
ล ำดับที่ ช่ือนวัตกรรม ช่ือวิทยลัยฯ คะแนน เหรียญรำงวัล

1 เคร่ืองพน่แอลกอฮอร์ล้างมืออตัโนมัติแบบ 4 ฟงักช์ัน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 65.50 ชมเชย

2 ส่ือการเรียนรู้ CAI เร่ืองอาหารที่เหมาะสมกบัช่วงวัย วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 91.00 เหรียญทอง

3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยใช้ 

PUBHTML5
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกจิ 78.67 เหรียญทองแดง

4
เกมส์ทายภาพภาษาองักฤษหมวดร่างกายของมนุษย์ (English picture 

guessing game of the human body category)
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพชิากร 77.67 เหรียญทองแดง

5 แอปพลิเคชันแบบประเมินความเส่ียงโควิด19กอ่นเข้าสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 77.00 เหรียญทองแดง

6 ชุดสาธิตการน าเทคโนโลยี IOT สู่เกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่น วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพนัธ์พงษ์ 71.17 เหรียญทองแดง

7
การสร้างส่ือการเรียนการสอน เร่ือง อปุกรณ์คอมพวิเตอร์เบื้องต้น 

โมเดลจ าลองจากเคสคอมพวิเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 67.00 ชมเชย

8 เกมส์อา่นค่าสีตัวต้านทาน วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 75.00 เหรียญทองแดง

9 ออกแบบเว็บไซต์แผนก Media and Computer Arts วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 74.00 เหรียญทองแดง

10 เคร่ืองกรองอากาศส่ังการด้วยไวไฟ (Internet of Thing) วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตบริหารธุรกจิ 74.50 เหรียญทองแดง

11 Supporterror system online (พาณิชย์) วิทยาลัยเทคโนโลยีทกัษิณาบริหารธุรกจิ 74.00 เหรียญทองแดง

12 ระบบขายรองเทา้วินเทจมือสองออนไลน(์พาณิชย์) วิทยาลัยเทคโนโลยีทกัษิณาบริหารธุรกจิ 82.00 เหรียญเงิน

13 ระบบขายอลูมิเนียมออนไลน(์พาณิชย์) วิทยาลัยเทคโนโลยีทกัษิณาบริหารธุรกจิ 82.67 เหรียญเงิน

14 ระบบส่ังซ้ือเบอร์เกอร่ีเดลิเวอร่ี(พาณิชย์) วิทยาลัยเทคโนโลยีทกัษิณาบริหารธุรกจิ 83.33 เหรียญเงิน

15 ระบบส่ังซ้ือสกนิแคร์ออนไลน(์พาณิชย์) วิทยาลัยเทคโนโลยีทกัษิณาบริหารธุรกจิ 85.00 เหรียญเงิน

16 ระบบส่ังซ้ือสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ(พาณิชย์) วิทยาลัยเทคโนโลยีทกัษิณาบริหารธุรกจิ 85.00 เหรียญเงิน

17 ส่ือการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาองักฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีทกัษิณาบริหารธุรกจิ 77.64 เหรียญทองแดง

18 Baby Robot วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกจิยานนาวา 67.33 ชมเชย

19 ความรู้เกี่ยวกบั Covid-19 by Animaker วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกจิยานนาวา 73.67 เหรียญทองแดง

20 พฒันาเกมคอมพวิเตอร์โดยใช้เว็ปไซด์ PLAYCANVAS วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกจิยานนาวา 85.00 เหรียญเงิน

21 ระบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ PTECH NOTIFY วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 56.50 -

22 เกม เขียนโปรแกรมด้วยโค้ดบล็อก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 73.25 เหรียญทองแดง

23 นาฏศิลปเ์ทา้ไฟ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 83.00 เหรียญเงิน

24 ตู้รับฝากสัมภาระ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 95.50 เหรียญทอง

25 ตัวคอนโทรลไฟอจัฉริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 74.50 เหรียญทองแดง

26 เกมคณิตคิดถึงเธอ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 78.50 เหรียญทองแดง

27 ระบบแจ้งเตือนการสวมหน้ากากอนามัย และวัดอณุหภูมิด้วย K210 AI วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 78.00 เหรียญทองแดง

28 แอปพลิเคชัน เอม็ดี สมาร์ท วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ 81.50 เหรียญเงิน

29
การผลิตเหรียญ Crypto บนฐาน BSC (BSC - Based Crypto Coin 

Production)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน 79.33 เหรียญทองแดง

