
นางสาวปณิดา   นามบุญมี
นางสาวปาริชาติ   ฉลาดพร้อม
นางสาวอารียา   บุรพุด
นางสาวณภัทรสรณ์   จิตธรรม
นางสาวปัทมาวรรณ  หนูกลาง
นาสาวเกษร   สีมืด
นางสาวปนัดดา  สิงหาพรม
นางสาวผกามาศ   ปาระมี
นางสาวลินละณี   ชัยภิบาล
นางสาวสมาพร  สุขมนต์

6 นางสาวปานทิพย์   สวัสดี
นางสาวพัชรินทร์   สง่าพล

7 นายกิตติศํกด์ิ   ธาราวุฒิ
นางสาวปัทมา   ขาวดี

8 นางสาวนินดา   วรรณศรี
นางสาวทิวากร  อินทรักษา

9 นางสาวพรชิตา   อันภักดี
นางสาวณริสสา   สวัสดี
นางสาวปรียานุช   สุตตะนนท์

นางสาวนริศรา   กุตัน
นางสาวนิรมล   วงศ์พันทํา
นางสาวกันติมา   บรรณารักษ์
นางสาวฑิมพิกา   นาสินสร้อย
นางสาวนันดา   สุวัตร์
นางสาวชลิตา   เมืองแสง

นางสาวจุฑามาศ    ไหมพรม
นางสาวอทิตยา   แท่นหิน
นางสาวชลดา   ช่างกระโทก
นางสาวอริสรา    คําภาจันทร์
นางสาวจิรารัตน์   บุญมี

นางสาวจิตรกัญญา   ลิตรักษ์

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา การบัญชี  ระดับช้ัน  ปวส .1/3  ครูผู้สอน นางสาววันชญาน์   จันธิภากัญจน์

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

การศึกษาสมรรถณะของนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ บริษัทซีพี
แรม

1
การศึกษาสภาพปัญหาในการทํางานของนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ บริษัท ซีพีแรม

2 การศึกษาประสิทธิภาพของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

3 แรงจูงในในการทํางานของนักศึกษาฝึกงาน ระบบทวิภาคี สาขาการบัญชี

4
การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานประจําท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน ใน
สถานประกอบการ  บริษัทซีพีแรม

5
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ บริษัทซีพี
แรม
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกอาชีพในการเลือกสถาน
ประกอบการ ระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ บริษัทซีพีแรม จํากัด
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการระบบทวิภาคี

10
การประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ : กรณีศึกษา บริษัท ซีพีแรม จํากัด

11 การศึกษาปัญหาการทํางานของพนักงานประจําในสถานประกอบการ

15
ประสิทธิภาพและแนวพัฒนาการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ

12 ความคาดหวังของนักศึกษาฝึกงาน บริษัทซีพีแรม จํากัด

13 การพัฒนาทักษะของนักศึกษาในสถานประกอบการ

ล าท่ี ช่ือโครงการ

สาขาวิชา การบัญชี  ระดับช้ัน  ปวส .1/3  ครูผู้สอน นางสาววันชญาน์   จันธิภากัญจน์
สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562

16
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อนักศึกษาอาชีพในสถาน
ประกอบการระบบทวิภาคี

17
การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ กรณีศึกษา ร้านชาบูชิ หนองคาย

รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

14
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
ในสถานประกอบการ บริษัท ซีพีออล์ล จํากัด



นางสาวปริณดา   พันศรี

นางสาวรัตนา   ราชน้อย

นางสาววรรณฐกานต์   ธนาคูน
นางสาวมนวารี   ชัยเทศน์
นางสาววิลาวัณย์   ยศแก้ว

นางสาวจุรีภรณ์   นัดใหม่

นางสาวสรัญญา   สุขมนต์

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

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

23
ประสิทธิภาพในการทํางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ

19
ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
กรณีศึกษา  บริษัท โรงสีข้าวบุญสนอง จํากัด

20
การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกอาชีพ 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เออีซี ซุปเปอร์ หนองคาย

21
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการบริการท่ีมีต่อสถานประกอบการ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ด่านหนองคาย

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา การบัญชี  ระดับช้ัน  ปวส .1/3  ครูผู้สอน นางสาววันชญาน์   จันธิภากัญจน์

22
การศึกษาปัญหาในการทํางานของนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด เออีซี ซุปเปอร์ หนองคาย

18
การศึกษาประสิทธิภาพของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
กรณีศึกษา บริษัท 298 เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ สวิทบอร์ด จํากัด



