิชา  ศิลปกรรมเซรามิก 
ครูที่ปรึกษา  นางสาวรุ่งนภาพ  ยืนยงวนานนท์  และ นางสาวจิราภรณ์  ตุ้ยบุญมา 
 

2. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ผลงาน “อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าแบบไร้สายจากภัยน  าท่วม” สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. นายวุฒินันท์  อินปนันท์    ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นายชาญชัย  เทวประทีป   ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นางสาวณิชกานต์  จินดามัง   ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. นางสาวนันทิชา  ตลับไม้  ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. นางสาวเกศณี  เอกธนพรสกุล ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. นายภูมินทร์  เรือนค า  ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. นายธนากร  ปานะโปย  ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8. นางสาวธนภรณ์  ป้อมสา  ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. นางสาววรัญญา  อินประเสริฐ ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
10. นางสาววีรยา  คุณากุลอนันต์  ปวช. 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ครทูี่ปรึกษา   นายสุธีร์   ฟูเต็มวงศ์  นางสาวศิริพร  ไชยรุ่งเรือง  และ นายนิพนธ์  ร่องพืช 

 
3. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน “ศิลปะตกแต่งจากกระดาษย้อมสี”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สาขาวิชา

วิจิตรศิลป์ 
1. นายภาณุพันธ์  ธรรมไทย 
2. นายกันตพล  เชียงพันธ์ 
3. นางสาวเอื อการย์  สุทธวงค์ 
4. นางสาววรรณวษา  ภู่สิงห ์
5. นายธัญกร  เจริญสุข 
6. นายณัญนันท์   สารบูรณ์ 
ครูที่ปรึกษา  นายปรานต์  มีมานะ  นางอ าพร  สาระมนต์  นายเอกพล ไชยพรม และ นายวิญญู  คงฉิม 
 

4. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน “น  าเมี่ยงล้านนา” สิ่งประดิษฐ์ประภทที่ 7 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 
1. นางสาวจีรารัตน์  อินน้อย  
2. นางสาวพีระภา  เครือลน 
3. นางสาวแขนนภา  หวานมีรส 
4. นางสาวจุฑามาศ  ประมาณ 
5. นายวิชญะ  ม้าเพ็ญ 



6. นายภูวพัฒถ์  ตันฟั่น 
7. นางสาวรุ่งทิวา  ค าธิ 
8. นายนพพล  วงศ์ค าปวน 
9. นางสาวจิราภรณื  ทองประเสริฐ 
10. นายวิสุทธิ์  วิเศษพานิช 
ครูที่ปรึกษา  นางพรทิพย์  สุวรรณเลิศ 
 

5. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ผลงาน “เยลลี่เสาวรส”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สาขาวิชาการตลาด 
1. นายชูตระกูล  บุญมาวงค์    ปวส. 1  สาขาวิชาการตลาด 
2. นางสาวเนตรนภา  ชัยวิเศษ ปวส. 1  สาขาวิชาการตลาด 
3. นางสาวจินดารัตน์  ค าหนัก ปวส. 1  สาขาวิชาการตลาด 
4. นางสาวรสริน  วงค์ชื่นใจ ปวส. 1  สาขาวิชาการตลาด 
5. นางสาวนันทิการณ์  ปงธิยา ปวส. 1  สาขาวิชาการตลาด 
ครูที่ปรึกษา  นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง   นางสาวณฐนันท์  พิริยะธนาธรรม และ  
                นางสาวกรพรรณ  เทพวัง 
 

6. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน “ถังขยะไร้กลิ่น”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 12 (องค์ความรู้) สาขาวิชา
การตลาด  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

1. นางสาวอภิญญา  ยอดค า  ปวส.2  สาขาวิชาการตลาด 
2. นางสาวหทัยกานต์  วงค์ชุมพันธ์ ปวส.2  สาขาวิชาการตลาด 
3. นางสาววรรณรวี  วงค์ชมพู  ปวส.2  สาขาวิชาการบัญชี 
4. นางสาวปภัสรา  ใจเมตตา  ปวส.2  สาขาวิชาการบัญชี 
5. นางสาวอรกัญญา  วงศ์รักไทย  ปวส.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. นางสาวจุฑามาศ  ประมาณ  ปวส.1  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ครูที่ปรึกษา  นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง   นางสาวณฐนันท์  พิริยะธนาธรรม และ  
                นางสาวกรพรรณ  เทพวัง 
 

7. รางวัลชนะเลิศ อันดับ - ผลงาน “ถังขยะไร้กลิ่น”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11  สาขาวิชาการตลาด  
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

1. นางสาวอภิญญา  ยอดค า  ปวส.2  สาขาวิชาการตลาด 
2. นางสาวหทัยกานต์  วงค์ชุมพันธ์ ปวส.2  สาขาวิชาการตลาด 
3. นางสาววรรณรวี  วงค์ชมพู  ปวส.2  สาขาวิชาการบัญชี 
4. นางสาวปภัสรา  ใจเมตตา  ปวส.2  สาขาวิชาการบัญชี 
5. นางสาวอรกัญญา  วงศ์รักไทย  ปวส.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. นางสาวจุฑามาศ  ประมาณ  ปวส.1  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ครูที่ปรึกษา   นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง   นางสาวณฐนันท์  พิริยะธนาธรรม และ  
                 นางสาวกรพรรณ  เทพวัง 
 
 



ภาพประกอบ 
 

  

  

 
 

 