30

เคร่ืองตรวจจับและแจ้งเตือนแกส๊ร่ัวไหลภายในบา้นผ่านแอปพลิเคชัน 

LINE (LPG LEAK ALARM AND DETECT DEVICE VIA APPLICATION 
LINE))

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน 88.67 เหรียญเงิน

31 หนังสือเรียนมัลติมีเดียรายวิชาอนิเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบรีุ 57.00 -

32
เว็ปไซค์ ประชาสัมพนัธ์ กจิการร้านอาหาร 

KOROMO สาขา ICONSIAM
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 0.00 -

33 Smart meter kilowatt วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 72.67 เหรียญทองแดง

34
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบค าศัพทแ์ละคะแนนการประมวลผลQUIZ (PYT 

Happy Vocabulary for QUIZ Web)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกจิ 75.67 เหรียญทองแดง

35
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกจิ (Pyt E-meeting)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกจิ 75.67 เหรียญทองแดง

36 บา้นอจัริยะควบคุมด้วยสมาร์ทโฟรและเสียง วิทยาลัยเทคโนโลยีพชิญพชิญ์ 81.67 เหรียญเงิน

37 เกมกระโดดหรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพสัิย 72.67 เหรียญทองแดง

รำยงำนผลกำรประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อำชีวศึกษำเอกชน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2564

 ประเภทที ่6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับช้ัน ปวส.
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38 ระบบขายปงัเนยหนึบออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อ.ีเทค) 85.00 เหรียญเงิน

39 ระบบขายปอเปี๊ยะออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อ.ีเทค) 0.00 -

40 โปรดักชั่นเฮ้าส์ NMS (กาแฟ) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อ.ีเทค) 95.00 เหรียญทอง

41 โปรดักชั่นเฮ้าส์ กะบบัชีส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อ.ีเทค) 73.50 เหรียญทองแดง

42 เกม Brave knignt วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อ.ีเทค) 93.50 เหรียญทอง

43 เกม VENITA วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อ.ีเทค) 0.00 -

44 เกม Fansia Tower วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อ.ีเทค) 61.50 ชมเชย

45 แอปพลิเคชันบอกปริมาณค่าไฟ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อ.ีเทค) 71.50 เหรียญทองแดง

46 ระบบการขายอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ Fast-Self Service วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) 82.67 เหรียญเงิน

47 การสร้างระบบแจ้งเกรดผ่าน Line bot วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบณัฑิต 86.00 เหรียญเงิน

48
การผลิตหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ เร่ืองการสร้าง Model 3D ด้วยโปรแกรม

 Adobe InDesign
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 70.00 เหรียญทองแดง

49
การพฒันาส่ือเว็บไซต์เพื่อแนะแนวทางการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปทีี่ 3 ด้วยเว็บไซต์ Wix
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 66.00 ชมเชย

50
การสร้างเว็บไซต์ซ้ือขายออนไลน์ ร้านมายโฮม มายสไตล์ เฟอร์นิเจอร์ 

ด้วยเว็บไซต์ Wix
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 64.33 ชมเชย

51 การสร้างเว็บไซต์ร้านรถยนต์มือสอง By เมย์ ด้วยเว็บไซต์ Wix วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 75.67 เหรียญทองแดง

52 การสร้างสติกเกอร์ LINE เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกบั COVID-19 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 78.33 เหรียญทองแดง

53
การสร้างส่ือการสอน Online วิชาอาเซียนศึกษาเร่ืองค าทกัทายอาหาร 

เคร่ืองแต่งกาย ของอาเซียน โดยใช้โปรแกรม YouTube
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 70.33 เหรียญทองแดง

54 การสร้างส่ือการสอนวิชาคอมพวิเตอร์กราฟฟกิ เร่ืองการตกแต่งภาพถ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 76.00 เหรียญทองแดง

55
การสร้างส่ือออนไลน์บน YouTube เร่ืองวิธีการใส่ CG และ Effect ลง

ในคลิปวีดีโอ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 77.00 เหรียญทองแดง

56
การออกแบบส่ือส่ิงพมิพ ์"เมนูอาหาร" โดยใช้โปรแกรม Adobe 

Photoshop
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 78.00 เหรียญทองแดง

57 ส่ือการเรียนรู้เคร่ืองมือ Visual Basic Tools วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 82.67 เหรียญเงิน

