
นางสาวจรรยาภรณ์  โอนภา
นางสาวปาหนัน  วรรณาพรม

นางสาวกัลละญา  อินต๊ะขัติย์
นางสาวป่ินแก้ว  นิมิตรไปสง

นางสาวภัคจิรา  ตันนารัตน์
นางสาวรัตนาภรณ์  วังพรม
นายวิธวัช  สงวนศิลป์
นางสาวภัศรา  เดชไกร
นางสาววาสนา  คุณานิล
นางสาวปนัดดา  พิลาหลวง
นางสาวจันสุดา  ศรีจันทะเนต
นางสาวพรนภา  เพ็งเภา
นางสาวยศพร  บุญจวง
นางสาวกฤษณา  กองเกิด
นางสาวชลธิชา  อุดามาร
นางสาวฐิติยา  เพ็งเก่ง
นางสาวสรัลพร  มีศิลป์
นางสาวปริญญา  แสนทิพย์
นางสาวพรหมพร  พรมเสน
นางสาวธัญวรัตน์  ดอนราษลี
นางสาวนิรมล  นิลเพชร
นางสาวนิภาวัล  รองแก้ว
นายธราเทพ  ติหะปัญโญ
นางสาวชุติภา  อัควงษ์
นางสาววันวิสา  แสงบัวภา
นางสาววราภรณ์  มูลท าธร
นายพิทยา  สอนสุภาพ
นางสาวกัญญาวีร์  ระวังญาติ
นางสาววชิราภรณ์  ทะแพงพันธ์
นางสาพิชชาภา  เบาะพรม
นางสาวศิรดา อินทะชัย

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

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

10 การจัดท าบัญชีร้านเจเจ

11 การจัดท าบัญชีร้านครัวชมโขง

7 การจัดท าบัญชีร้าน ส. ย่ิงเจริญ

8 การจัดท าบัญชีร้าน Amazon

9 การจัดท าบัญชีร้านมีชัยพาณิชย์

4 การจัดท าบัญชีร้านน้องฟีน

5 การจัดท าบัญชีร้านรุ่งทรัพย์ โนนแสงจันทร์

6 การจัดท าบัญชีร้านแชมป์  มินิมาร์ท

1 การจัดท าบัญชีร้านกาแฟเจ๊แบ๋ม

2 การจัดท าบัญชีร้านแหลมซาลอน

3 การจัดท าบัญชีร้านบัวจันทร์

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา.....2562...................
สาขาวิชา.............การบัญชี............ ระดับช้ัน.....ปวช3/2...........  ครูผู้สอน.........นางสาวมณี...เกษานุช.......................

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นางสาวจริยา  บุตรศรี

นางสาวญาณนารี เทพพิทักษ์

นางสาววราพร เขียวพวง

นางสาววิภาดา วิชัยภูมิ

นางสาวอนัญญา นาโง้งสุขา

นางสาวอมินตรา ศรีบุษย์

นางสาวเกศฤดี   บุดสีทัด

นางสาวจิตรลดา สีผา

นายจิตติ พินธุวงศ์

นางสาวณัฐวิภา  ผิวเหลือง

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

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา.....2562...................
สาขาวิชา....การท่องเท่ียว.............. ระดับช้ัน...ปวช.2.... ครูผู้สอน...นายเทพอมร...วรขันธ์.................

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1
การศึกษาวามพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป ท่องเท่ียววิถีไทย ทริปซ่าท้าเเดด

2
การศึกษาวามพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป การท่องเท่ียวตามรอยประวัติศาสตร์
หนองคาย

3
ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ภายใต้ทริปท่องเท่ียวเก๋ไก๋ 
สไตล์อีสาน

4
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "ท่องเท่ียววิถีไทย ตามรอยพญานาค
ราช"

5
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "เท่ียวชิลล์ชิลล์"

6
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป"เท่ียวเรียบโขง สไตล์ธรรมชาติ"

10
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป"การท่องเท่ียว4.0"

7
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป"ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร"

8
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "ชิวได้ ชิวดี ท่ีหนองคาย"

9
การศึกษาวามพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมน าเท่ียว
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ทริป "เท่ียว ชม ไหว้"



นางสาวภัทรลดา สุทารส

นายสันติภาพ เตยพรมทอง

นายอิษฎา  นาโง้งสุขา

นางสาวเนตรวิไล เพาะพืช

นางสาวอมิตตา นิพล

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

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา.....2562...................
สาขาวิชา....การท่องเท่ียว.............. ระดับช้ัน...ปวช.3.... ครูผู้สอน...นายเทพอมร...วรขันธ์.................

