
ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 เคร่ืองมือถอดสลักกระเด่ืองวาล์ว 1. นายสุวัฒน์ ประภาสมณเฑียร นายเตชิต     พึง่พวก

2. นายวิรัช จนัทร์รัตนาพงศ์

3. อฐัพล แกว้บัวดี

2 ปัม๊เติมน ้ามันหล่อล่ืนเอนกประสงค์ 1. นายณัฐนันท์ แกว้บัวดี นายธวัชชัย   ดอกประดู่

2. นายวรพจน์ ทองดี

3. นายพงษ์ทวี พว่งพนิิจ
3 รถสามล้อเอนกประสงค์ 1. นายเกรียงไกร ทองเชื อ นายธวัชชัย  ดอกประดู่

2. นายวุฒิชัย ศรีโยธา
3. นายวัฒนพล เรือนใจหลัก

4 รถเขน็เอนกประสงค์ 1. นายเสกฐา ค้าพฒุ นายเตชิต    พึง่พวก 3,940           

2. นายไชยวัฒน์ ศิริดีกจิ

3. นายกฤษณุ ใจมั่น

5 รถจกัรยานยนต์พว่งขา้ง 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ค้านวล นายเตชิต    พึง่พวก

2. นายอนุการ เกดิอ่้า

3. นายพสิิฐ   งามสง่า

6 เคร่ืองถอดลูกปืนดุมล้อ 1. นายชญานิธิ คุณานิชาธนิน นายเตชิต    พึง่พวก 140              

รถจกัรยานยนต์ 2. นายทวีศักด์ิ จงึตระกลู

3. นายมนัสวี รักน้อย

7 เคร่ืองพน่สีอเนกประสงค์ 1. นายประวิทย ์ ญาติวงค์ นายธวัชชัย  ดอกประดู่

2. นายญัฐกานต์ โพธิท์อง

3. นายพทัิกษ์  โพธาราม

8 แท่นถอดประกอบเคร่ืองยนต์ 1. นายอมรเทพ อนิทร์สระเกษ นายธนาสิทธิ ์  โพธิรั์ง 6,550           

2. นายราชศักด์ิ เจริญวิกภัย

3. นายทวีศักด์ิ ผ่องอารมณ์

9 พฒันาระบบท่อลม 1. นายกฤษฎา  เรืองเชื อเหมือน นายธนาสิทธิ ์  โพธิรั์ง 6,100           

2. นายสาธิต เซ่ียงหวอง

3. นายพรชัย    โพธิศ์รี

10 เคร่ืองเกบ็สายน ้าหยด 1. นายพงศกร  กมุรัมย์ นายธนาสิทธิ ์  โพธิรั์ง

2. นายจตัตุรงค์ ศรีบุญเพง็     

3. นายนพดล หมีแรต

11 เคร่ืองบดวาล์วแบบนิวเมติก 1. นายพชร   แอน่เพชร นายธรรมนูญ   ล ้าเลิศ

2. นายพงษ์ศักด์ิ  ภาคภูมิ

3. นายปัญญา  แกว้บัวดี

12 รถตัดหญ้าแบบเดินตาม 1. นายสุเทพ  ค้าสุข นายธนาสิทธิ ์  โพธิรั์ง

สรุปจ านวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ าปีการศึกษา 2557
ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาชา่งยนต์

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

13 จกัรยานปัม๊น ้าแบบลดแรงปัน่ 1. นายภาณุพงศ์ จนัทร์สวาท นายธรรมนูญ   ล ้าเลิศ

2. นายเมฆินทร์   นกด้า

3. นายสุธิพงค์ พยคัวงค์

14 รถคนชราทุพพลภาพ 1. นายราชภัฎ เหมลี นายธนาสิทธิ ์  โพธิรั์ง 4,375           

2. นายสมชาย  มาลาพนัธ์

3. นายคณิน สะตะ

15 รถตัดหญ้าแบบเดินตาม 1. นายธีระยทุธ   เลิกนอก นายธนาสิทธิ ์  โพธิรั์ง 3,630           

2. นายศรัณญู บัวแกว้ดี

3. นายพรวันชัย ชาวอบทม

16 เคร่ืองทดสอบรอยร่ัว 1. นายตรีเพชร สามทอง นายธรรมนูญ   ล ้าเลิศ

ระบบปรับอากาศรถยนต์ 2. นายศุภเกยีรติ  ชูศรีจนัทร์

3. นายจกัรพนัธ์  ค้าตัน

17 เคร่ืองหยอดเมล็ดขา้วโพด 1. นายวุฒิชัย ศรีทองกลุ นายธนาสิทธิ ์  โพธิรั์ง

2. นายคมสัน  อาจคงหาญ

3. นายปฏิพทัธ์  เลพล

18 จักรยานติดเคร่ืองยนต์เล็ก 1. นายจตุโชค เพชรปานกัน นายสุวรรณ  ศรีเทีย่งตรง
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เทพเทียน
3. นายวันชนะ โพธิเ์รือนดี

19 รถตัดหญ้าแบบเดินตาม 1. นายชนินทร อักษรณรงค์ นายธนาสิทธิ ์  โพธิรั์ง

2. นายพรเทพ เลพล
3. นายไพฑูรย์ หมวดหงษ์

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 เคร่ืองปัน่กระดาษรีไซเคิล 1. นายยรุนันท์ แกว้จนัทร์ นายปิยวิทย ์   สุทธิวงศ์

2. นายเจตริน       ใจเท่ียง

3. นายพทัิกษ์        อู่อรุณ

2 เคร่ืองผสมอาหารสัตว์ 1. นายอนุสรณ์      ทองจนัทร์แดง นายปิยวิทย ์   สุทธิวงศ์

2. นายอารีย ์        อุ่นตาดี

3. นายกติติโชค     หงษ์เวียงจนัทร์

3 เคร่ืองมือลดอณุหภูมิปรอท 1. นายณัฐกจิ        นักฟอ้น นายปิยวิทย ์   สุทธิวงศ์

2. นายสุรสิทธิ ์      ดาปาน

3. นายอ้าพล         ศรีหิรัญ

สรุปจ านวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ าปีการศึกษา 2557
ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาชา่งยนต์

ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาชา่งซ่อมบ ารุง
ชื่อนักเรียน/นักศึกษา

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 เตาชีวมวล 1. นายทรงกริช ยงัเพชร นายจนิดา      ทองมี

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 เคร่ืองปรับอากาศประหยดัพลังงาน 1. นายภัทรพงษ์          หงษ์เวียงจนัทร์ นายสุวรรณ   ศรีเท่ียงตรง

2. นายจกัรายทุธ     ลาแพงดี

3. นายสิรัตน์การ     แจม่แจง้

2 แม่แรงไฟฟา้ 1. นายสมโภชน์      ชูศรีจนัทร์ นายสุวรรณ   ศรีเท่ียงตรง

2. นายอนุชา          ธนวัฒนพงศ์ชัย

3. นายอลงณ์กร      แซ่วี

3 ตู้ฟกัไข่ 1. นายพณุเดช        กาละภักดี นายสุวรรณ   ศรีเท่ียงตรง

2. นายณัฐพงษ์        เณรจาที

3. นายวันชัย          พลสงัด

4 เคร่ืองกรีดสายไฟ 1. นายภูวิศ            ฐานบัญชา นายสุวรรณ   ศรีเท่ียงตรง

2. นายนที              ชูอนิทร์

5 เคร่ืองตรวจวัดแรงดันป้องกนัไฟตก 1. นายฐากรู            ศรีวงศ์สิริ นายสุวรรณ   ศรีเท่ียงตรง

2. นายศรัณยวุฒิ      พลูกล่ิน

6 เคร่ืองซัคช่ัน ติดเตียง 1. นายศิลา             โสดาดง นายสุวรรณ   ศรีเท่ียงตรง

2. นายณัฐชัย          กล่ินเกษร

3. นายศักรินทร์       วงพานิช

7 ปัม๊น ้าจากระบบวัดความชื น 1. นายสุธี               ใจดี นายสุวรรณ   ศรีเท่ียงตรง

2. นายธีระพงษ์             ภุมรินทร์

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 เคร่ืองตัดข้าววัชพืช 1. นายธีระ          เข็มเพชร นายเริงศักด์ิ  เข็มทอง 1,340          
2. นายวสันต์        สุวรรณทอ

2 ป้ายไฟวิง่ 1. นายโยธิน         โพธิห์ิรัญ นายเริงศักด์ิ  เข็มทอง 9,000          
2. นายหัตถพล      ศรีบุญเพ็ง
3. นายปฐมพร       ชิตรัตน์

สรุปจ านวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ าปีการศึกษา 2557
ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ

ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง
ชื่อนักเรียน/นักศึกษา

ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อนักเรียน/นักศึกษา

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 ขา้วไรซ์เบอร่ีทอดกรอบ 1. นางสาวอญัชลี     ส้าราญมาก นางพณิทิรา  บัวคงดี

2. นางสาวกาญจนา  สุนทรเทวิน

3. นางสาวชมพนูุช    รูปสม

2 ลูกชุบหลากไส้ 1. นางสาวกรรณิกา   ถกึเพชร นางพณิทิรา  บัวคงดี

2. นางสาวปัทมวรรณ    พฒุธิ

3. นางสาวณัฐริกา   ปิน่ทอง

3 ทอดมันปลากรายสมุนไพร 1. นางสาวกาญจนา       พาสาลีพาสาลี นางพณิทิรา  บัวคงดี

2. นางสาวสุพตัรา   คชาพนัธ์

3. นายศิริชัย           ครเอี่ยม

4 แหนมเห็ดขา้วไรซ์เบอร่ี 1. นางสาวโสรยา    จนิดาวงศ์ นางพณิทิรา  บัวคงดี

2. นางสาวอรญา   ธวัชเมธี

3. นางสาวกรวรรณ    สอนวิชา

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 สาคูไส้เห็ด 1. นางสาวสุปราณี   โตอุ่นทิพย์ นางฉวี        ชินพณัณ์