58 Application English Kids วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 72.00 เหรียญทองแดง

59 Board game Age of pirate วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 83.00 เหรียญเงิน

60 Game ITM Siamtech Hideaway วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 87.00 เหรียญเงิน

61 Game การผจญภัยของนายเอก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 88.00 เหรียญเงิน

62 I O CHA Design วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 75.00 เหรียญทองแดง

63 Self defense การปอ้งกนัตัวจากการถูกท าร้าย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 92.00 เหรียญทอง

64 Sketch up : บา้นสไตล์นอร์ดิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 88.00 เหรียญเงิน

65 Sticker Line : Shiba Fighting Covid วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 86.00 เหรียญเงิน

66 ต าเพลิน Rebranding วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 84.00 เหรียญเงิน

67 โมชั่นกราฟกิเร่ืองรู้ทนัเร่ืองยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 78.00 เหรียญทองแดง

68 ส่ือการสอน 3D building by Blender วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 82.00 เหรียญเงิน

69 ส่ือการสอน เร่ือง การรับรู้เร่ืองความเส่ียง Covid-19 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 86.00 เหรียญเงิน

70 อปุกรณ์ฆา่เชื้อพสัดุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 67.00 ชมเชย

71 โครงการออกแบบอนิโฟกราฟกิ เร่ือง จระเข้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกจิ (SBAC) สะพานใหม่ 88.33 เหรียญเงิน

72 ระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ธุรกจิร้านวาฬชานม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกจิ (SBAC) สะพานใหม่ 78.67 เหรียญทองแดง

73 ระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ร้านหมูทอดไข่ตูม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกจิ (SBAC) สะพานใหม่ 78.33 เหรียญทองแดง

74
แอปพลิเคชันตรวจสอบที่จอดรถแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีไอโอที

และคลาวด์คอมพวิต้ิง เพื่อลดเวลาการหาที่จอดรถยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกจิ นนทบรีุ 85.50 เหรียญเงิน

75 Smart Mirror จาก Raspberry Pi เเละ Google วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกจิ 89.67 เหรียญเงิน
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76 เกม 2D Side Scroll เร่ือง Math Master โดย โปรแกรม Construct 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกจิ 92.00 เหรียญทอง

77
แอพพลิเคชั่นการขายสินค้าออนไลน์ ร้านคินบตุะ (Kin The BuTa UD

 TOWN)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 84.33 เหรียญเงิน

78 พดัลมควบคุมผ่านมือถือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบรีุ 63.00 ชมเชย

79 โมเดลการเปดิ - ปดิไฟฟา้ภายในบา้นผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบรีุ 80.00 เหรียญเงิน

80
ส่ือการเรียนการสอนวิชาคอมพวิเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม RPG 

MAKER
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 85.33 เหรียญเงิน

81 Chang with me พี่เปล่ียนน้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้นครู 84.67 เหรียญเงิน

82 การพฒันาเว็บไซต์ภาวิดา รีสอร์ต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้นครู 73.67 เหรียญทองแดง

83 เว็บไซต์สถานที่ทอ่งเที่ยวจังหวัดกาญจนบรีุ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้นครู 78.33 เหรียญทองแดง

84 ขยะหลังโควิด19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 87.33 เหรียญเงิน

85 เคร่ืองจ่ายไฟหยอดเหรียญจากพลังงานแสงอาทติย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 80.00 เหรียญเงิน

86 เคร่ืองตรวจสอบการเข้าเรียนแบบเวลาจริงด้วย QR Code วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 89.67 เหรียญเงิน

87 เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหวและแจ้งเตือนผ่านไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 82.00 เหรียญเงิน

88 พลังงานหมุนเวียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 91.67 เหรียญทอง

89 ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้า De&Ba Shop วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 83.33 เหรียญเงิน

90
ระบบขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้า น้ าปั่นผลไม้สมูทต้ี The 

Smoothies Café
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 70.33 เหรียญทองแดง

91 หอ้งเส้ืออรรถรส วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 80.00 เหรียญเงิน

92 แอปพลิเคชันสอนภาษาองักฤษ โคโค่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 85.00 เหรียญเงิน

93 แอพพลิเคชันส่ือเสริมการเรียนการสอนโครงสร้างข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 78.33 เหรียญทองแดง

94 แอพพลิเคชันส่ือเสริมการเรียนรู้จักรราศี วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 83.67 เหรียญเงิน

95 การพฒันาแอนนิเมชันใหค้วามรู้เร่ืองโควิด-19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอกัษรพทัยา 79.50 เหรียญทองแดง

96
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนแอนนิเมชัน เร่ืองการดูแลและ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอกัษรพทัยา 56.50 -

97
การสร้างหนังส้ันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เร่ืองการมีความรับผิดชอบ
ในยุคโควิด-19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอกัษรพทัยา 66.50 ชมเชย

98 เว็บไซต์ร้านข้าวมันไกเ่จ๊ยัน นาหม่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุมศึกษาพณิชยการ 91.33 เหรียญทอง

99 F – TECH เคร่ืองตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุรดิตถ์ 84.67 เหรียญเงิน

100 เคร่ืองพน่อจัฉริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุรดิตถ์ 78.67 เหรียญทองแดง

101
การพฒันาหนังสือประกอบการเรียนรู้ แบบปฏิสัมพนัธ์ ด้วยเทคโนโลยี 
AR (Augmented Reality) วิชาโปรแกรมกราฟคิ รหสัวิชา 20204-2007

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซีี 89.00 เหรียญเงิน

102 ระบบบนัทกึเวชระเบยีนผู้ปว่ย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ 76.00 เหรียญทองแดง

103
ระบบลงเวลาการท างานนอกสถานที่เพื่อแกป้ญัหาสถานะการณ์ 
Covid-19

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ 77.00 เหรียญทองแดง

104 การพฒันาเกม Toxic World ด้วยโปรแกรม Unity วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกจิ 83.67 เหรียญเงิน

105 อปุกรณ์ตรวจจับเฝ้าระวังผ่านระบบ IOT แจ้งเตือนผ่าน Line Notify วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกจิ 79.00 เหรียญทองแดง

106 แอพพลิเคชั่นค าศัพทน์่ารู้คุณหนูก าลังโต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกจิ 83.00 เหรียญเงิน

107 ตู้จดหมายเเจ้งเตือนผ่านไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบรีุ 64.00 ชมเชย

108 เกมว่ิงและคิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบรีุ 55.00 -

109 เกมเกบ็ผลไม้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบรีุ 62.00 ชมเชย

110 ส่ือ AR สามมิติเสริมสร้างการเรียนรู้4ภาษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 88.33 เหรียญเงิน

111 ระบบบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 77.33 เหรียญทองแดง

112 Applications ตรวจสอบสุขภาพ ด้วยโปรแกรม Android Studio วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 68.00 ชมเชย
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 ประเภทที ่6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับช้ัน ปวส.

113
กล่องจดหมายอจัฉริยะ ผ่านระบบเซนเซอร์ พร้อมกล้องตรวจจับ ผ่าน 

Application Line
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 65.00 ชมเชย

114
การประชาสัมพนัธ์ สาขาเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทลั ด้วยโปรแกรม 

Animaker
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 65.00 ชมเชย

115 เคร่ืองจ าหน่ายผ้าอนามัย ระบบหยอดเหรียญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 78.00 เหรียญทองแดง

116
เคร่ืองดูดฝุ่นก าลังแรงสูงผ่านกล้องมือถือ ร่วมกบัแอพพลิเคชั่นแอน

ดรอยด์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 60.00 ชมเชย

117 เคร่ืองตรวจความชื้น ด้วยโปรแกรม Arduino วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 68.00 ชมเชย

118 เคร่ืองใหอ้าหารแมว ผ่าน Application Blyn วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 75.00 เหรียญทองแดง

119 เจลล้างมืออจัฉริยะ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 90.00 เหรียญทอง

120 ตู้อเนกประสงค์ผ่าน ARDUINO วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 66.00 ชมเชย

121 นาฬิกา LED ร่วมกบัสัญญานเตือนบอกเวลาด้วยโปรแกรม Arduino วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 68.00 ชมเชย

122 ระบบเปดิ-ปดิพดัลมด้วยสัญญาณบลูทธู วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 65.00 ชมเชย

123 ระบบเปดิ-ปดิไฟ ผ่านแอพพลิเคชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 65.00 ชมเชย

124 ระบบรดน้ าต้นไม้ ด้วยสปริงเกอร์ผ่าน Application วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 72.00 เหรียญทองแดง

125
หนังส้ัน เร่ือง 14 วันฉันต้องรอด ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

 ผ่านระบบ Iot
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 74.00 เหรียญทองแดง

126 อา่งล้างมือ ผ่านระบบเซ็นเซอร์ร่วมกบัเสียงเพลง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 65.00 ชมเชย

127 แอพพลิคชั่น วิชาอา่นอลักรุอา่น แบบมัลติมีเดีย ด้วย Android studio วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกจิ 68.00 ชมเชย


