
นายพงษ์พรรณ  รักษาแสง

นางสาวภัทรา  ตันนารัตน์
นางสาวปรายฟ้า  ชมชะนัด

นางสาวจันทร์สุดา  หลอมทอง

นางสาวพรประภา  โคตรชมภู

นางสาวเยาวเรศ  ธาตุวิสัย

นางสาวศิโรรัตน์  ศิลปกอบ

นางสาวศันสนีย์  ตุนก่อ

นางสาวพิมพ์ชนก  วัตทัน

นางสาวชลทิพย์ วัฒตะพัฒน์

.....................................................
(นางสาวชลธิดา   โพธิสา)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา..2561.......
สาขาวิชา.....การตลาด.......... ระดับช้ัน....ปวส.2..........  ครูผู้สอน..นางสาวชลธิดา....โพธิสา...................

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมโคนมนิลาและโคน
ช็อกโกแลตของลูกค้าในร้าแดร่ีควีน สาขาเทสโกโลตัส หนองคาย

2
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อร้าน 108 Shop สาขา
สะพานทอง หนองคาย

3
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตึกซันทาวเวอร์ส ท่ีมีต่อร้านคาเฟ่อ
เมซอน

8
การศึกษาความพึงพอใจของการเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นเซน 
จังหวัดอุดรธานี

7
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าจากร้านหนองคายกมล
รัตน์ จังหวัดหนองคาย

4
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการร้านสะดวก
ซ้ือ 7 - Eleven สาขาเจริญกรุง 99

5
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการร้านบุญ
ธรรมอิฐบล็อก

6
การศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการ หจก.นครทองเอ็กซ์เพรส
  จังหวัดนครนายก



น.ส.กัญญาวีร์   ชาทิทักษ์
น.ส.กิดานันท์   ผาทอง

น.ส.เพ็ญศรี    เศษรักษา
น.ส.ฐิติชญา    ทิพรักษ์

น.ส.ชญานุช    ไชยหาญ
น.ส.มุทิตา      หิรัญมาลย์

นายณัฐพล     โพธิบาย
นายธนาธิป     หินชัยภูมิ

น.ส.จิตราภรณ์   ผาทอง
น.ส.ธิภาดา       แก้วเมือง

น.ส.ชรินรัตน์     ปังคะบุตร
น.ส.กนกวรรณ   พรมวงศา

น.ส.จิราพัชร      นาค า
น.ส.อรศิริ          ศรีนครดี

น.ส.ชลธิชา       ไข่แก้ว

น.ส.เนตรนภา   มาตวังแสง
น.ส.อทิตยา      โกนากัน

นายธวัชชัย       สุพรม
นายธนัสชัย      สาตินิจ

น.ส.ณัฐภรณ์    หนันตรี
น.ส.ศุภร        โหงษา

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา...การบัญชี...ระดับช้ัน...ปวส.2  ครูผู้สอน...นางประมวล...จิตประเสริฐ.................

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1

2 โครงการการวางระบบบัญชีร้านอนุวัตการค้า

3 โครงการการวางระบบบัญชีร้านมณีรัตน์โดยใช้โปรแกรม Express

โครงการการวางระบบบัญชีและการจัดท าบัญชีร้านแสงชัย

4 โครงการวางระบบบัญชีและการจัดท าบัญชี ร้านบุญเพ็งบริการ

5

6

โครงการการวางระบบบัญชีและการจัดท าบัญชีร้านกตัญญู

โครงการการวางระบบบัญชีชญาดาการค้า

7 โครงการการวางระบบบัญชีครัวอินด้ีอาต้ี

8 โครงการการวางระบบบัญชีร้านก๋วยเต๋ียวแม่ไพจิตร

9 โครงการการวางระบบบัญชีร้านเฟ่ืองฟ้าซักผ้าหยอดเหรียญ

10 โครงการวางระบบบัญชีร้านเส้ือผ้าป้าวรรณ

11 โครงการวางระบบบัญชีร้านอุทุมพรการค้า



น.ส.จิราพร     กองพิลา
น.ส.ดวงฤดี     เหง้าที

น.ส.จันจิรา    วิเศษสุนทร
น.ส.กมลวรรณ  นามบุรี

.....................................................
(นางประมวล   จิตประเสริฐ)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

13 โครงการวางระบบบัญชีร้านพ่อดาวบริการ

สาขาวิชา...การบัญชี...ระดับช้ัน...ปวส.2  ครูผู้สอน...นางประมวล...จิตประเสริฐ.................

12 โครงการวางระบบบัญชีร้านชญาดาซาลอน

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561



นางสาวธัญวรรณ  สังกะสินสู่
นางสาวประภัสสร  เสาศรี

นายวัชรพงศ์  บุญเลิศ
นางสาวสุนิตรา  ฝ้ายขาว

นางสาวพัชราภรณ์  หนันต๊ะ
นางสาวพรชิตา  ผงอ้วน

นายณรงค์ฤทธ์ิ  เมพิจิตร
นางสาววนิดา  พงษ์พิมพ์

นางสาวภัทรวดี  เสนารักษ์
นางสาววรัญญา  คุณขอบยาง

นางสาววราภรณ์  โพธิพรม
นางสาววิลาสิณี  บุญเลิศ

นางสาวเจนจิรา  ทูลธรรม
นางสาวสไบทิพย์  ค าพันธ์

นางสาวศิรินภา  หวันเสนา
นางสาวจิดาภา  พลเสน

นายคุณธรรม  ธรรมวิจัย
นายอรรถกร  กิตติราช

นางสาวจุฑามณี  ค าศรี
นางสาววิชชุดา  ละครชัย

นางสาวอารยา  บุญชิ
นางสาวอนงค์ทิพย์  เคณาวัตร

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................
สาขาวิชา...การโรงแรม........ ระดับช้ัน..ปวส.2.......  ครูผู้สอน...นางสาวกนกนาถ...นาหิรัญ.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีต่อตะกร้าสานจากหลอดกาแฟ

2
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อหมอนเพ่ือสุขภาพจากหลอดกาแฟ

3
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อแยมสับปะรดเสาวรส

4
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อเครปญ่ีปุ่น

5
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมค็อกเทลท่ีมีช่ือว่า Single Night In 
the Universe Cocktail

6
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อคานาเป้หน้าบาร์บีคิว

7 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่กากกาแฟผสมใยบวบ

8
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อน  าสลัดใบเตย

9
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ Sunset Bar โรงแรมรอยัล คลิฟ
 โฮเทล กรุ๊ป

10

11

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมน  าพั นซ์ (ผลไม้รวม) โดยใช้เทคนิคการ
ป่ัน

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการตบแต่งสถานท่ีโดยใช้การจับจีบผ้า



นางสาววิไลพรรณ  แสนอภัย
นางสาวสิริพร  นินทะระ

นางสาวพรรณพิลาศ  แก้วดวงตา
นางสาวณัฐพร  พรมโว

นางสาวพรทิพย์  ธาตุทอง
นางสาวนันทนา  สุพรม

........................................................
(นางสาวกนกนาถ  นาหิรัญ)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

หมายเหตุ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักของโรงแรมรอยัลคลิฟโฮเทลกรุ๊ป
 จังหวัดชลบุรี

ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรมรอยัลคลิฟบีชโฮเทล

ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรมรอยัลคลิฟแกรนด์ โฮเทล14

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

12

13

สาขาวิชา...การโรงแรม........ ระดับช้ัน..ปวส.2.......  ครูผู้สอน...นางสาวกนกนาถ...นาหิรัญ.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน



นางสาววรดา  ดูริปี
นางสาววราภรณ์  ปานิเสน

นายนาวิน  เอกนิตย์
นางสาวนิชาภา  นามรส

นางสาวนราทิพย์  กุลมาตร
นางสาวอารีย์รัตน์  ฝ้ายขาว

นางสาวจีระประภา  ลาพานิช
นางสาวอมรรัตน์  เฉียบแหลม

นางสาวปิยนุช  แสนสุริยวงศ์
นางสาววราภรณ์  เดชรักษา

นางสาวอภิญญา  ปัสสายามาตร
นางสาวศิริลักษณ์  สีหาดี

นางสาวณัฐมนต์  ต่างโอฐ
นางสาวปภาวีร์  กาบบัวโข

นางสาวณัฐชา  ช่อเกษม
นางสาวสุดารัตน์  ผาชา

นางสาวสิริภัค  วงษ์เสียงดัง
นางสาวสุนิษา  ไล้สมบุญ

นางสาววันทนา  กิติปัญญา
นางสาวอรัญญา  น้อยจ ารัส

นางสาวปิยะนุช  อุประ
นางสาวลัดดามณี  น้อยอามาตย์

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................
สาขาวิชา...การบัญชี........ ระดับช้ัน..ปวส.2.......  ครูผู้สอน...นางปภาภัทร...แสงแก้ว.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านพิทักทรัพย์

2 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านลาบเป็ดผู้ใหญ่หนา

3 โครงการบริการจัดท าบัญชีกิจการร้านหมูกะทะ (เจน)

4 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านช าสองพ่ีน้อง

5 โครงการบริการจัดท าบัญชีกิจการร้านก๋วยเต๋ียวริมโขงปะโค

6 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านแสงเพชรการค้า

7 โครงการบริการจัดท าบัญชีกิจการสวัสด์ิ ฟาร์มหมู

8 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านสุดท้ายผ้าไทย

9 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านจันทร์

10 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านนมสด ตัว อ.

11 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านค้าชุมชนบ้านบัว.



นายณัฐวุฒิ  สาวะสิทธ์ิ
นางสาวปนิฐิ  จันทร์ห้วย

นางสาวชุติมาภรณ์  โสดาวิชิต
นางสาวสิริวิมล  หิระเดช

นางสาวอรอุมา  ส าราญวงค์
นางสาววรรณภา  พ่ึงกิจ

นางสาวพัชราภรณ์  ชัยสิทธ์ิ
นางสาวสุธิษา  ศรีภา

นางสาวณัฏฐยา  วงค์ค าหาญ
นางสาวสุปราณี  รักษาสิทธ์ิ

นางสาวชลลดา  โสภาพ
นางสาวชลลดา  คูจินดา

นางสาวปาริชาติ  โยธาแข็ง
นางสาวอาภาภรณ์  มิริสุทธ์ิ

นางสาวคณิตา  มะติยาภักด์ิ
นางสาวพรธิดา  ต่างโอฐ

นางสาวนิภาวรรณ  กองทอง
นางสาวหยดเทียน  สายสุวรรณ

........................................................
(นางปภาภัทร   แสงแก้ว)
ครูผู้สอนวิชาโครงการ

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

โครงการบริการวิชาชีพการวางระบบบัญชี ร้านก๋วยเต๋ียวหมูน  าตก-น  าใส

สาขาวิชา...การบัญชี........ ระดับช้ัน..ปวส.2.......  ครูผู้สอน...นางปภาภัทร...แสงแก้ว.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

17 โครงการบริการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือนหมู่บ้านนาคลอง

โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านมณีรัตน์

                

12 โครงการบริการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือนบ้านเวียงคุก

13 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านท่ีนอนทิพย์สยาม

14 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านแสงศิลป์

15 โครงการบริการจัดท าบัญชีร้านอาดา

16

18
โครงการบริการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือนธุรกิจร้านสะอาดเจริญ
ยนต์

19 โครงการบริการจัดท าบัญชีธุรกิจห้องเช่า

20



นางสาวเกวลิน  กรมละคร
นายอิชฌน์  ไชยภูมี

นายวันชัย  โคตะนนท์
นางสาวจิราภรณ์  บุญสาลี

นางสาวทัดดาว  มณีทร
นางสาวภานรี  แจ่มเพลง

นางสาววณิชชา  ศรีเพชร
นางสาวนฤมาศ  วรขันธ์

นางสาวกนกวรรณ  บุญราศรี

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

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

4 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อวัดโพธ์ิชัยจังหวัดหนองคาย

5 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อท่าเสด็จจังหวัดหนองคาย

1
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อพระธาตุหล้าหนองจังหวัด
หนองคาย

2
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่ออนุสาวรีย์ปราบฮ่อจังหวัด
หนองคาย

3 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศาลาแก้วกู่จังหวัดหนองคาย

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา..2561
สาขาวิชา..การท่องเท่ียว ระดับช้ัน ปวส.1/1 ครูผู้สอน..นายเทพอมร  วรขันธ์

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือนักศึกษำ หมำยเหตุ
1 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวเกศสุดา  ผาทอง

หมู่บ้านโนนภูทอง นางสาวเสาวลักษณ์  บรรณารักษ์
2 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวรจนา  ผาทอง

หมู่บ้านสุขส าราญ นางสาวอาภัสรา  เทพสุทธ์ิ
3 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวอภิญญา  พลเนตร

หมู่บ้านเหมือดแอ่ นางสาวภิราพร  ทุมพลแก
4 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวเจนจิรา  รักขเสน

หมู่บ้านโคกก่อง นางสาวสุภาภรณ์  ทองหลอด
5 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวถิรดา  ตรีรัตน์

หมู่บ้านนาไก่ นางสาวสุพัตรา  สิริแสง
6 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวศิริลักษณ์  ดงปักขา

หมู่บ้านโคกถ  า นางสาววิไลพร  เบาะพรม
7 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวกนกวรรณ  พงษากลาง

หมู่บ้านหาดค า นางสาวภวารินทร์  สุริยมาตย์
8 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวนันทพร  นรานรัมย์

หมู่บ้านสร้างพอก นางสาวมะลิดา  หลวงชา
9 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวณัฐชา  สูงสุมาร

หมู่บ้านเบิดน้อย นางสาวสุดาพร  วรรณาการ
10 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวธนัชยา  อาจผักปัง

หมู่บ้านจอมเสด็จ นางสาวอัจฉราภรณ์  เทพเสน
11 การศึกษาความพึงพอใจ โครงการการจัดท าระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย นางสาวสุรีรัตน์  มิติพรม

หมู่บ้านดอนดู่ นางสาวศิวนัน  กุศล

........................................................
(นางปรานทิพย์  นามเกียรติ)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรำยช่ือโครงกำรในรำยวิชำโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2561
สำขำวิชำ  กำรบัญชี   ระดับช้ัน  ปวส.2   ครูผู้สอน  นำงปรำนทิพย์  นำมเกียรติ



นางสาวศิวพร   ผาทอง
นางสาวธัญลักษณ์  พลพิทักษ์
นางสาวอธิติยา   ขันทะเนตร์
นางสาวสุวนันท์   ชาภิรมย์
นางสาวกนกวรรณ  อุปรีย์
นางสาววรัชยา   ประทุมชาติ
นางสาวพัณณิตา   หอมเย็น

สาวดรุณี   พันธ์นกแต้

นางสาวสุพรรณี   ทองไชย
นางสาวดวงกมล   วงค์สงคราม
นางสาวปนัดา   วัจรินทร์
นางสาวชลลดา   กิจกล้า
นางสาวน ้าฝน   ท้าเนาว์
นางสาวปัทมา  ยาตาล
นางสาวปรียานุช   ตะนุชน
นางสาวเจนจิรา   หมดยาเก่า
นายธีรพล   พรหมมา

นางสาวณัฐธิยาพร    ดอนราษลี

นางสาวทิพวรรณ   มาลาศรี

นางสาวขวัญจิรา  วรรณละภา
นางสาวธนัชชา   ชัยสว่าง
นางสาวอรญา   ก่องขันธ์
นางสาวธารารัตน์   เหล็กหล่มศักด์ิ
นางสาวณัฐการต์   วงหาจักร
นางสาวสิรภัทร   โนนคู่เขตโขง

นายวัลลภ    ไวจอหอ

นางสาวปนัดดา    วัจรินทร์
นางสาวชลลดา   กิจกล้า

............................................................
(นางสาววันชญาน์  จันธิภากัญจน์)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา การบัญชี  ระดับช้ัน  ปวส .2/3  ครูผู้สอน นางสาววันชญาน์  จันธิภากัญจน์