นางสาวผกากอง    ดอกไม้
นางสาวนภาวรรณ  นามบุรี

นางสาวขนิษฐา   ปักกะทานัง
นางสาวอารียา    ชัยยะ

นางสาวขนิษฐา  นาพังคะบุตร
นางสาวพิกุลมาส  ดอกไม้

นางสาวอุไรรัตน์   จิตพัฒน์
นายพันธกานต์     หมอยา

นายอนุวัฒน์    นามบุรี
นายวีรศักด์ิ     สิริแสง

นางสาวพรทิพา   ศรีวงษ์
นายวิทวัส    เอนกเวียง

นางสาววิกัณดา  แก้วเนตร
นางสาวนพมาศ  ลาอยู่สุข

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

....
(นางสาวกีรติ  หล่มศรี)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

7
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือไอศกรีม ของร้านสเวน
เซ่นส์ สาขาเทสโก้โลตัลหนองคาย

4
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ ร้าน KFC สาขาอัศวร
รณช้อปป้ิงคอมเพล๊กช์ หนองคาย

5
การส ารวจความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค ร้าน The 
pizza company สาขาอัศวรรณช้อปป้ิงคอมเพล๊กช์ หนองคาย

6
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ Notebook ในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย

1
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ โรงแรมพาร์คแอนด์พูล 
จังหวัดหนองคาย

2
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการ ร้านชาบูชิ สาขาบ๊ิ
กเจียงหนองคาย

3
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ Café Amazon สาขา 
กม.6  จังหวัดหนองคาย

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา การตลาด ระดับช้ัน ปวส. 2 ครูผู้สอน  นางสาวกีรติ  หล่มศรี

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นางสาวนริษา  เคณาภูมิ

นางสาวนารีนาฏ พลวัฒน์

นายภาณุวิชญ์  โมรา

นางสาวสิริกัญญา  สุนทรชัย

นางสาวปัทมาพร  เคางาม

นางสาวปาลิตา  โคตรสมบัติ

นายจิรันตน์  เหมวิรุฬ

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

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา.....2562...................
สาขาวิชา......การท่องเท่ียว............ ระดับช้ัน....ปวส.1........  ครูผู้สอน...นายอนิวัฒน์...ชมเชย..............

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1 ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าในตลาดท่าเสด็จ

2 ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าหนองคาย

3
โครงการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการสถานี
รถไฟจังหวัดหนองคาย

7
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อลูกค้ามาใช้บริการ
ตลาดแคมของ (ถนนคนเดิน) จังหวัดหนองคาย

4
ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อระบบการจักการด้านต่างๆ
ในวัดโพธ์ิชัย

5
ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อลานพญานาคจังหวัด
หนองคาย

6 ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อวัดศรีชมภูองค์ตื อ



นางสาวสลินทิพย์  วโรดมโสภณ
นางสาวยุภาวดี  สมบัติก าไร

นางสาวเจนจิรา    เต่าทอง

นางสาวเกสรา    มาทสุทธ์ิ
นางสาวพรนภา  ธุรารัตน์

นางสาวอนัญญา    สายบุตร
นางสาวสุนิสา    แสงจันทร์

นางสาวอุลัยพร พรมสี
นายเอกรัตน์ ป้ันจอม

นายศุภกร วงศ์ศรีวอ
นางสาวจิราพร ทีหอค า

นางสาววิกาลดา  ปัดตะเทสังข์
นายปฏิวัติ  โคตรพันธ์

นางสาวพัชราภรณ์  พันนารัตน์
นางสาวสินจัย  วาสิงหน

นางสาวกาญจนา พิมภากรณ์
นางสาวหงสนันตน์ สุกฤตชยานันต์

นางสาวธารารัตน์  ศรีอ่อน
นางสาวปฎิมากร   วรรณนาคทอง

นางสาวรัชนีกร   มูลประจบ
นางสาวจุฑาทิพย์ จันทธรรม

นางสาวจิรพร  บุญศรีมณีชัย
นางสาวสุนิดา  ค าภูมี

10  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการค้นหาสินค้า (Handheld)

11 คู่มือพิธีการส่งออกสินค้า (Export formalities)

12 การส่ังซ้ือสินค้า Purchase Order

7 การศึกษาปัญหาและแก้ไขสินค้าสลับร้าน (Shipping Accuracy)