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

5 เท่ียวเมืองแห่งศาสนา เยือนถ่ินนาคราช ณ จังหวัดหนองคาย

6 ท่องเท่ียววิถีไทย สไตล์ถนนสายโรแมนติก

1
"เดินทางสู่การท่องเท่ียว" 

2 "ท่องเท่ียวหนองคายสไตล์อีสาน"

4 "เท่ียวดินแดนนาคราช เมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก"



นางสาวณัฏฐา  โคตะเสนา
นางสาวปาริฉัตร  ชัยภิบาล
นางสาวสุธาสิณี  พุทธกุล
นายเสกสรรค์  วงศา
นางสาวกรรณิการ์  ชาพิทักษ์
นางสาวกิตติยา  สิงหา
นายพรชัย นิยะนุช
นายณัฐพล อาสนานิ
นางสาวสายชล สุนทรชัย
นายณัฐพล ชารีแสน
นางสาวธิติมา แจ่มจันทร์
นางสาวอาภาพร ผาทอง
นายธันวา ผาทอง
นางสาวเฉลิมขวัญ คุณเทพ
นางสาวเมธิตา พินิจ
นายกิตติศักด์ิ ผิวเหลือง
นายอนุชิต พานาดา
นางสาวเบญจพร อันศึกษา
นายภูริวัจน์ ศิริธรรมพัชร์
นางสาวธารตะวัน ค าดี
นายจักรกฤษณ์ พลสาลี
นางสาวกมลวรรณ ขจร
นางสาวขวัญจิรา โลหิทัต
นางสาวปนัดดา ศรีษามิ
นางสาวจิตรทิวา จันละบุตร
นางสาวณัฐฐาพร พรมค าอินทร์

นางสาวกัลยารัตน์ แก้วพรมมา
10 นางสาวกาญจนา บุญวิจิตร

นางสาวเก็จมณี โลกานินทร์
สร้างเว็บไซต์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูอายุด้วยโปรแกรม นางสาวทาริกา ตันนารัตน์

11 Web Page Maker นางสาวจันทราภา อุดม
นายไกรวิทย์ วุฒิยา

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2562..................
สาขาวิชา..คอมพิวเตอร์ธุรกิจ........ ระดับช้ัน..ปวช.3.......  ครูผู้สอน...นางสาวลลิดา...เตนากุล.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1
เว็บไซต์ส่ือการเรียนรู้พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอเมือง
 จังหวัดหนองคาย

2
เว็บไซต์ส่ือการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excle โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash Player

3
เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
ในรูปแบบ (e-learning  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

4 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร แซ่บคาเฟ่ ตลาดบ้านไม้

5
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กสุข
ส าราญ ด้วยโปรแกรม Constructs2

6
ส่ิงประดิษฐ์ DIY electrie Power kit. โดยใช้โปรแกรม Arduino ใน
การควบคุมกระแสไฟ้ฟ้า

7
สร้างส่ือส่ิงพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ร้านเสริมสวยดิวต้ีซาลอน ด้วย
โปรแกรม Photoshop

8
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนดู่ ต าบลบ้านฝาง 
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

9 เว็บไชต์ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์และ การบ ารุงรักษา

สร้างส่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานด้วยโปรแกรม 
Canstruct ส าหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหนองกอม
เกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย



นายธนากร  ศรีกลาง
12 นายจักรินทร์  ไชยจันพรหม

นายอาคเนย์  สารกุล

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

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สร้าง Cooling Jaket ควบคุมด้วยโปรแกรม Arduino

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

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2562.................



นางสาวอุไรพร  พนาลิกุล

นายณัฐชัย  พิมพ์โสดา

นางสาววราพร  ชัยยอด

นายธีรภัทร  แก้วเมือง

นายอภิเดช  ซุยใจทัศ

.....................................................
(นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม่)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กราฟิก  ระดับช้ัน ปวช .3  ครูผู้สอน นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม่

