
ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 มือควงทดก ำลังของเคร่ืองยนต์ 1. นำยกติติทัศน์    คล้ำยกระแส นำยเตชิต     พึง่พวก

ดีเซลเล็ก 2. นำยกฤษณะ   โสดำดง

2 ตู้เคร่ืองเสียงช่วยสอน 1. นำยกตินิกร       จติใส นำยพทัิกษ์   จนัทร์อทัุย

2. นำยเมธัส       ส ำรำญมำก

3 เคร่ืองมือพเิศษวัดก ำลังอดั 1. นำยรำชันย์       แหวนวิเศษ นำยเตชิต     พึง่พวก

เคร่ืองยนต์ 2. นำยอริสมัน     สุขอ่ ำดี

4 รถตัดหญ้ำแบบเดินตำม 1. นำยศิริมงคล    พนัทอง นำยประหยดั  เร่ิมด ำริห์ 3,630           

5 เครนยกเคร่ืองยนต์ 1. นำยอนุชำ        ขนัก ำเหนิด นำยธวัชชัย   ดอกประดู่

2. นำยภำคภูมิ      ครุฑกำง

6 หุน่ไล่กำพลังงำนลม 1. นำยประชำ       ไชยนอก นำยธวัชชัย   ดอกประดู่

2. นำยอเุทน      สมสีดำ

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 เคร่ืองหัน่หยวกกล้วย 1. นำยขนัทอง        น  ำใจดี นำยอภิเดช    ภูมิกอง

2. นำยภมรศักด์ิ      ขำวแกว้

2 เคร่ืองล้ำงอะไหล่เอนกประสงค์ 1. นำยศุภชัย        มิ่งสกลุ นำยอภิเดช    ภูมิกอง

2. นำยพสิิฏฐ์        หงษ์เวียงจนัทร์

3 เตำน  ำส้มควันไม้ 1. นำยวรำกร        อนินิ่ม นำยอภิเดช    ภูมิกอง

2. นำยณัฐกติต์ิ     รัตนำนพ

4 เคร่ืองหัน่กล้วย 1. นำยเดโชพล    กำฬภักดี นำยอภิเดช    ภูมิกอง

2. นำยณรงค์       รักชื่อ

5 รถหยอดเมล็ดหน่อไม้ฝร่ัง 1. นำยปรำม         พุม่เกตุแกว้ นำยอภิเดช    ภูมิกอง

2. นำยกฤษณะ     สอำดเอี่ยม

6 เคร่ืองขดูมะพร้ำวแกว้ 1. นำยฉตัรมงคล    พวงบุปผำ นำยอภิเดช    ภูมิกอง

2. นำยวสันต์       เดชผล

สรุปจ านวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ าปีการศึกษา 2557
ระดบัชั้น ปวส. 2  สาขางานเทคนิคยานยนต์

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา

ระดบัชั้น ปวส. 2  สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
ชื่อนักเรียน/นักศึกษา



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 ชุดควบคุมปัม๊น  ำอตัโนมัติ 1. นำยชุมพล        ค ำทัศน์ นำยประกจิ    จ ำปำสัก

2. นำยยอดรัก      แกว้เณร

2 ป้ำยประชำสัมพนัธ์อเิล็กทรอนิกส์ 1. นำยบำรมี         พมิพขนัธ์ นำยประกจิ    จ ำปำสัก

3 ท่อผลิตไฟฟำ้พลังงำนกล 1. นำยสมพงษ์     แจม่จ ำรัส นำยประกจิ    จ ำปำสัก

2. นำยธนะชัย      แกว้แกมทอง

4 เคร่ืองซีลสุญญำกำศ 1. นำยอนุชำ       โพธิศ์รี นำยประกจิ    จ ำปำสัก

2. นำยปริญญำ     เนตรซัง

5 FUNNY  CLEAN 1. นำยนทัิศน ์      แสงหรัิญ นำยสุวรรณ  ศรีเท่ียงตรง

2. นำยศุภกจิ     พุม่ดำรำ

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ
1 ขำ้วต้มมัดหลำกสี 1. นำงสำวอทัุยวรรณ  พนัธุผู์ก นำงฉวี    ชินพณัณ์ 1,200           