8 แนวทางลดความเสียหายระหว่างการจัดสินค้าท่ีเกิดจากพนักงาน

9 การแก้ไขปัญหาสินค้าขาดส่ง

4 การปรับปรุงคลังสินค้าของร้านชัยพรอิฐบล็อกหนองคาย

5 การจัดเรียงสินค้า

6
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทแสงสว่าง
พาณิชย์

1
การตลาดเชิงกลยุทธ์ในการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดหนองคายชฎาทอง (1993)

2 การจัดการโลจิสโพสต์ของท่ีท าการไปรษณีย์โพนพิสัย

3 การจัดการโลจิสโพสต์ของท่ีท าการไปรษณีย์หนองคาย

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา.......2562.................
สาขาวิชา.การจัดการโลจิสติกส์.. ระดับช้ัน.......ปวส.2.......  ครูผู้สอน....นายวิเชียร ศรีวงษา.....

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



นายณัทพงค์ บริบูรณ์
นายเกรียงไกร โสภา

นางสาวเกศนภา   ชาวงษ์
นายปิยราช   อรุณวศรี

นางสาวกัญญาณี     วังโน
นางสาวกิริญาภรณ์  สิมมาหลวง

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

.
(นายวิเชียร ศรีวงษา)

                ครูผู้สอนวิชาโครงการ

15 นางสาวหงสนันตน์ สุกฤตชยานันต์

สาขาวิชา.การจัดการโลจิสติกส์.. ระดับช้ัน.......ปวส.2.......  ครูผู้สอน....นายวิเชียร ศรีวงษา.....
สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา.......2562.................

13 การใช้ Tote Label  แทนคลิปร้าน

14 การลดพ้ืนท่ีสูญเปล่าในคลังสินค้า



1. นางสาวสุภาพร  ธรรมฤทธ์ิ

1. นางสาวจิราพร  เพิดนอก
2. นางสาวพรภิรมย์  ชมจอหอ

1. นายธนากร  จันทะราช
2.นางสาวกมลวรรณ  สุรโคตร

1. นางสาวปรียาภรณ์  ดีสมศรี
2. นางสาวจิราพร  โพธ์ิดนัย

1. นางสาวรวีรัตน์  ภิชญเตโช
2. นางสาวรุจิรา  ตันนารัตน์

1. นายปฏิภาณ  ทินตะวงษา
2. นางสาวศุภลักษณ์  ไกรรัตน์

1. นางสาววราภรณ์  ชาวยศ
2. นางสาวสุภาวิตา  ปริวันตา

1. นางสาวเกตธิตา  พงษ์ประเทศ
2. นางสาวสุภารัตน์  จันทะนิตย์

1. นางสาวศรัญญา  น้อยเมืองคุณ
2. นางสาววัชราภรณ์  ข่าทิพพาที

1. นางสาวอาทิตยา  หม่ันพลศรี
2. นางสาวสุจิตรา  ตุนก่อ

1. นางสาววันวิภา  พรหมวงษา
2. นางสาวอิสริยา  ตันนารักษ์

10 เพจเทคนิคการปลูกพริกข้ีหนูสวน

11 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ร้านเกมม่ีส์กระจก

7 เพจรูปสวยด้วยโปรแกรม Lightroom CC

8 Blog เท่ียวเชียงคาน

9 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนข้าวเลิศรัตน์

4 เพจอาหารพ้ืนบ้านต้นต ารับอีสาน

5 สารคดีภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 2019

6 เพจขายสบู่ Double T

1 เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

2 เพจประชาสัมพันธ์เทคนิคการเพาะเห็ด

3 เพจประชาสัมพันธ์ร่ืนรมย์สมใจสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา  2562
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ระดับช้ัน  ปวส.2  ครูผู้สอน นางสาวทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน/นักศึกษา หมายเหตุ



ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน/นักศึกษา หมายเหตุ

1. นายวัฒนา  จันทาทอง
2. นางสาวปัทมา  ฤทธ์ิทรัพย์

1. นางสาวอาทิตยา  เอาหานัด

1. นางสาวอรอนงค์  ผาทอง

1. นางสาววรรณภา  ผาทอง
2. นางสาวรัตน์สุดา  ผาทอง

1. นางสาวอภิญญา  น้อยบุญมา
2. นายคมกริช  บุตรนันท์

1. นางสาวน้ าฟ้า  พนานอก
2. นายจตุเทพ  ลากุล

1. นางสาวน้ าฟ้า  รูปสะอาด

1. นางสาวสรัลพร  พลแดง

1. นางสาวทิพย์สุดา  ใจเทพ
2. นางสาวสุวนันท์  เพียสุริวงศ์

.........................................................
(นางสาวทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา  2562
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ระดับช้ัน  ปวส.2  ครูผู้สอน นางสาวทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์