2. นางสาวรุ่งนภา  เหล่ือมเพชร นางพณิทิรา  บัวคงดี

3. นายธนวัฒน์     อวัคนซ่ือ

2 ลูกชิ นไกส่มุนไพร 1. นางสาวสุกญัญา    รัตนสูตร นางฉวี        ชินพณัณ์

2. นางสาวสุพรรณี   สุกเกษม นางพณิทิรา  บัวคงดี

3. นางสาวสโรชา     พวงทอง

3 วุน้กระเจี๊ยบ 1. นางสาวสายทิพย ์   ศรีภุมมา นางฉวี        ชินพณัณ์

2. นางสาวสกาวเดือน   ปานสอนดี นางพณิทิรา  บัวคงดี

สรุปจ านวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ าปีการศึกษา 2557
ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา

ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาการตลาด
ชื่อนักเรียน/นักศึกษา



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ
1 ส่ือการเรียนการสอน 1. นางสาวโยธกา   แผนสมบูรณ์ นายประยรู    ภูมิกอง 1,800           

Program Macromedia Flash 8 2. นางสาวมินตรา  พลายงาม

3. นางสาวกนกวรรณ   ต้องจติร

2 ป้ายไฟควบคุมจากเคร่ือง 1. นางสาวกนกพร     ร่วมวงษ์ นายประยรู    ภูมิกอง 4,150           

คอมพวิเตอร์ 2. นางสาวสุนิสา     เปีย่มสิน

3 เว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์ 1. นางสาวสุกญัญา    วงค์ธิสอน นายประยรู    ภูมิกอง 3,400           

อทุยานแห่งชาติพมุ่วง 2. นางสาวสุกันญา   เปีย่มสะอาด

อ้าเภออู่ทอง 3. นางสาวนิศารัตน์   คละวงษ์

4  ส่ิงประดิษฐ์ 1. นางสาวสมฤทัย    พรมมาดา นายประยรู    ภูมิกอง 5,000           

กล่องเสียงไล่นกพริาบ 2. นางสาวพรนิภา    โชระเวก

3. นางสาวอธิชา      ผิวศรีสุข

5 เว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์สินค้า OTOP 1. นางสาวอรวรรณ  นนท์แกว้ นายประยรู    ภูมิกอง 2,500           

อ้าเภออู่ทอง 2. นายกติติพฒัน์    กลุฑา

3. นางสาวชนาพร    นันตาวงค์

6 ส่ือการเรียนการสอน 1. นางสาวรัตนาภรณ์  มีทองหลาง นางศรีวรรณ   มณีวงษ์ 2,550           

Program Macromedia 2. นางสาวศศิมาภรณ์  นิลบุตร

Dreamweaver 8 3. นายศรราม       รักษี

7 ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองปลอกไขต้่ม 1. นางสาวอรนภา    อาคะเนย์ นางศรีวรรณ   มณีวงษ์ 1,429           

2. นางสาวอรสา      อาคะเนย์

3. นางสาวพชัรี      หงส์เวียงจนัทร์

8 ส่ิงประดิษฐ์ กล่องคัดแยกเหรียญ 1. นางสาวธญัญาลักษณ์  ทาหนองโดก นางศรีวรรณ   มณีวงษ์ 2,850           

2.นางสาวรัตติกาล   แจค็ทอง

9 เว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์ 1. นายพรภวิษษ์      กมละคร นางศรีวรรณ   มณีวงษ์ 2,500           

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 2. นางสาวมาริสา   อาจคงหาญ

3. นายวุฒิชัย            ออ่นละออ

10 การ์ตูน อาเซียน 1. นายมงคล         ถงึทรัพย์ นางศรีวรรณ   มณีวงษ์ 2,500           

2. นายจกัรกฤษณ์   ตาลเพชร

3. นายฉตัรชัย        กระแจะเจมิ

11 ส่ือการเรียนการสอน 1. นายอทิธิพล      เหมรังสี นางศรีวรรณ   มณีวงษ์ 2,500           

Microsoft Office Powerpoint 2. นายภูธิชย ์        ใหม่โสภา
2010 3. นายศรชัย        เมืองวงษ์

12 เว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์ การฝึกสอน 1. นางสาวสุธิตา     สอิ งทอง นางศรีวรรณ   มณีวงษ์ 2,500           

พฒันาอาชีพ จงัหวัดนครปฐม 2. นางสาวปาริมา    เพชรแสวง

สรุปจ านวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ าปีการศึกษา 2557
ระดบัชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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