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

แรงจูงใจในการท้างานของแคชเชียร์ กรณีศึกษา บริษัท MBC แลนด์ จ้ากัด

6

7

1
ความคาดหวังในการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทฟูจิคูระ 
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

2
การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ 
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

3
การศึกษาความพ่ึงพอใจของพนักงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เจริญกรุง 99 
จุด 2  ( 10629)

4
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการระบบทวิภาคีสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

5
การประเมินประสิทธิภาพการฝึกอาชีพของนักศึกษาในระบบการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

โครงการจัดท้าบัญชีร้านสวยนะคะ (ธุรกิจซื อมาขายไป)

การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

การศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการระบบทวิภาคี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย บ.MBC แลนด์

10
การศึกษาการพัฒนาทักษะของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
สาขาวิชาการบัญชี

11
การศึกษาแนวทางการจัดท้าบัญชีท่ีเหมาะสมส้าหรับธุรกิจ โลจิสติกส์และ
การขนส่ง

8

9

12
ปัญหาในการท้างานของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท ฟูจิคะ อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

15 โครงการการจัดท้าบัญชีร้านสวยนะคะ (ธุรกิจซื อมาขายไป)

14
การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานในบริษัทห้างหุ้นส่วนชฎาทอง
หนองคาย

13
การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาฝึกงานบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์   
(ประเทศไทย) จ้ากัด



นางสาวกฤติมา  ประดิษฐ์ด้วง
นางสาวพัชราภรณ์  เคณาสิงห์

นางสาวนิราวรรณ  พิมพ์สาร
นางสาวธัญญรัตน์  พูลเขตรกรม

นายณัฐพงษ์  ราชน้อย
นายณัฐพนธ์  ขยันดี

นางสาวกรกมล  โพธ์ิจุมพล
นางสาวณัฐพร  ชัยภูมินทร์

นางสาวธัญญารัตน์  แสงค้อม
นางสาวสุกานดา  ประทัยบุตร

นางสาววิภารัตน์  แกมใบ
นางสาวธิฎาแสง  โภคสมบูรณ์

นางสาวสุนิตา  เกิดชัยยะ
นางสาวดาว  บุดดี

นางสาวสุรีย์นิภา  อินทรักษา
นางสาวรุ่งอรุณ  พิมพากร

นายธิติกร  พุทธา
นายสัพพัญญู  แผ่นสิงห์

นายยุทธพงษ์  พุ่มสวย
นายภานุวัฒน์  สุขวิเศษ

นางสาวณัฐกานต์  แก้วสีงาม
นางสาวศิริอร  กินเสน

                ........................................................
(นางสาวชนิสรา   ม่ันคง)
ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2561..................
สาขาวิชา...คอมพิวเตอร์ธุรกิจ........ ระดับช้ัน..ปวส........  ครูผู้สอน...นางสาวชนิสรา...ม่ันคง.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1 จัดท าพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ฟาร์มไก่ไข่นงลักษณ์บ้านเวียงคุก

2 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเชียงอาด

3
จัดท าเว็บไซต์พัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของบ้านเชียง
อาด

4 จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานฝีมือเคร่ืองสาน หมู่บ้านนารายณ์

5 พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ฟาร์มไก่ไข่ตาดวง บ้านโคกป่าฝาง

6 พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้า ถักสาน ทอเส่ือ ประจ าหมู่บ้านโนนอุดม

10
พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2558) จ ากัด อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย

11 จัดท าเว็บไซต์ประชาสวัมพันธ์ร้านขนมไทย เฉาก๊วยนมสด

7 จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ร้านก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยา อาหารตามส่ัง (ดอนดู่)

8 จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การอนุรัก์ภูมปัญญาท้องถ่ินชุมชนบ้านสมสะอาด

9 จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ส่ือการสอนค าศัพท์คอมพิวเตอร์