19 แฟนเพจเทคนิคการปลูกผักออแกนิก

20 บทเรียนออนไลน์ วิชาโปรแกรมประมวลผลค า

12
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เร่ืองหลักการท างานของ

คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate

16 เว็บไซต์ควงตะหลิวท าอาหารไทยพ้ืนบ้าน 4 ภาค

17 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลวัดธาตุ

18
เทคนิคการแต่งหน้า Cosplay และ Caster Game ด้วยโปรแกรม
 Sony vegas Pro 13 ผ่าน  Youtube

13
ส่ือการสอนท าส่ิงประดิษฐ์ DIY หรรษาด้วยโปรแกรม Movavi 
Video Editor 2020

14 บทเรียนออนไลน์ วิชาโปรแกรมตารางงค านวณ

15
ว๊ด๊โอน าเสนอวิธีการท าอาหารพ้ืนบ้านภาคอีสานด้วยโปรแกรม 
Movavi Video Editor



นางสาวอาภานันท์  พัวตะนะ

นางสาวรัตน์ติยา นาไชยเวียง

นางสาวรัตน์ติกาล นาไชยเวียง

นายชลภัทร  สีมะสิงห์
นายก่อเกียรติ ภูษา

                

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

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กราฟิก  ระดับช้ัน ปวส.2  ครูผู้สอน นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม่

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ

1 ภาพยนต์ส้ันเร่ือง  อาสาพาไป

2 ภาพยนต์ส้ันเร่ือง  รองเท้าคู่เก่า

3 ส่ือวิดิทัศน์ 10 ท่ีเท่ียวในจังหวัดหนองคาย



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือนักศึกษำ หมำยเหตุ
การศึกษาความพึงพอใจ การใช้แอพพลิเคช่ัน MyMo By GSB นางสาววาสนา  แก้วสุข
ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาอัศวรรณ 1 นางสาวสุกานดา  ศรีสุนนท์
การศึกษาความพึงพอใจ เก่ียวกับการใช้แอพพลิเคช่ันการกดเงินไม่ใช้บัตร นางสาววรรณ์ดี  ศรีสว่าง
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา นางสาววริยา  สิงห์ทอง
การศึกษาความพึงพอใจ ของการให้บริการสินเช่ือรถยนต์ธนาคาร นางสาวศิริบูลย์  หาริกุล
กรุงศรีอยุธยา นางสาวอารีญา  สีทน
การศึกษาความพึงพอใจ การใช้บริการแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบ้งก้ิงพลัส นางสาวเพ็ญนภา  กุลแก้ว
ธนาคารกสิกรไทย นางสาวเปรมจิต  วันมะโน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ของลูกค้า นางสาวภคมน  บุญจันทร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาอัศวรรณ 1 นางสาวรัชดาภรณ์  พรหมสุข
การศึกษาความพึงพอใจ การให้บริการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 13 นางสาวกังสดาล  กรุณา
บ้านโพธ์ิทอง ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย นางสาวนิชธาวัลย์  สวัสด์ิวงศ์
การศึกษาความพึงพอใจ การให้บริการกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านใหม่ นางสาวณัฐริกา  แรกเรียง
โพธ์ิชัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นางสาวอารียา  ทานะเวช
การศึกษาความพึงพอใจ การให้บริการกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนขามใหญ่ นางสาวปภัสสร  ดอนเกิด
พัฒนา หมู่ 10 ต.โพนสา  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย นางสาวรัญชนา  พันพิมพ์
การศึกษาความพึงพอใจ การให้บริการกองทุนหมู่บ้าน บ้านนาฮี นางสาวอริสรา  จันทร์สุข
ต าบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย นางสาวสุทธนุช  พิมเสน
การศึกษาความพึงพอใจ ของการให้บริการโครงการ กองทุนขยะมีค่า นางสาวจิรญาภา  บุณณสาร
เพ่ือการฌาปณกิจสงเคราะห์ บ้านนาฮี นางสาวอิงนภา  กะมุทะเสน
การศึกษาความพึงพอใจ การให้บริการโครงการกองทุนหมู่บ้าน นางสาวตรีชฎา  แสงดี
บ้านจอมเสด็จ หมู่ 15 ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย นางสาวอิสราภรณ์  วงษ์อินทร์จันทร์

การศึกษาความพึงพอใจ การให้บริการกองทุนหมู่บ้านว่าน ต.บ้านว่าน นางสาวอนัญญา  เอ่ียมส าอางค์
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางสาวโสมสุดา  ผิววงษ์
การศึกษาความพึงพอใจ การให้บริการกองทุนหมู่บ้านท่ามะเฟือง  นางสาวสุกัญญา  สิมมาหลวง
ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางสาวอุพาพร  กุลนาวรรณ์
การศึกษาความพึงพอใจการใช้แอพพลิเคช่ัน Easy pass ของธนาคาร นางสาวศุภลักษณ์  ชาวชายโขง
กรุงศรีอยุธยา นางสาววิจิตรา  โต๊ะมา
การศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการโครงการ น้ าด่ืมประชารัฐ นางสาวอนุสรา  มูลคม
บ้านดงนาเทา นางสาวหฤทัย  มณีสวาท
การศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ ของธนาคาร นางสาวรุ่งธิดา  ภาดี
ธนชาติ นางสาวสุชาดา  จันทร์อุดทา

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

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรำยช่ือโครงกำรในรำยวิชำโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2562
สำขำวิชำ  กำรบัญชี   ระดับช้ัน  ปวส.1   ครูผู้สอน  นำงปรำนทิพย์  นำมเกียรติ
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โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวถ่ินฤทัย  ศรีจันทร์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านหนองแหวน นางสาวศุภารัตน์  ผาทอง
ต าบลทุ่งหลวง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นายเกรียงไกร  สุขสบาย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านโคกป่าฝาง  นางสาวประกายพันธ์  บรรทัด
ต าบลปะโค  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวชลดา  รีพรหม     
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านหินโงม    นางสาวจารินทร์  สีต่างค า
ต าบลหินโงม  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นายวรพล  บริสุทธ์ิ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับบ้านดอนดู่    นางสาวเมขลา  จันดาศักด์ิ  
ต าบลหนองกอมเกาะ  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวธนภรณ์  ราชรองเมือง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านหาดค า      นางสาวจณิสตา  สุคนธ์วรรณ
ต าบลหาดค า  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวปาจรีย์  วงษ์ธร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านจอมตาล    นางสาวภาณุมาศ  แก้วชิน
ต าบลจอมศรี  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญา  นางสาวกุสุมา  จันดาศักด์ิ 
ของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านพระธาตบังพวน     นางสาวพัชรี  หินะกาล
ต าบลพระธาตุบังพวน  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวบุญญาภา  นิยะนุช
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านใหม่  นางสาวกุลธิดา  ศรีวะรมณ์
ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวจิตตรา  สุดแสง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านต่างค า   นางสาวสิรินภา  เนาวะเพชร
ต าบลเหล่าต่างค า  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาววรรณิศา  จันทร์เพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับบ้านหมากหุ่ง      นางสาวนฤมล  สักเสริม
ต าบลบ้านฝาง  อ าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ  ปีการศึกษา  2562
สาขาวิชาการบัญชี  ระดับช้ัน ปวส.2/2  ครูผู้สอนนางสาวพรทิพย์  เทือกประเสริฐ

ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร รำยช่ือนักเรียน หมำยเหตุ

7

4

5

6

1

2

3

8

9

10



โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวทิตาวีร์ แก้วแสนชัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านหนองนาแพง    นางสาวรัตน์ธิยา  กล้าหาญ
ต าบลวังหลวง  อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวศรุตา บุญพาด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านเหล่า        นางสาวนิตยา  นาสินสร้อย 
ต าบลหาดค า  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวฐิตาภรณ์  เรือสุวรรณ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านใหม่ทรายทอง    นางสาวสุฑาทิพย์  พรมค าซาว
ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
โครงการบริการวิชาชีพการบัญชี  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  นางสาวกานดา  หอมทรัพย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ส าหรับชุมชนบ้านเหล่าต่างค า      นางสาวทิวาณี  กายสี
ต าบลเหล่าต่างค า  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

.....................................................
(นางสาวพรทิพย์ เทือกประเสริฐ)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

13

14

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ  ปีการศึกษา  2562
สาขาวิชาการบัญชี  ระดับช้ัน ปวส.2/2  ครูผู้สอน  นางสาวพรทิพย์  เทือกประเสริฐ

ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร รำยช่ือนักเรียน หมำยเหตุ

11

12



น.สรัตติยา นวนค าสิงห์ 
น.ส.ศราวดี ไชยเดช 

นายอนุชา นามวิเศา
น.ส.ปนัดดา ผ่องแผ้ว
น.ส.ศศิธร เพ็งศรีโคตร
น.ส.นิธิธาดา ชาวดอน
น.ส.ปิณฑิรา สระใคร 

น.ส.วิชญาดา เบ็งยา
นายณัฐชัย พิมพา 

น.ส สุนิสา มูลทาทอง 
น.ส ชลธิชา มาลาศรี 

น.ส. สุธิตา ผิวบาง 
น.ส.กันติมา มงคล 

น.ส พนิตพร แสนณรงค์ 
น.ส อาทิตยา สายสี 

นางสาววาสนา พนาลิกุล 
นางสาววาสนา แก้วพินิจ 

นางสาวรัตนาวดี ศรีไสย์ 
นางสาวสุภาวิณี เผ่าพันธ์ศร 

นางสาวมธุชา จาทา 
นางสาวสุจิตรา ธุรารัตน์ 

นางสาวนรินทร์ทิพย์ นามด้วง 
นางสาวจันทกานต์ ศรีโสภา 

10
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต าบลหาด
ค า อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

11
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านเหล่า ต าบลหาดค า
 อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

7
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านเฝ้าไร่พัฒนา ต าบล
เฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120

8
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านบ่อแปบ ต าบลพระ
ธาตุบังพวน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100

9
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านดอนสวรรค์ ต าบล
หาดค า อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

4
โครงการจัดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านศิลาเลข ต.โพนสา อ.
ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

5
โครงการจัดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านปะโคใต้ ต าบลปะโค 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

6
โครงการจัดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านค าเเค ต าบลโพธ์ิชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

1
โครงการจัดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนโพนงาม ต าบลหนองปลา
ปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130

2
โครงการจัดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้าน้อย ต าบลบ้านเด่ือ 
อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43130

3
โครงการจัดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านโพนสา ต าบลโพนสา 
อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา การบัญชี ระดับช้ัน ปวส. 2  ครูผู้สอน นางสาวเพทาย เพียรทอง

ล าท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือนักเรียน หมายเหตุ



น.ส จิราพร สุพร 
น.ส เกศสุดา สีม่วง

นางสาวกัญญารัตน์ คนไว  
นายสหัสวรรษ สังกะสินสู่  

นางสาวพรชนก เอาหานัด 
นางสาวพรทิพย์ ทองจันทร์ 

นางสาวจันทร์ธิดา พระบัวบาน 
นางสาวสุนิสา แสงอาทิตย์ 

นางสาวพันนิกา นวนสุข 
นางสาวศุภลักษณ์ ราชชมภู 

นางสาวช่อผกา วิตะบุตร  
นางสาวธนาพร ศรีวงษ์ 

...............................................................
(นางสาวเพทาย เพียรทอง)

ครูผู้สอนวิชาโครงการ

16
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านบ่อหิน ต าบลโพธ์ิชัย
 อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

17
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายชุมชนบ้านเชียงอาด ต าบล
เหล่าต่างค า อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

สาขาวิชา การบัญชี ระดับช้ัน ปวส. 2  ครูผู้สอน นางสาวเพทาย เพียรทอง

13
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายชุมชนบ้านเนินหงษ์ทอง ต าบล
หาดค า อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100

14
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายชุมชนบ้านหนองบัว ต าบลกวน
วัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

15
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายชุมชนบ้านจอมเสด็จ ต าบล
หาดค า อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

สรุปรายช่ือโครงการในรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2562

12
โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ชุมชนบ้านใหม่เอราวัณ ต าบล
คอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือนักเรียน หมำยเหตุ

1
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน-นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

นางสาวนิติธาดา ชุชายสงค์

2
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

นางสาวปนัดดา พันแสง

ปนิดา แก้วคุณเมือง
ปรเมษฐ์ บ่อเงิน

4
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

นายสุวิทย์ สิงห์หนัน

5
การศึกษาพฤติกรรมต่อการใช้บริการตู้เติมเงินบุญเติมของนักเรียน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

นางสาวดวงกมล ส ารวมจิต

6
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

นางสาวชญานี ส าราญสุข

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

(นางชฎาธาร สาวะรีพล)
ครูผู้สอนวิชาโครงการ

สรุปรำยช่ือโครงกำรในรำยวิชำโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับช้ัน ปวส.2/1 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ครูผู้สอน   นำงชฎำธำร สำวะรีพล

3
การศึกษาความพึงพอใจนการใช้บริการโรงอาหารในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย


