
ลำ�ดบั รหสัผลง�น ชือ่ผลง�น สถ�บนั จงัหวดั Theme ผูพ้ฒัน� ชือ่เลน่ ช ัน้ปี สถ�นะ
1

RC20-3001 กลอ่งอัจฉรยิะ วทิยาลัยเทคนคิสระบรุี สระบรุี Smart Home

นายวเิชยีร ทวสีขุ เชยีร อาจารย์
2 นายทรรศนัย วงศศ์ริวิวิัฒน์ เบยีร์ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
3 นายณัฐวิฒุ ิคำาจันทร์ ไทด์ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
4 นางสาวแคทรยีา คลา้ยฤทธิ์ แคท ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
5

RC20-3002 วทิยาลัยเทคนคิน่าน น่าน Smart Farm

นายธรีวัฒน ์ติ๊บอา้ย ธี อาจารย์
6 นายณัฐชานนท ์เย็นใจมา ซนั ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
7 นายชนัชญ ์จนิะใจ บอส ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
8 นายขวัญชยั ไฮคำา ฟอรม์ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
9

RC20-3003 Smart Power Outlet ชลบรุี Smart Home

นายธรีศักดิ ์ศรสีมบัติ เล็ก อาจารย์
10 นางสาวสรารัตน ์สวา่งศรี ดรมี นักเรยีน
11 นางสาวกลัยารัตน ์วาตบีญุเรอืง แพรว ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
12 นางสาววรนันท ์ทววิัฒน์ มกุ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
13

RC20-3004 วทิยาลัยเทคนคิสมทุรปราการ สมทุรปราการ Smart Farm

นายวนัิย จบเจนไพร วนิ อาจารย์
14 นายธนพงศ ์เรอืงเกษม ป๊ืด ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
15 นายณัฐวฒุ ิศรปีระเสรฐิ อารม์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
16 นายตะวัน สมสขุ แฮงค์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
17

RC20-3005 ระบบปาระเพือ่ชมุชน IoT วทิยาลัยอาชวีศกึษาสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี Smart Factory

นายวโิรจน ์แกว้เรอืง โรจน์ อาจารย์
18 นายทนงศักดิ ์อนิเทยีน เบยีร์ นักเรยีน
19 นางสาววนดิา แหนมเชย พรมี ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
20 นางสาวมนิทรต์รา รักสขุ ไหม ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
21

RC20-3006 pH for Plant ชลบรุี Smart Farm

นายเกษตร ทองสขุ บิ๊ก อาจารย์
22 นางสาวกนัยา นพจรัสรัตน์ เกา้ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
23 นางสาวพรรณวด ีสทิธเิขตการ แพรไหม ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
24 นายปวรี ์บวรรักษ์ วี ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
25

RC20-3007 วทิยาลัยเทคนคิชลบรุี ชลบรุี Smart Farm

นายกษมา เจรญิศร ี โคก้ อาจารย์
26 นายพพิัฒน ์บัวขาว  เคน นักเรยีน
27 นายชยพล สาลผีล ตัง นักเรยีน
28 นางสาวนุชจรยี ์ลงุพนธ์ ตนู นักเรยีน
29

RC20-3008 วทิยาลัยเทคนคิชลบรุี ชลบรุี Smart Home

นายกษมา เจรญิศร ี โคก้ อาจารย์
30 นายจักรนิทร ์ใจเดยีว เลย์ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
31 นายอรนิชยั จันทรท์องดี แฮ็ก ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
32 นายดนุภัทร เกตงุาม ไบรท์ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
33

RC20-3009 Home Alert วทิยาลัยเทคนคิสระบรุี สระบรุี Smart Home

นายอนริจุ แสงสทิธิ์ ต ิ๊ก อาจารย์
34 นายพศิษิฐ ์มแีกว้ เกา๋ นักเรยีน
35 นายพฑิรูย ์มแีกว้ เท่ นักเรยีน
36 นายธรรมรัตน ์คำาโถ แฟ้ม นักเรยีน
37

RC20-3010 บอ่กบอัจฉรยิะ วทิยาลัยการอาชพีพนัสนคิม ชลบรุ ี Smart Farm

วา่ทีร่อ้ยตรมีนัส พทุธวงค์ นัท อาจารย์
38 นายรณพ ีนอ้ยจ่ัน พี นักเรยีน
39 นายนทวรรษ เรณูศลิป์ เหยา นักเรยีน
40 นายภาคมิ แซช่ือ้ ตน้ นักเรยีน
41

RC20-3011 วทิยาลัยเทคนคิชลบรุี ชลบรุี Smart Farm

นายกษมา เจรญิศร ี โคก้ อาจารย์
42 นายธนกจิ ทองหลอ่ ฮารท์ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
43 นายนรภัทร จริเศรษฐสริิ นิ๊คเนม ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
44 นายปิยะ สริธัิญญาภรณ์ ดวิ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
45

RC20-3012 บา้นอัจฉรยิะมรีะบบจัดการพลังงานไฟฟ้า วทิยาลัยการอาชพีวังไกลกงัวล ประจวบครีขีันธ์ Smart Home

นายรุง่โรจน ์หนูขลบิ โรจน์ อาจารย์
46 นายจริาย ุนอ้ยจำารัส เคน ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
47 นายณรนิทร ์เกตคุลา้ย เบส ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
48 นายกฤตธ ีทองประดษิฐ์ ปาลม์ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
49

RC20-3013 โมเดลเปิด/ปิดประตเูหล็กมว้นIOT ชลบรุี Smart Home

นายธนากรณ์ อนิทรขนีี อู๋ อาจารย์
50 นายสริวชิญ ์พานทอง นิ๊ก ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
51 นางสาวสานฝัน ทพิยร์ัตน์ กอไผ่ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
52 นายอดศิร วนาภรณ์ บิ๊ว ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
53

RC20-3014 ระบบควบคมุกงัหันตนีำ้าอัจฉรยิะ วทิยาลัยเทคโนโลยชีลบรุี ชลบรุี Smart Farm

นายมณฑล พลศักดิ์ มณฑล อาจารย์
54 นายธนะวัฒน ์พฒุมาลา เคก้ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
55 นางสาวกาญจนา สนองสขุ มวิ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
56 นายกรวชิญ ์ชืน่ประทมุ กปัตัน ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
57

RC20-3015 วทิยาลัยเทคนคิพระนครศรอียธุยา อยธุยา Smart Home

นายพรีะภัทร ์ผาสขุ เบบ๊ อาจารย์
58 นายพรีะภัทร ์พรมโคตร คมิ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
59 นางสาวนวทพิย ์หมอสนิธ ์ ไหม ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
60 นางสาววริดา เกษางาม ปอ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
61

RC20-3016 ระบบควบคมุหอ้งเรยีนอัตโนมัติ วทิยาลัยเทคนคิพระนครศรอียธุยา อยธุยา Smart Home

นายขจรพงษ์ พูภ่มรไกรภพ นัท อาจารย์
62 นายทนุธรรม ธาราช ไอซ์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
63 นายยะศะพล จันเทีย่ง โซล ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
64 นายเทพปัญญา ทองทารัก แอล ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
65

RC20-3017 วทิยาลัยเทคนคิสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี Smart Home

นายบรุณสิ ดำาใหม่ กนัต์ อาจารย์
66 นายภัทรพล ชณูรงค์ บิ๊กแคท ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
67 นายธนศักดิ ์ซือ้สมบรูณ์ ไกด์ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
68 นายปรุเชษฐ ์เสน่หร์ัตน ปณุ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
69

RC20-3018 กรงุเทพฯ Smart Home

นางกมลทพิย ์วัฒกกีำาธร ตุก๊ อาจารย์
70 นายวฒุกิาล ศริบิรูณะ บมู ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
71 นายธนาธร สบืสายลา มาค ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
72 นายนภสนิธ์ ุกรชี ปลืม่ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
73

RC20-3019 วทิยาลัยเทคนคิสมทุรปราการ สมทุรปราการ Smart Home

นายวนัิย จบเจนไพร วนิ อาจารย์
74 นายวโรดม โคมป่ิน โดม ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
75 นายสณัหณัฐ สมบัตภัิทรา เต ้ ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
76 นายนราพงษ์ สขุมาก เปรยีว ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน

ร�ยชือ่ผูส้มคัรเข�้รว่มโครงก�ร
R Cheewa Inno Camp คร ัง้ที ่3 

วนัท ี ่23-25 กนัย�ยน 2563 ณ ศนูยป์ระชุมอทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย สวทช. จงัหวดัปทมุธ�นี

การพัฒนาระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม
การปลกูผักไฮโดรโปนกิสด์ว้ย

ระบบอนิเทอรเ์น็ตสรรพสิง่(IOT)

วทิยาลัยอาชวีศกึษา
เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุ)ี

ปวช. ปีที ่3

สมารท์ฟารม์ในระบบ
โรงเรอืนควบคมุดว้ยระบบ IOT

ปวช. ปีที ่3

วทิยาลัยอาชวีศกึษา
เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุ)ี

ระบบควบคมุความชืน้และ
อณุหภมูใินโรงเพาะเห็ด

ปวช. ปีที ่2
ปวช. ปีที ่2
ปวช. ปีที ่2

ระบบเปิด-ปิดอปุกรณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอัตโนมัต 

(HOME AUTOMATION SYSTEM 
ON MOBILE PHONE)

ปวช. ปีที ่1
ปวช. ปีที ่1
ปวช. ปีที ่1

ปวช. ปีที ่1
ปวช. ปีที ่2
ปวช. ปีที ่2

ระบบรดนำ้าพชือัตโนมัต ิ
(Automatic plant alarm system)

วทิยาลัยอาชวีศกึษาเทคโนโลยี
ฐานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุ)ี

แบบจำาลองระบบสงัเกตการณ์
และควบคมุสภาพแวดลอ้มภายในบา้น

ระบบตรวจสอบและแจง้เตอืน
ระบบทำาความเย็นตเูก็บรักษาวัคซนี

ในคลังยาของโรงพยาบาล

อปุกรณ์ตรวจสอบความเครยีด
ของโครงสรา้ง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ระบบควบคมุ IOT 
สำาหรับหอ้งชดุโครงการบา้นเอือ้อาทร



ลำ�ดบั รหสัผลง�น ชือ่ผลง�น สถ�บนั จงัหวดั Theme ผูพ้ฒัน� ชือ่เลน่ ช ัน้ปี สถ�นะ

ร�ยชือ่ผูส้มคัรเข�้รว่มโครงก�ร
R Cheewa Inno Camp คร ัง้ที ่3 

วนัท ี ่23-25 กนัย�ยน 2563 ณ ศนูยป์ระชุมอทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย สวทช. จงัหวดัปทมุธ�นี

77

RC20-3020 วทิยาลัยเทคนคิสมทุรปราการ สมทุรปราการ Smart Farm

นายวนัิย จบเจนไพร วนิ อาจารย์
78 นายวรีวฒุ รอดจรงิ แบงค์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
79 นายสณัหณัฐ สหเดช พที ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
80 นายปิยังกรู ตัง้วสิทุธิ์ ตี๋ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
81

RC20-3021 วทิยาลัยเทคนคิราชบรุี ราชบรุี Smart Factory

นายธนวัฒน ์มะลขิาว นุย้ อาจารย์
82 นายนพดล ปานบญุยนื ไตอ้อ๋ง ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
83 นายสริวชิญ ์ดรบญุลน้ เอริธ์ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
84 นายนัฐวิฒุ ิจรรยา นัฐ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
85

RC20-3022 Chicken Smart Farm วทิยาลัยเทคนคิพัทยา พัทยา Smart Farm

นางสาวพมิพกิา ยอดดี นอ้ยหน่า อาจารย์
86 นายศวิกร มะโนใจ ไกด์ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
87 นายชาญณรงค ์มะลซิอ้น กาย ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
88 นายเจนกวนิ ยา่นสากล ชดัเจน ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
89

RC20-3023 ประตรูัว้อัจฉรยิะ วทิยาลัยเทคนคิสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม Smart Home

นายดนัย ภูร่ะหงษ์ กลอฟ์ อาจารย์
90 นายปวร สกลุอนิทร์ ปอนด์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
91 นายปารม ีศรเีผอืก กนัต์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
92 นายชเูวช บญุพุม่ กอลฟ์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
93

RC20-3024 ประตกูัน้นำ้าอัจฉรยิะ วทิยาลัยเทคนคิสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม Smart Farm

นายนราชยั พลายดว้ง ปอ อาจารย์
94 นายกญัจนน์ท ีรอดสธุา กญัจน์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
95 นายธนา ชชูวลติ เบริด์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
96 นายปรนิทร ์สายทอง ไอซ์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
97

RC20-3025 SFR_board วทิยาลัยการอาชวีศกึษาปทมุธานี ปทมุธานี Smart Farm

นายอโณทัย ทฆีะสวัสดิ์ ยอด อาจารย์
98 นางสาวอรจริา ประสมสตัย์ แตม ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
99 นางสาววรียา กองสทิธผิล มาย ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
100 นายสทิธชิยั ประเสร็ฐ โด ้ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
101

RC20-3026 ตูค้วบคมุการฟักไขไ่กช่นผา่นมอืถอื วทิยาลัยเทคนคิโคกสำาโรง ลพบรุี Smart Farm

นายณัฏฐชยั คณุุกลุเดช เอ อาจารย์
102 นายอดศิร ตรัดงาม อารม์ ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
103 นายวฑัญญ ูสริอิดุมเดชา เคน ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
104 นายตณิหพ์ัฒน ์หมืน่โสดา ตณิ นักเรยีน
105

RC20-3027 โรงเรอืนเกษตรอัฉรยิะ วทิยาลัยเทคนคินครสวรรค์ นครสวรรค์ Smart Farm

นายวรรษพล หมวกแกว้ อารม์ อาจารย์
106 นางสาวพมิพกิา มั่นคง พมิพ์ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
107 นางสาวนันทน์ภัส เพชรรัตน์ ตาล ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
108 นางสาวชตุมิา บญุเรอืง ตุม้ ปวช. ปีที ่3 นักเรยีน
109

RC20-3028 วทิยาลัยเทคนคินครสวรรค์ นครสวรรค์ Smart Farm

นายนพรัตน ์พัสสร มอส อาจารย์
110 นายเอ เอ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
111 นายสวุชิยั อณุใจ เฟิรส์ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
112 นายตะวัน ตว่นชะเอม มังกร ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
113

RC20-3029 วทิยาลัยการอาชวีศกึษาปทมุธานี ปทมุธานี Smart Farm

นายอโณทัย ทฆีะสวัสดิ์ ยอด อาจารย์
114 นายวรายสุ สอสงูเนนิ ตุย้ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
115 นางสาวชชัฎาภรณ์ สทิธธิรรม ฟาง ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
116 นางสาวบญุชนก เสน่หา แองจี้ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
117

RC20-3030 วทิยาลัยการอาชพีนครปฐม นครปฐม Smart Farm

นายธนวชิญ ์ปรชีาวฒุคิณุ เลฟิ อาจารย์
118 นายฤทธไิกร ไมส้งัข์ ตัม้ ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
119 นายอมรพล ภผูา อารต์ ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
120 นายวจิติร กจิเจรญิ จติ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
121

RC20-3031 วทิยาลัยการอาชพีนครปฐม นครปฐม Smart Home

นางรัศม ีนลิเนตร หมี อาจารย์
122 นายชยัรัตน ์มลูทองนอ้ย เป๊บซี่ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
123 นายศักดา เกยีรตนิอก กอฟล์ ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
124 นายพันธวศิ พนิทอง ตอง ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
125

RC20-3032 วทิยาลัยเทคนคินครสวรรค์ นครสวรรค์ Smart Home

นายพสิทุธศิักดิ ์กลอ่มนาค ตอ้ม อาจารย์
126 นายณภัทร ดชียัรัมย์  เวฟ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
127 นายชนะภัสร ์บญุครอบ ฟลุค๊ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
128 นายจริานุวัฒน ์บัวนาค ตอง ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
129

RC20-3033 วทิยาลัยการอาชวีศกึษาปทมุธานี ปทมุธานี Smart Farm

นายจริวัฒน ์ศรสีวา่ง เปอร์ อาจารย์
130 นางสาวสาวนิ ีปรีเ่อีย่ม สา ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
131 นางสาวขวัญชวีา นามทา ขวัญ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
132 นายจริวัฒน ์ทับนลิ บอล ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
133

RC20-3034 smart home ในความฝัน วทิยาลัยเทคนคิพระนครศรอียธุยา อยธุยา Smart Home

นางสาวโชตกิา ประภากลุธวัช แอม้ อาจารย์
134 นายทยาวัตร ์วงษ์เดอืน พู ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
135 นายธนบด ีใหมม่าก บาส ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
136 นายฐติพิงษ์ ดา่นแกว้ เอฟ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
137

RC20-3035 โรงเรอืนเพาะชำาควบคมุดว้ยระบบ IOT วทิยาลัยเทคนคิพระนครศรอียธุยา อยธุยา Smart Farm

นางสาวโชตกิา ประภากลุธวัช แอม้ อาจารย์
138 นายราชคณุ คุย้ตว่น ราม ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
139 นายนวพล จนิดา เอ ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
140 นายพรนรนิทร ์ชมชู ฟลุค๊ ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
141

RC20-3036 วทิยาลัยเทคนคิกำาเเพงเพชร กำาเเพงเพชร Smart Factory

นายสำาเรงิ คำากมล เดน่ อาจารย์
142 นายชาครติ ยศออ่น สกาย ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
143 นายกองทับ ติน้ฉิน่ เติล้ ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
144 นายอัครวรรธ ์สพุรหม ไปรท์ ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
145

RC20-3037 สมารท์ ฟารม์ อัจฉรยิะ ฉะเชงิเทรา Smart Farm

นายณรงคศ์ักดิ ์สยุะลังกา ตอ๋ง อาจารย์
146 นายสรศักดิ ์บญุสม ฟลุค๊ นักเรยีน
147 นายเจษฎา ดวงตา โม นักเรยีน
148 นายศภุชยั เวยีงจันทร์ จ๊าบ นักเรยีน
149

RC20-3038 ระบบตัดนำ้าอัตโนมัติ วทิยาลัยอาชวีศกึษาสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี Smart Home

นายกฤษณุนันท ์มสีงา่ บอล อาจารย์
150 นายเกรยีงศักดิ ์ระเวง ฟิว นักเรยีน
151 นายตะวัน พระมหาโยธี ตะวัน นักเรยีน
152 นายวงศธร บญุเพ็ง ฟลุก๊ นักเรยีน

ระบบควบคมุคอกอนุบาล
ลกูโคนมดว้ยระบบ IOT

เครือ่งป๊ัมแอลกอฮอรไ์รส้มัผัส
และระบบแจง้เตอืนระดับแอลกอฮอร์

ผา่นแอพพลเิคชัน่ไลน์

ปวช. ปีที ่2

เครือ่งขับไลเ่พลีย้ไฟดว้ยระบบ
ตรวจสอบอณุหภมูแิบบ2มติิ

ชดุตรวจและบันทกึขอ้มลูคณุภาพดนิ 
ดว้ยเทคโนโลย ีIOT

ระบบ Smart Farm 
รดนำ้าผักอัตโนมัตดิว้ยเซ็นเซอร์

วัดความชืน้ในดนิ

ระบบควบคมุไฟฟ้าแสงสวา่ง 
เชน่ เปิด-ปิด อัตโนมัติ

ระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในบา้นดว้ยการสแกนอณุหภมูแิบบ 

2 มติพิรอ้มแจง้เตอืนผา่นระบบIOT

ชดุแจง้เตอืนคณุภาพนำ้า 
ดว้ยเทคโนโลย ีIOT 

สำาหรับผูเ้ลีย้งปลาในกระชงั

หุน่ยนตส์ง่ยาใหผู้ป่้วย
ในโรงพยาบาลระบบอัตโนมัติ

วทิยาลัยเทคนคิจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง)
ปวส. ปีที ่1
ปวส. ปีที ่1
ปวส. ปีที ่1

ปวส. ปีที ่1
ปวส. ปีที ่2
ปวส. ปีที ่2



ลำ�ดบั รหสัผลง�น ชือ่ผลง�น สถ�บนั จงัหวดั Theme ผูพ้ฒัน� ชือ่เลน่ ช ัน้ปี สถ�นะ

ร�ยชือ่ผูส้มคัรเข�้รว่มโครงก�ร
R Cheewa Inno Camp คร ัง้ที ่3 

วนัท ี ่23-25 กนัย�ยน 2563 ณ ศนูยป์ระชุมอทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย สวทช. จงัหวดัปทมุธ�นี

153

RC20-3039 วทิยาลัยอาชวีศกึษาสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี Smart Home

นางสาวณัฐกานต ์สาลสีาย พมิ อาจารย์
154 นายธนกรณ์ ออ่นกล่ัน เจ นักเรยีน
155 นายนัฐวฒุ ิรัตนะบชูา แทน นักเรยีน
156 นายศรชยั มะโนสอน ไฟต์ นักเรยีน
157

RC20-3040 หุน่ยนตส์รา้งสรร วทิยาลัยเทคนคิกำาแพงเพชร กำาเเพงเพชร Smart Factory

นายสำาเรงิ คำากมล แดน อาจารย์
158 นายสรุเดช อบเชย เตา่ ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
159 นายเมธาสทิธิ ์สำาราญทพิย์ บอส ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
160 นายชตุพินธ ์อนิหอม อู๋ ปวช. ปีที ่1 นักเรยีน
161

RC20-3041 รอ้ยเอ็ด Smart Farm

นายสรศักดิ ์เสน่หว์งค์ ท๊อป อาจารย์
162 นางสาวศภุนดิา พลเยีย่ม นำ้า ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
163 นางสาวกาญจนา นาเมอืงรักษ์ เกตุ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
164 นายนชิากร นุรติมนต์ เซฟ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
165

RC20-3042 การควบคมุการปลกูพชืผา่นระบบ IoT วทิยาลัยการอาชพีจอมทอง เชยีงใหม ่ Smart Farm

นายวรานนท ์คำามาวัน นนท์ อาจารย์
166 นายณัฐวฒุ ิเขยีวกนัยะ ป๊อบ ปวส. ปีที ่1 นักเรยีน
167 นายววิธิชยั สารนิจา นาย ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
168 นายยทุธนา ปัดลี รวิ ปวช. ปีที ่2 นักเรยีน
169

RC20-3043 Mushroom smart farmer วทิยาลัยสารพัดชา่งกระบี่ กระบี่ Smart Farm

นายอภสิทิธิ ์ศรทีอง เบว อาจารย์
170 นายณัฐพงศ ์สพูร ชารฟี นักเรยีน
171 นายมอส พงษ์ออ่น มอส นักเรยีน
172 นางสาวไดอาน่า รองปาน ไดอาน่า นักเรยีน
173

RC20-3044 ระบบใหปุ้๋ ยอัตโนมัติ รอ้ยเอ็ด Smart Farm

นายณัฐดนัย กองฝ่าย บาส อาจารย์
174 นายธรีเทพ หงศรเีมอืง เจ นักเรยีน
175 นายอโณทัย คำาแสนเทยีะ บิ๊ก นักเรยีน
176 นางสาวชนากานต ์เปลีย่นสรา้ง พี นักเรยีน
177

RC20-3045 ลพบรุี Smart Farm

นายนพนันฏฐ ์รังสะกนินนิ นพ อาจารย์
178 นายณัฐพล หวังแววกลาง พล นักเรยีน
179 นางสาวนฤมล อิม่ใจ มล นักเรยีน
180 นายทัตธน จันทรเ์รอืงฉาย ทัต นักเรยีน
181

RC20-3045 ตูน้ริภัย วทิยาลัยเทคนคิสมทุรปราการ สมทุรปราการ Smart Home

นายณภัทร หงษ์ภักดี อารต์ี้ อาจารย์
182 นายสหัสวรรษ วานชิกลาง ฮัว้ นักเรยีน
183 นายธนวัฑ พรรณจติต์ รวิ นักเรยีน
184 นางสาวชญัญาทพิย ์ลำาจวน ไอซ์ นักเรยีน
185

RC20-3046 อปุกรณ์แจง้เตอืนเด็กตดิอยูใ่นรถ วทิยาลัยการอาชพีปัตานี ปัตตานี Smart Factory

นางสาวกวสิรา อับดลุลาตฟิ ยะ อาจารย์
186 นายอดนัิน สามะอาลี นัน ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
187 นางสาวรรรรวุรา เดชพนิ กิง่ ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน
188 นายอัฟฟาน มะดเียาะ ปัง ปวส. ปีที ่2 นักเรยีน

ระบบสง่ภาพแจง้เตอืนผา่นไลน ์
(cam-line-notify)

ปวส. ปีที ่1
ปวส. ปีที ่2
ปวส. ปีที ่2

ระบบบรหิารจัดการงานฟารม์ 
Farm Management System

วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยรีอ้ยเอ็ด

ปวช. ปีที ่2
ปวช. ปีที ่2
ปวช. ปีที ่2

วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยรีอ้ยเอ็ด

ปวช. ปีที ่2
ปวช. ปีที ่2
ปวช. ปีที ่2

ฟารม์สกุรขนุอัจฉรยิะ 
(LBCAT Kidbright Iot)

วทิยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยลีพบรุี

ปวส. ปีที ่1
ปวส. ปีที ่1
ปวส. ปีที ่1

ปวส. ปีที ่2
ปวส. ปีที ่2
ปวส. ปีที ่2
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