2. นำงสำวณัฐติญำ แกว้พลงำม

2 ขนมตะโกแ้ฟนซี 1. นำงสำวอจัฉรำภรณ์  คละวงษ์ นำงฉวี    ชินพณัณ์ 1,000           

2. นำงสำวดรณี        เกดิคล  ำ

3 กะลำเทียนหอม 1. นำงสำวอจัฉรำ    อุ่มรูปงำม นำงฉวี    ชินพณัณ์ 1,000           
2. นำงสำวศิริขวัญ    เหล็กพลับ

4 ขนมครกแฟนซี 1. นำงสำวนธมล    ทองหอม นำงฉวี    ชินพณัณ์ 1,000           

2. นำงสำวรัตจกิำนต์  เกตุเหลือ

5 บัวลอยยดัไส้ 1. นำยชำนนท์     โชระเวก นำงฉวี    ชินพณัณ์ 2,000           

2. นำงสำวพรทิพำ    เชื อหนองปรง

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ

1 ขนมโดนัทมินิ 1. นำงสำวจนัทร์จริำ   คชำพนัธ์ นำงฉวี    ชินพณัณ์ 6,560           

2. นำยศิวณัฐ      พรหมศิริ

2 ขนมจนีเบญจรงค์ 1. นำงสำวจนัทิมำ   พมิพรัิตน์ นำงฉวี    ชินพณัณ์ 5,000           

2. นำงสำวขวัญจติร   สีดี

ระดบัชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
ชื่อนักเรียน/นักศึกษา

ระดบัชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อนักเรียน/นักศึกษา

ระดบัชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาการตลาด
ชื่อนักเรียน/นักศึกษา

สรุปจ านวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ าปีการศึกษา 2557



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อครูทีป่รึกษาโครงการ งบประมาณ
1 เว็บไซต์ประชำสัมพนัธ์ 1. นำงสำวสุนิสำ     ก่ ำมะเริง นำงสำวนันนภัสสร   4,000           

โรงเรียนบรรหำรแจม่ใสวิทยำ 3 2. นำงสำวพชัรำภรณ์   พวงแกว้ ศรีละว้ำ

2 เว็บไซต์ประชำสัมพนัธ์ 1. นำงสำวมณีรัตน์      ฉมิทองดี นำงสำวนันนภัสสร   3,700           

โรงเรียนบ้ำนหนองแหน 2. นำงสำวพรสวรรค์  พชืพำ ศรีละว้ำ

3 เว็บไซต์ประชำสัมพนัธ์ 1. นำงสำววิเรืองรอง   แสงวันทอง นำงสำวนันนภัสสร   3,200           

โรงเรียนบ้ำนหนองกฏุิ 2. นำงสำวศุภำกร     กมลคร ศรีละว้ำ

4 Natural Ink 3 in 1 1. นำยนฤทธิ ์    เหมำเพชร นำงสำวนันนภัสสร   8,830           

(น  ำหมึกจำกธรรมชำติ) 2. นำงสำวปิยนุช   บุญช่วย ศรีละว้ำ

5 เว็บไซต์ตัวแทนจ ำหน่ำย 1. นำงสำวธิดำเทพ  แสงเพชรออ่น นำงสำวเบญจมำภรณ์ 3,740           

Natural Create By Mook 2. นำยรณกร        คันธำวัฒน์ วงษ์สุวรรณ

6 เว็บไซต์ประชำสัมพนัธ์ 1. นำงสำวชนำนันท์  แจม่จ ำรัส นำงสำวเบญจมำภรณ์ 3,500           

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยำ 2. นำงสำวจำรุวรรณ  งำมละไม วงษ์สุวรรณ

7 เว็บไซต์ประชำสัมพนัธ์ 1. นำยนวพรต         นำคพร นำงสำวเบญจมำภรณ์ 3,200           

โรงเรียนบ้ำนจรเขส้ำมพนั 2. นำยสหภำพ     จนัทร์ทอง วงษ์สุวรรณ

8 เว็บไซต์ประชำสัมพนัธ์ 1. นำงสำวจรินัน     สอนส่ัง นำงสำวเบญจมำภรณ์ 3,200           

โรงเรียนวัดยำงสว่ำงอำรมณ์ 2. นำงสำวบุษบำ     แซ่เตียว วงษ์สุวรรณ

สรุปจ านวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ประจ าปีการศึกษา 2557
ระดบัชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา


