
นายนนทพัทธ์  สิงหาราช
นางสาวปณิตา  ทินาพิมพ์
นางสาวปณิดา  นามบุญมี
นางสาวณริสสา  สวัสดี
นางสาวนริศรา  กุตัน
นาฃสาวน ้าอ้อย ทุมรัง
นางสาวบุญรักษา  ผาแก้ว
นางสาวปริณดา  พันศรี
นางสาวปริชาติ  ฉลาดพร้อม
นางสาวปัทมวรรณ หนูกลาง
นางสาวธิดาภรณ์  เรลอย

นางสาวธนพร  จันทนัด
นางสาวนงนุช  จันตะนี
นางสาวปรียานุช  สุตตะนนท์
นายอภิรักษ์  ระมินโท
นางสาวนินดา  วรรณศรี
นางสาวปรีดาพร  หินะสุทธ์
นางสาวปนัดดา  สิงหาพรม
นางสาวนันดา  สุวัตร์
นางสาวนุชรา  ส้ามูลร้า
นางสาวปานทิพย์  สวัสดี
นางสาวพัชรินทร์  สง่าพล
นางสาวผกามาศ  ปาระมี
นางสาวพรชิตา  อันภักดี
นางสาวนัดดา  หล้าน้อย
นางสาวนริศรา  จันทพันธ์
นางสาวปนัดดา  พุกสุนทร
นางสาวธัญญลักษณ์  วงศาจันทร์

.........................................................
(นางสาวกัลยา  สารคุณ)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

8 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายซูซิ

9 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายเครปเย็น

10 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายปลาหมึกย่าง

7 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายข้าวเหนียวหมูป้ิง

4 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายลูกชิ นน่ึง

5 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายน ้าส้มเกร็ดหิมะ

6 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายเฉาก๋วย

1 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายขนมโดนัท

2 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายน ้ามะพร้าว

3 การจัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายเค้กบราวน่ี

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา การบัญชี ระดับช้ัน ปวช. 3  ครูผู้สอน  นางสาวกัลยา  สารคุณ

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นางสาววิภาพพร  ดอนชวนชม

นางสาวมนต์ธิกา  ตันนารัตน์

นายนราธิป  ด่านสุวรรณ

.....................................................
(นางสาวอาภาพร  รอดเจริญ)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................
สาขาวิชา...เทคโนโลยีศิลปกรรม........ ระดับช้ัน..ปวช.3.......  ครูผู้สอน...นางสาวอาภาพร  รอดเจริญ.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1
โครงการ "กระจกส่องศิลป์" (ออกแบบลวดลายบนกระจก THE 
MIRROR ART PROJECT)

2 โครงการ  ภาพวาดปะติดแบบส่ือผสม "พระธาตุหล้าหนอง"

3 โครงการภาพยนต์ส้ัน "อาสาพาไป"



นางสาวอินทิรา      หวันเสนา
นางสาววิลาวรรณ  จันทะราช
นางสาวพวงทอง    ผาทอง
นางสาวปิยฉัตร     วัตทัน
นางสาวนิดาวรรณ  ภาโสม
นางสาวศิริลักษณ์  เชาวะรักษ์
นางสาวปานัดดา   บุญประคุม
นางสาววิลาวัณย์   สุขเผือก
นางสาวสินีนาฎ     บทมาตย์

.....................................................
(นายสุทธิชัย   สร้อยสุข)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................
สาขาวิชา..การโรงแรม........ ระดับช้ัน..ปวช.3.......  ครูผู้สอน...นายสุทธิชัย...สร้อยสุข.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1
ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม
 ท่ีมีต่อการจับจีบผ้างานโรงแรม

2
การเปรียบเทียบการบูรสมุนไพรดับกล่ิน สูตรใบเตย สูตรผิวมะกรูด 
และสูตรตะไคร้

3
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อคู่มือการพับผ้าแนปก้ินบนโต๊ะ
อาหาร



นางสาวจิราพร  ค าใบ
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลประ

นายกิตติศักด์ิ  ธาราวุฒิ
นางสาวกันยกร  ราชูธร
นางสาวจิราพร  เสติเนตร
นางสาวณิษา  ชัยทองค า
นางสาวชลดา  นามโคต

นางสาวจิตรกัญญา
นางสาวทิวากร  อินทรักษา

นายกิตติวุฒิ  กินเสน
นายณรงค์ศักด์ิ  ศรีวงษ์
นางสาวธนาภรณ์  ศิริเชษฐ
นางสาวกฤษณา  กองเกิด
นางสาวชลธิชา  อุดามาร
นางสาวฐิติยา  เพ็งเก่ง
นางสาวกัญญารัตน์  ยุนิรา
นางสาวจุฑามาศ  ไหมพรม
นางสาวอทิตยา  แท่นหิน
นางสาวกันติมา  บรรณารักษ์
นางสาวชลิตา  เมืองแสง
นางสาวฑิมพิกา  นาสินสร้อย
นางสาวจิรารัตน์  บุญมี
นางสาวชลดา  ช่างกระโทก
นางสาวณภัสสรณ์  จิตธรรม

.....................................................
(นางสาวมณี   เกษานุช)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

8 การจัดท าบัญชีร้านMANCHESTER

9 การจัดท าบัญชีร้านแม่ค าแพง

7 การจัดท าบัญชีร้านน  าฝนหอมทรัพย์

4 การจัดท าบัญชีร้านค็อฟฟ่ี ทอล์ค

5 การจัดท าบัญชีร้านธงฟ้าการค้า

6 การจัดท าบัญชีร้านแชมป์  มินิมาร์ท

1 การจัดท าบัญชีร้านตันบาร์เบอร์

2 การจัดท าบัญชีร้านเต็มสุขมินิมาร์ท

3 การจัดท าบัญชีร้านแสงสง่าซุปเปอร์มาร์เก็ต

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา.....2561...................
สาขาวิชา.............การบัญชี............ ระดับช้ัน.....ปวช3/1...........  ครูผู้สอน.........นางสาวมณี...เกษานุช.......................

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นายจักรกฤษณ์  แก้วนามเมือง
นางสาวชิดชนก  จันทะราช
นางสาวปิยวรรณ  รักษาภักดี
นางสาวพิมวิภา  บัวจันทร์
นางสาววิญาดา  รอดประเสริฐ์
นางสาวปาณิสรา  ผลาศักด์ิ
นางสาวก่ิงแก้ว  นันทโพธ์ิเดช
นางสาวนันท์นภัส  หวง
นางสาวภาวิดา  กิติปัญญา
นางสาวจินดามณี  นาสิงห์ทอง
นางสาววรรณนิภา  อินทร์เนียม
นายวรวัส  สายเจริญ
นายชัยณรงค์  จันทะเบ้า
นางสาวธิดารัตน์  ลีวงค์ษา
นายอานุภาพ  วินัยโกศล
นางสาวจิรารัตน์  อ่ิมอุทร
นางสาววราพร  แก้วสมุทร
นางสาววารุณี  เงินนา
นายธนันชัย  ทองค า
นายธีรพงษ์  วงษ์ศรี
นางสาวปนิดา  หานาม
นางสาวชนิสรา  สิงห์มหาไชย
นางสาวนฤมล  ผ่องแผ้ว

นางสาวเอมวรี  ผาทอง
นางสาวสุนิศา  ผาทอง
นางสาวอรพิมล  มหาฤทธ์ิ
นายอภินันท์  อุปโคต

10 นางสาวสกุลทิพย์  เยาวรุตม์
นางสาวอารีรัตน์  แก้วอุ่น
นางสาวโพธิวรรณ พรมโคตร

11 นางสาวไพลิน วงค าภา
นางสาวสุพัตรา พวงสะกะ

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การให้บริการนักท่องเท่ียว บ้านต้นจาน Farm 
stay

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์กลุ่มบ้านจอมแจ้ง  จังหวัดหนองคาย

8

9

4 เว็บไซต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

5
โปรแกรมเช็คช่ือการมาเรียนของนักเรียน  แผนกวิชาชีพคอมพิวเคอร์
ธุรกิจ  ระดับช้ันปีท่ี 3 ผ่านการสแกนบาร์โค้ด

6 จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ร้านอาร์มเบเกอร่ี

ส่ือการเรียนรู้การพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์  โดย
ใช้โปรแกรม  Adobe Flash Player

ชุดส่ือโฆษณาสถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดหนองคายด้วย  Adobe Flash 
Player  ส าหรับเว็บไซต์

เว็บไซต์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสุขส าราญ

7

1
เว็บไซต์ระบบข้อมูลกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
 ปีการศึกษา 2561

2 การจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงน้ านาโนแมกแนติก

3
คิวอาร์โค้ดสืบค้นพันธ์ุไม้ในโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จากกูเก้ิลไซต์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................
สาขาวิชา..คอมพิวเตอร์ธุรกิจ........ ระดับช้ัน..ปวช.3.......  ครูผู้สอน...นางสาวลลิดา...เตนากุล.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นางสาวศิริรัตน์   อังคุนันท์
นางสาวสุภาพรรณ วันดี
นางสาวหรัณย์ธนา อุยะพิตัง
นางสาวสุพัตรา  วิลาด
นางสาวอนัญญา  เครือทองศรี
นางสาวอรัญญา  ปาระมี
นางสาวนิธิพร พันนุวงศ์
นางสาวสิทธิพร เคณาภูมิ
นางสาวสุมนทรา โสภาเวทย์
นางสาวสุจิตรา  นิยะนุช
นางสาวศิรินทรา  พรมโคตร
นายภัทรวิชญ์   พรมโคตร

.....................................................
(นางสาวลลิดา   เตนากุล)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

เว็บไซต์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกวนวัน

สาขาวิชา..คอมพิวเตอร์ธุรกิจ........ ระดับช้ัน..ปวช.3.......  ครูผู้สอน...นางสาวลลิดา...เตนากุล.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

12

13

14

15

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน  บ้านวังยางเหนือ

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ส่ือการเรียนรู้ต านานอุรังคธาตุในจังหวัดหนองคายด้วยโปรแกรม  
Adobe  Captivate



นายปริญญา  ปาสาทัง
นายญาณรุตม์  เรียกศิริ
นางสาวศิริลักษณ์  ค าบุญเรือง
นางสาวนภาพร  อุดม

นางสาวกัลยา  ริรัง
นางสาวนันทิยา  ศรีระวงศ์ษา
นายประเสริฐ  สุภาวรรณ์
นางสาวน  าทิพย์  ปานพิมพ์
นางสาวกัณฐ์ดา  เบาะพรม

นางสาวกมลชนก  ปัดชาพงษ์
นางสาวฉัตรสุมา  พัสแสวง
นายณัฐวัฒน์  สุวรรณดี
นางสาวกัลยา  คาบเมืองพวล
นางสาวรัชนีกร  ชะรุมรัมย์
นางสาวรัชนีกานต์  บทมาตย์
นางสาวจิราพร  วงศ์บุตรสง
นายปฏิภาณ  สิงสกุล

.....................................................
(นางสาวอัญชลี   ประทุมทีป)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

7
ศึกษาความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เร่ือง วุ้นสมุนไพร

4
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกาหนองคาย เก่ียวกับหลักสูตร Mocktail Blue 
Lagon

5
ศึกษาความพึงพอใจนักเรียน นักศึกา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมม็อกเทล สูตรอร่อยดี

6
ศึกษาความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อลูกประคบสมุนไพร

1
ศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการบาร์ เดอะบาร์อิฟินิพู โรงแรม
รอยัลโฮเต็ลกรุ๊ป จังหวัดชลบุรี

2
ศึกษาความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม ฟลุ๊ตพั นซ์

3
ศึก๋ษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อน  ายาล้างจานสารสกัดจาก
มะกรูด

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................
สาขาวิชา...การโรงแรม........ ระดับช้ัน..ปวช.3.......  ครูผู้สอน...นางสาวอัญชลี...ประทุมทีป.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นางสาวชนิภรณ์  ค าภูมี
นางสาวอัมวรรณ  ไกยารัตน์

นางสาวณัฐธิดา  ทองมะณี
นางสาวธิญาพร  กันชะนะ

นายจีรศักด์ิ  สุดตะบุตร
นายภูบดินทร์  ถานทองดี
นางสาวชลดา  เชียงค า
นางสาวกรณอินท์  ฤทธ์ิทอง
นางสาวจิรรัตน์  เทวิง
นางสาวณัฐติกา  ทองประเทือง
นายชัยชนะ  เบ้าสิงห์สวย
นางสาวสลิลทิพย์  แก้วชิน

นางสาวปนัดดา  คุ้มครอง
นางสาวสุกัญญา  ตะตินุช

........................................................
(นางนพวรรณ แก้วโกมินทวงษ์)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

4 ร้านปลาหมึกน่ึง รสเด็ด

5 ร้านสาล่ี เปาเปา (ขนมจีบ-ซาลาเปา)

6 ร้านย าลูกช้ิน ด๋ึงด๋ึง

1 ร้านโดนัท อร่อยดี

2 ร้านข้าวโพดอบเนย

3 ร้านหมูป้ิง-สด้ิง สะเดิด

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา   2561
สาขาวิชา…การตลาด............ ระดับช้ัน...ปวช.3........  ครูผู้สอน...นางนพวรรณ...แก้วโกมินทวงษ์....

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นางสาวปาลิตา  โคตรสมบัติ
นางสาวเมทินี  อินทร์ภูเขียว

นางสาวปัทมาพร  เคางาม
นางสาวสายชล  สิงห์สุริยะ
นายกิตติวัฒน์  รินชมภู
นางสาวอมิตตา  นิพล

นายสันติภาพ  เตยพรมทอง

นายอิษฎา  นาโง้งสุขา

นางสาวภัทรลดา  สุทารส

นางสาวเนตรวิไล  เพาะพืช

.....................................................
(นายเทพอมร  วรขันธ์)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

7
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว 
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋แบบสโลว์ไลฟ์"

4
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อบริษัท พีที ทราเวล
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "โครงการวิถีชีวิตชุมชนย่ังยืน"

5
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว 
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "ประวัติศาสตร์ตามรอยพญานาค"

6
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว 
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "ท่องเท่ียววิถีไทย สไตล์นักท่องเท่ียว"

1
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "เท่ียวหนองคาย ตามรอยบุญนาคราช"

2
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "ศึกษาเส้นทางสายธรรมชาติ หลีกหนี
ความทุกข์รับสุขอ่ิมบุญ"

3
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "ท่องเท่ียว เก๋ไก๋ สไตล์ ริมโขง"

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา.....2561...................
สาขาวิชา....การท่องเท่ียว.............. ระดับช้ัน...ปวช.3.... ครูผู้สอน...นายเทพอมร...วรขันธ์.................

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นายปริญญา  ปาสาทัง
นายญาณรุตม์  เรียกศิริ
นางสาวศิริลักษณ์  ค าบุญเรือง
นายสมเกียรติ  นะตา
นายสราวุธ  อาสนานิ
นายอัมรินทร์  จันทา
นายวิษณุ  ยุนิลา
นางสาวปภัสสร  ดอนเกิด
นางสาวปัทมาภรณ์  สาธินันท์
นางสาวลลิตา  เคนประจง
นางสาวนุชวรา  วันดี
นางสาวกชกร  จันดา
นางสาวสิริวิมล  สุวรรณา
นางสาวหน่ึงธิดา  ชินช้าง
นางสาวอภิญญา  ศรีจันทร์
นางสาวอนิศรา  ศิลาคม
นางสาวสินินาฏ  หาญชนะ
นางสาวอัจฉราพรรณ  อักษรทอง

.....................................................
(นายอนิวัฒน์  ชมเชย)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

4
ศึกษาความพอใจของนักเรียน และนักศึกษา  แผนกวิชาการ
โรงแรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อสูตรม็อกเทล 
Red  Velvet

5
ศึกษาความพอใจของนักเรียน  แผนกวิชาการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อแครกเกอร์ข้าวแต๋น  หน้าผลไม้
อบแห้ง

6
ศึกษาความพอใจของนักเรียน  แผนกวิชาการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ต่อเคร่ืองด่ืม Chi Chi C/T

1
ศึกษาความพอใจของผู้มาใช้บริการบาร์  เดอะบาร์อิฟินิพู 
โรงแรมรอยัลคลิฟ จังหวัดชลบุรี

2
ศึกษาความพอใจของนักเรียน และนักศึกษา  แผนกวิชาการ
โรงแรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อพวงมาลัยจาก
ริบบ้ิน  กล่ินสมุนไพร

3
ศึกษาความพอใจของนักเรียน และนักศึกษา  แผนกวิชาการ
โรงแรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เทียน
พิม

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................
สาขาวิชา.....การโรงแรม....... ระดับช้ัน....ปวช. 3.....  ครูผู้สอน......นายอนิวัฒน์....ชมเชย..........

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นางสาวอริสรา  จันทร์สุข
นางสาวสุทธนุข  พิมเสน
นางสาวหฤทัย  มณีสวาท
นางสาวอารีญา  โคธิเสน
นางสาวอนุสรา  เส็งค าปาน

นางสาวเกษร  สีมืด
นางสาวจิรญาภา  บุณณสาร
นางสาวอิงนภา   กะมุทะเสน
นางสาวอุทุมพร  อินทะชัย
นางสาวสุภากมล  มุตตะสัตย์
นางสาวสุรีรัตน์   พนมศิลป์
นางสาวอนัญตญา  ผาณิบุศย์
นางสาวอัจฉรา  หิรเดช
นางสาวอารียา   บุรพุด
นางสวาอาทิตติญา   โยธี
นางสาวสุภาภรณ์  กล้าหาญ
นางสาวสุภารัตน์   นาตาล
นางสาวอารียา  รักษาสม
นางสาวอริสรา  ค าภาจันทร์

นางสาวอนัญญา   เอ่ียมส าอางค์
นางสาวอุพาพร  กุลนาวรรณ์

นางสาวอารีญา   สีทน
นางสาวเปรมจิต   วันมะโน
นางสาวเพ็ญนภา   กุลแก้ว

...........................................................

.
(นางสาววันชญาน์  จันธิภากัญจน์)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

7 โครงการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายซูซิ

8 โครงการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายแซนวิช

9 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายปลาหมึกย่าง

4 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายน  าส้มเกล็ดหิมะ

5 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายขนมจีน

6 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายลูกชิ นน่ึงน  าจิ มซีฟู๊ต

1 โครงการจัดท าบัญชีจ าหน่ายเครปโรล

2 โครงการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายซูซิ

3 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายขนมปังไส้ระเบิด

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา การบัญชี  ระดับช้ัน  ปวช .3/4  ครูผู้สอน นางสาววันชญาน์  จันธิภากัญจน์

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



น.ส.พัฎฐิณา    พรมภา
น.ส.วรรณ์ดี     ศรีสว่าง
น.ส.วริยา       สิงห์ทอง
น.ส.สุกานดา  ศรีสุนนท์
น.ส.วิภาพร   ตาลหยง
น.ส.พิกุลทอง  บริหาร
น.ส.รุ่งธิดา     ภาดี
น.ส.ภคมน    บุญจันทร์
น.ส.สุชาดา   จันทร์อุดทา
น.ส.ศุภลักษณ์  ชาวชายโขง
น.ส.ศิริบูลย์    หาริกุล
น.ส.วิจิตรา     โต๊ะมา

.....................................................
(นางสาวนิภาวรรณ   อรดี)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

3 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายเฉากล้วยนมสด

4 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายลูกช้ินน่ึง

1 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายปลาหมึกย่าง

2 โครงการการจัดท าบัญชีการจ าหน่ายข้าวโพดอบเนย

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561
สาขา...วิชาการบัญชี...ระดับช้ัน...ปวช. 3 ครูผู้สอน...น.ส.นิภาวรรณ...อรดี

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ