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

4 .งานประติมากรรมติดฝาผนังในรูปแบบตัวละครวรรณคดีไทย

5 .การวาดลายเส้นบุคคลเพ่ือส่งเสริมงาน Drawing

1 การออกแบบมาสคอสประจ าจังหวัดหนองคายเพ่ืองานสกรีน

2 การวาดลายไทยบนผืนผ้าใบ

3 การออกแบบวาดภาพปฏิทินและศึกษาลวดลาย mandala



นางสาวชุติภา  วิเศษบันดิษฐ์
นางสาวณาตยา  รัตนเนนย์
นางสาวดุษฎี  โฉมเฉลา
นายณัฐนนท์  แซมเกษ
นางสาวธัญญาภรณ์  ยันตรุตร
นางสาวไอลดา  พรมมาศรี
นางสาวขนิษฐา  กองเบ้า
นางสาวชฎาพร  วงศ์แก่น
นางสาวปัททุมมา  ชัยอามาตร์
นางสาวกานต์รวี  สุวรรณงาม
นางสาวฐิตินันท์  ทัดเทียม
นางสาวศรสวรรค์  โยธาธร
นายดุลยวัต  บรรณารักษ์
นางสาวภริมา  บรรณารักษ์

นางสาวณรินทรณ์  ลาภานัน
นางสาวฝนทิพย์  จันทะราช
นางสาวสุธาทิพย์  อุปโคต
นางสาวจุฑามาศ  อาสานอก
นางสาวณัชชา  ไม้แหลม
นางสาวธีรนุช  บุญอาจ
นางสาวกมลวรรณ  สุวรรณคินี
นางสาวจันจิรา  บุญศิริชัย
นางสาวปฏิวรัตน์  สุวรรณปักษิณ

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

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา......2562..................
สาขาวิชา...การโรงแรม........ ระดับช้ัน..ปวช.2.......  ครูผู้สอน...นางสาวอัญชลี...ประทุมทีป.......

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อสบู่เหลวน้้าผ้ึงมะกรูด

2
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมม็อกเทลขิง

3
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมม็อกเทลมะกรูด

7
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อหมอนสมุนไพร

8
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อซีเรียลบอล

4
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อสบู่สมุนไพรดอกอัญชัน

5
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อเจลล้างมือว่านหางจระเข้

6
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีมีต่อบัวลอยผลไม้สด



1. นางสาว สายรุ้ง จันทะราช
2. นางสาวพิยะดา  ศรีมันตะ

1.นางสาวน ้าหวาน  สุขัง
2.นางสาวพรนภา วิเศษสุนทร
3.นางสาวหน่ึงฤทัย ผมตาล
1.นายผดุงศักด์ิ  ดาวแก้ว
2.นายภีมพล บุญมา
3.นายรัชพล พิมรส
1.นางสาวธรรมรส  ชัยโชค
2.นางสาวอภัสรา  บุญมา
3.นายอัศนัย พรมราช
1.นางสาวลักษณ์นารา ศรีสมพร
2.นางสาวอภิรดา  พ่วงตรง
3.นางสาวอรชพร  จันทโท
1.นางสาวมณีกาญจน์  พฤกษา
2.นางสาวสุทธิดา  ศรียะภูมิ

.....................................................
(นางสาววนิดา  อุตรักษ์)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา การโรงแรม ระดับช้ัน ปวช.2  ครูผู้สอน  นางสาววนิดา  อุตรักษ์

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อการท้าปุ๋ยหมักออร์แกนิกเพ่ือใช้
ในโรงแรม

2
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อน ้าสลัดเพ่ือสุขภาพ

3
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อน ้ายาอัศจรรย์ขจัดคราบ

4
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อการส่งเสริมการแยกขยะใน
โรงแรมให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

5
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อผักปลอดสารพิษ

6
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อการจับจีบผ้าส้าเร็จรูป



1. นายบูรพา  ปะตังวะสา
2. นายนนทชัย  สุขส าราญ
3.นางสาวอรพินท์ ภูจอมเพชร
1.นาคธาวุฒิ พิสัยพันธ์
2.นางสาวอารยา  ดาวสกุล
3.นางสาวพรทิพย์  บรรณารักษ์

1.นางสาวจิราพร  ชินค า
2.นายสุวิชา  วิยะนัด

.....................................................
(นางสาววนิดา  อุตรักษ์)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา การโรงแรม ระดับช้ัน ปวช.3  ครูผู้สอนนางสาววนิดา  อุตรักษ์

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อการท าน  าสมุนไพรเพ่ือใช้ใน
โรงแรม

2
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อการท าอาหารเวียดนามเพ่ือใช้ใน
ห้องอาหารโรงแรม

3
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อห้องพักจ าลองในวิชาแม่บ้าน
โรงแรม



ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผัดไทยกุ้งสด น.ส.สุภาวดี  ริมทอง
สูตรครัวลานทอง ของโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี น.ส.พรวดี  สุนทรชัย

น.ส.ปณิดา เคณาภูมิ
น.ส.กนกพร  เพชรพินิจ
น.ส.พรรณพษา  ขุนชุ่ม
น.ส.นันทิยา  โกสารัตน์
น.ส.ปรารถนา โทศรี
น.ส.ธิดารัตน์  เคล้ากระโทก
น.ส.ธิดารัตน์  โพธ์ิชัยศรี
น.ส.อาทิตยา  เพียรวาปี
น.ส.สุกัญญา  สีทน
น.ส.ณิชา ศรีทะ
น.ส.กมลลักษณ์  อัศวะภูมิ
น.ส.จุฑามาศ  บรรพโคต
น.ส.ป่ินมณี   ค าศรีสุก
น.ส.กิตติมา  พันทา
น.ส.จริยา ราชบัณฑิต
น.ส.จิราภรณ์  บุญจอง
น.ส.กัญญารัตน์  อินทะวงศ์
น.ส.ผกามาศ  หนูแจ่ม

นายพิชชานันท์ ใจใส

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

...
(นางสาวกนกนาถ  นาหิรัญ)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา การโรงแรม ระดับช้ัน ปวช.3  ครูผู้สอนนางสาวกนกนาถ นาหิรัญ

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1

2
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อพิซซ่าหน้าเกาหลี ของโรงแรมรอยัล 
คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี

3
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อกาแฟเวียดนาม ของโรงแรม
พันล้านบูติค รีสอร์ต จังหวัดหนองคาย

7
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน และนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายท่ีมีต่อน  าข้าวโซย

8
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการเข้าพักโรงแรมกรีนโฮเท็ล วานา 
เวลเนส รีสอร์ต จังหวัดหนองคาย

4
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสูตรม็อกเทลเวคมีอัพ ของโรงแรม
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี

5
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อก๋วยเต๋ียวหลอดกุ้ง ของห้องอาหารพา
โนราม่า เรสเทอรอง โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี

6
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการเข้าพักโรงแรมแทนซิโนโฮเต็ล 
จังหวัดหนองคาย



นางสาววิภาดา  มาลัยยะ
นางสาวจันทกานต์  จันทร์สา
นางสาวชลนิสา  บุญสงค์
นางสาวกนกวรรณ  บัวผัน
นางสาวจิราพร  จ าปาสอน

นางสาวนิศาชล  นามวงษา
นางสาวณัฐพร  บุญนิตย์

นางสาวกันต์ฤทัย พิณธุวงศ์
นางสาวณัฐชา  กวนเวียงจันทร์
นางสาววนิฎา  วงศ์ต่างตา
นางสาวอรนุช  แสงสุข
นางสาวณัฏฐณิชา  แก้วพินิจ
นางสาวชลิตา  แดนกลางเมือง
นางสาวณัฐธิดา  รอยสี
นางสาวจุฑามาศ  ปัสนิตย์

นางสาวกฤติญา  ศรีสว่าง
นางสาวกัญญารัตน์  พาลา
นางสาวกนกวรรณ  แสนสุข
นางสาวกัลยรันต์  แสงแก้ว
นางสาวจุฑาลักษณ์  ปราบศัตรู
นางสาวชลดา  กันยาจางวาง
นางสาวพิชามญช์ุ  ค าภาจันทร์
นางสาวปิยะมล  บรรณารักษ์
นางสาวกนกพร  ตรีรัตน์
นางสาววนิศรา  อุปเทพ
นางสาวจริยา  หานาม
นางสาวชนิภรณ์  อินทบุตร
นายชนะชัย  เบาะพรม
นางสาวชนิดา  สอนหม่ัน
นางสาวพัณณิตา  ทุมค ามี

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

....
(นางสาวกัลยา  สารคุณ)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

5 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายคัพเค้ก

6 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายเฉาก๋วยนมสด

10 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายปลาหมึกย่าง

7 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายกล้วยทอดสมุนไพร

8 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายซูซิ

9 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายเครปเย็น

11 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายเก๊ียวทอด

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา การบัญชี ระดับช้ัน ปวช. 3  ครูผู้สอน  นางสาวกัลยา  สารคุณ

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายขนมโดนัท

2 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายสลัดโล

3 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายขนมจีบ

4 การจัดท าบัญชีการจ าหน่ายลูกช้ินน่ึง



ล ำดับ ช่ือโครงกำร รำยช่ือนักเรียน หมำยเหตุ

นางสาวสุพัตรา  รักขะเสน
นางสาวปราณัน  สิงหัส
นางสาวอนิตญา  หิระเดช
นางสาวปณิดา  สีหาปัญญา
นางสาวพงค์พรณ์  ตันนารัตน์
นางสาวอภิญญา  ทุมรัง
นางสาวชวัลนุช  บุญจันทร์
นางสาวมัลลิกา  มณีทร
นางสาววราภรณ์  นามบุรี
นางสาวกนกพร  เคณาอุประ
นางสาวชฎาพร  บุตรแก้ว
นางสาวอัฉราภรณ์  ศรีเมืองทอง
นางสาวนภัสภร  โคตรสุโน
นายนพฤททธ์ิ  สังขประเสริฐ
นายนิคม วังทะพันธ์ิ
นางสาวสิริภาภรณ์  นามบุรี
นางสาวชลลภา  ไกรยะราช
นางสาวพิมพ์ภา  มลิวัลย์
นางสาวปิยะวดี  บุผาแดง
นางสาวชลธิชา  หมอยาเก่า
นางสาววรรณนิภา  ระเวียง
นางสาวจุรี  ยาตาล
นางสาวปาณิสา  เพ็ชรนาค
นางสาวรจนา  ยังศรี

.........................................................
(นางณัฐกานต์  สุทธิแพทย์)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรำยช่ือโครงกำรในรำยวิชำโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2562
สำขำวิชำ กำรตลำด     ระดับช้ัน ปวช.3/1    ครูผู้สอน นำงณัฐกำนต์  สุทธิแพทย์

1 สลัดโรล Oroganic

2 ไก่ย่างเตาถ่าน

3 แจ๋ว หมึกดุ้ง

4 Potato  Shake

Bakery of Memory 5

6 MBM DONUT

7 เฉาก๋วยนมสด

8 ไข่มุก  นมสด



นางสาวปิยะธิดา สุนเสน
นางสาวเกวลิน นันตะริ
นางสาวเบญจมาศ สีต่างค า
นางสาวพนิชา ค าสว่าง
นางสาวอาทิตยา มาลัยรักษ์
นางสาวสุจิรา บุคคล
นางสาวภัคจิรา ค าพวง
นางสาวอรุณรัตน์ ทาศรีรัตน์
นางสาวสุปราณี ชาวสวน
นางสาวอารีญา ปะเมธา
นางสาวอารีญาภรณ์ ดวงชัย
นางสาวอาภัสรา ค าโชติ
นางสาวอาทิตยา นิยะนุช
นางสาวกชกร พินิจเจริญ
นางสาวอังศนา พิทักษ์กุล
นางสาวสุทธินันท์ สารินันท์
นางสาวอลิชา เมืองศรี
นางสาวสุภารัตน์ นาตาล
นางสาวอรพินธ์ ค าสุ่ย
นางสาวศศิกานต์ ศิริแสง
นางสาวจุฬาลักษณ์ รองแขวง
นางสาวเกษร ราชป้องขันธ์
นางสาวศิริรัตน์ คงประโคน
นาวสาววิลาสินี วรจักร์
นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิ
นางสาวศุภลักษณ์ ตรีรัตน์
นางสาวน  าทิพย์ พงษ์รัก
นางสาวอารียา วงษ์ตาหล้า
นางสาวอรณี อุทโธ
นางสาวทิพย์เกษร อินทะขีณี

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

....
(นางสาววิลาวัณย์ อินทรา)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

10 โครงการจ าหน่ายกล้วยป้ิง

7 โครงการจ าหน่ายปลาหมึกย่าง

8 โครงการจ าหน่ายเก๊ียวไส้แตก

9 โครงการจ าหน่ายเฉาก๊วยนมสด

4 โครงการจ าหน่ายชานมไข่มุก

5 โครงการจ าหน่ายเเซนด์วิชหรรษา

6 โครงการจ าหน่ายน  าส้มเกล็ดหิมะ

1 โครงการจ าหน่ายซูโม่ ซูชิ

2 โครงการจ าหน่ายปีกไก่เขย่าและเฟรนช์ฟรายด์ทอด

3 โครงการจ าหน่ายย าลูกชิ น
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