
สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 

    ล าดับ
ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
  อุปกรณ์มัดดอกหญ้า 1. นายยุทธศักดิ ์ ครยก   
1 (ในขั้นตอนท าไม้กวาดดอกหญ้า) 2. นายสุขสันติสุข  เขื่อนหมั่น ช่างกลโรงงาน 

    3. นายธีรภัทร  พัดโพธิ์   
    1. นายศุภโชค  นามฮาด   
2 เครื่องยกถังน้ า 2. นายสุรวุฑ  ไตรยสุข ช่างกลโรงงาน 

    3. นายยุทธศิล  ศรีสอนแหม่น   
    1. นายปรีชา  โภยนอก   
3 เครื่องบีบขวดน้ าพลาสติก 2. นายกฤษฎา  วงษาศิลชัย ช่างกลโรงงาน 

    3. นางสาวมาริษา  มาตร์ชัย   
    1. นายณัฐวุฒ ิ โพธ์ิมา   
4 เครื่องแยกทราย 2. นายกฤตภาส  ไชโยธา ช่างกลโรงงาน 
    3. นายศุภกร  จันจาร ุ   
    1. นายพิสิษฐ์  สุวรรณเพ็ง   
5 เครื่องสกัดเมล็ดฟักข้าว 2. นายกิตติพร  เอกตาแสง ช่างกลโรงงาน 

    3. นายกิตติกร  ค าวงศ์   
    1. นายภาณุวัฒน ์ แสวง   
6 รถเข็นเก็บใบไม้และขยะตามถนน 2. นายธนัฐพงษ์  อาจศิลา ช่างกลโรงงาน 

    3. นายธนาวุธ  ภูล้อมทาง   
    1. นายจักรพงษ์  ขันอาษา   
7 รถเข็นดูดเศษเหล็ก 2. นายวัชรากร  พันนานนท์ ช่างกลโรงงาน 

    3. นายอภิสิทธิ์  มีผล   
    1. นายธนโชติ  โกกิลารัตน์   
8 เปรียบเทียบคะแนนทักษะงานปูนโดยใช้ 2. นางสาวนราทิพย ์ ศรีวัฒน ์ ช่างก่อสร้าง-โยธา 

  คะแนนมิติและเจตคติ 3. นายวัชรพล  พลแสง   
    4. นายวิบูลย์  ฐาธิราช   

  

 
 
   

 
    



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
    1. นายวันชัย  คนชาน   
9 โคมไฟประดับ 2. นายบัณฑิตย์  ผ่านวงษ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    3. นายศราวุฒิ  สุระภีร ์   
    1. นายรุ่งเรือง  หมีแสง   

10 ล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 2. นายธีระเดช  สีบุญรอด ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    3. นายมงคล  สะอาดจันดี   

    1. นายธนวัฒน์  รังศร ี   
11 ล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 2. นายธนพล  ทับแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    3. นายธนวัฒน์  ยาตาแสง   
    1. นางสาววรรณภา  ดวงมะลัย   

12 การผลิตและจ าหน่ายสาคูไส้หมู 2. นางสาวอินทิพร  ดีสีน ู บัญช ี
    3. นางสาวปริญญา  แก้วโยธา   

    1. นางสาวชลลดา  ไชยราช   
13 การผลิตและจ าหน่ายแซนด์วิชทอด 2. นางสาวจรัญญา  ก้อนทอง บัญช ี
    3. นางสาวสุปราณี  เทพขาม   
    1. นายยศพล  แสนแก้ว   

14 ปั๊มทดสอบหัวฉัดเครื่องยนต์ดีเซล 2. นายชัชวาล  ห้าวหาญ ช่างยนต์ 
    3. นายศิตายุ  แสงทอง   

15 ตู้เก็บเครื่องมือจากถัง 200 ลิตร 1. นายอัมรินทร์  ดีมีวงษ ์ ช่างยนต์ 
    2. นายอภิชล  ค ามนตร ี   
    1. นายกฤษดา  พันสีทา   

16 เรือชูชีพ 2. นายมกรธวัช  สุริยะ ช่างยนต์ 
    3. นายศุภกร  หาราช   
    1. นายภานุพงษ์  ถานะ   

17 แท่นวางเครื่องยนต์เล็กดีเซล 2. นายรุ่งอรุณ  จิโน ช่างยนต์ 
    3. นายรุ่งอรุณ  จิโน   

 

 
 
 
 

  



    สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
    1. นายธีรศักดิ์  รัตพลท ี   

18 จักรยานสามลอ้ติดเครื่องยนต์ 2. นายวิวัช  ทองบ้านทุ่ม ช่างยนต์ 
    3. นายบุญญฤทธิ ์ ศรีประเสริฐ   
19 ชุดฝึกระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 1. นายชานนท์  ฮุยพรมมา ช่างยนต์ 

    2. นายอาทิตย์  โสสม   
20 รถจักรยานยนต์โครงคันไถ 1. นายขจรเกีตรต ิ ผิวเพชร ช่างยนต์ 
    2. นายวรเชษฐ  โคตรมูล   
    1. นางสาวยุวรี  จ าปาที   

21 โครงการผลิตและจ าหน่ายลูกชุปแฟนซี 2. นางสาววรรณภา  สีบุญฮูง บัญช ี
    3. นางสาวอทิตติยา  สาขา   
    1. นางสาวอิสราภรณ์  อิ่มสะอาด   

22 โครงการจ าหน่ายคอนเฟลกคาราเมล 2. นางสาวโสรยา  ชาดา บัญช ี
    3. นางสาวรัตนาภรณ์  เอกตาแสง   
  พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ 1. นางสาวอรด ี สะอาดศรี   
23 พระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช 2. นางสาวสิริลักษณ ์ ถานะ คอมพิวเตอร์ 

    3. นางสาวศิรินันท์  ปานจ ู   
24 ประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้านค าม่วง 1. นางสาวปณิดา  พิมพาศรี คอมพิวเตอร์ 

  ต. ค าม่วง อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 2. นางสาวเยาวลักษณ ์ พลภักดี   
  สื่อมัลติมีเดียความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 1. นางสาวชนิดา  ศรีคณายุรกัษ์   
25 โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2. นางสาวจุฑามาศ  เพ็งพิทักษ์ คอมพิวเตอร์ 

    3. นางสาวสุริยาวดี  เคนโคก   
26 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 1. นางสาวนพมาศ  ศีรษะแกว้ คอมพิวเตอร์ 
  สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปรัชริญา  ส าเภา   

27 โดยใช้โปรแกรม Dremweaver Cs6 2. นางสาวนฤมล  เดชยศดี คอมพิวเตอร์ 
    3. นางสาวปณัสยา  แก้วดวงตา   

    
    

 

 
 

  



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
    1. นางสาวกรวิทย์  ทองทวี   
28 วิทยาลัยโปร่งใส นักศึกษาไทยไม่โกง 2. นงาสาวอรัญญา  คลังกลาง คอมพิวเตอร์ 

    3. นางสาวน้ าฝน  แก้วมาตย์   
    1. นายเขมรัตน ์ เพ็งพิทักษ์   
29 โคมไฟปรพดับ 2. นายเกียรติพงศ ์ โพธิสม ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    3. นายสหรักษ ์ เย็นวัฒนา   
    1. นายอภิเชษฐ ์ เทียบแก้ว   
30 เครื่องถ่ายคืนสารท าความเย็น 2. นายอนุชาติ  แก้วมาตย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    3. นายธนพล  นวนใจ   
    1. นายชลนวิทย ์ แสนกุล   
31 โคมไฟประดับ 2. นายอนันตพร  เค้ามาก ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    3. นายตะวัน  โคตรอาษา   
    1. นายณัฐพล  ค ามูลคร   
32 ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2. นายรัชชานนท์  วงษ์จ าปา ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    3. นายณัฐวัฒน์  ศรีวิเศษ   
  ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน 1. นายกฤติศักดิ ์ ท าพันธ์   

33 อาคาร ชัยยุทธ ฟาร์ม 2. นายทฤษฎ ี ภาพันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    3. นายณัฐวุฒ ิ พรมสแีก้ว   
    1. นายภูวดล  สุครีพ   
34 ติดต้ังและบ ารุงระบบไฟฟ้าในอาคาร 2. นายชินวัตร  นนสินชัย ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    3. นายบรรพต  พลหาร   
35 โคมไฟประดับ 1. นายกรกฎ  ภิญโญ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    2. นายไวทยา  นาสมตรอง   
    1. นางสาวนุสบา  สงค์ล า   
36 ปักแผ่นเฟรม 2. นางสาวรัตนา  อุ่นทมณี บัญช ี

    3. นางสาวชณัญญา  รัตนปัญญา   
    1. นางสาวนุจรินทร ์ แดนโคตผม   
37 วุ้นแฟนซ ี 2. นางสาวอาภาพร  กิจวิขาม บัญช ี

    3. นางสาวแพรวพราว  ภักดีตุละ   
 



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
    1. นางสาวมณีนุช  โครตฮุย   
38 เครปเย็น 2. นางสาวประภัษสร เกตุรือ บัญช ี

  
 

3. นางสาวอรัญญา  พลบ ารุง   
39 CLEAN  HERB 1. นางสาวศิวาพร  นิสัยตรง บัญช ี

  
 

2. นางสาวเสาวลักษณ ์ คัฒมาตย ์   
  

 
1. นายเทียนชัย  ลมมา   

40 กระถางต้นไม้คอนกรีต 2. นายธีรวัฒน์  เชียงสาย ช่างโยธา-ก่อสร้าง 
  

 
3. นายพิจิตร  ผาบสิมา   

41 เครื่องถอดลูกสูบเบรครถยนต ์ 1. นายนันทวัฒน์  บัวอาจ   
  

 
2. นายกฤษฎา  พยุงดี ช่างยนต์ 

  
 

3. นายหฤทธ์ิ  ศรีมูลผา   
42 โรงจอดรถพับเก็บได้ 1. นายวัชรินทร์  พรมสีแก้ว   

  
 

2. นายพลทวิท  วันนิตย ์ ช่างยนต์ 
    3. นายสุนัย  จุฬารมย ์   

43 โครงงาน เคร่ืองตดัต้นมนัส าปะหลงั 1. นายณัฐพงษ์  ค าอ้อ   
    2. นายจักร์พล  ใจใสย ์ ช่างยนต์ 
    3. นายณัฐพล  แสงกระจาย   

44  โครงงาน เครื่องเช็คคอมแอร์และไดร์ชาร์ 1. นายธีศักดิ์  หนองผือ   
    2. นายธนากร  กลางบุรัม ช่างยนต์ 
    3. กฤษดาวิทย ์ ยมด า   

45  โครงงาน เครื่องตัดหญ้าพ่วงมอเตอร์ไซค์ 1. นายจรณินทร ์ งามสะอาด   
    2. นายวีรชัย  ธรรมสงค ์ ช่างยนต์ 
    3. นายเอกภพ  อุ่นสาร   

46  โครงงาน เครื่องโม่เอนกประสงค์ 1. นายรัฐกรณ ์ ทองศร ี   
    2. นายธนายุทธ  อบอุ่น ช่างยนต์ 
    3. นายพลากร  อินทร์บุญญา   

 

 
 
 

  
    



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
47 ชุดไฟเลี้ยวนิรภัย 1. นายสัญญา  เรืองงาม   
  

 
2. นายพงศธร  สิทธิจันทร ์ ช่างยนต์ 

    3. นายอัครเดช  จูงนาง   
48 ชุดสาธิตการวัดละเอียด งานช่างยนต์ 1. นายเกรียงไกร  ถานะ   

  
 

2. นายวรวุฒิ  ศุภวีระกุล ช่างยนต์ 
    3. เบษฏา  ตาด ี   
49 แท่นประกอบเครื่องยนต ์ 1. นายกิตติศักดิ์  สิทธิวงษ์   
  

 
2. นายณัฐวุธ  มุงคุณโคตร ช่างยนต์ 

    3. นายธนชิต  แสนกลาง   
50 ชุดเครื่องดูดควันไอเสียเคลื่อนที่ 1. นายสุริยา  ไชยสมบัติ   
  

 
2. นายอัษฏาวุธ  แสนเสร็จ ช่างยนต์ 

  
 

3. นายเกียรติภูมิ  ชินบุตร   

51 เครนยกเครื่อง 1. นายอดิศร  ปีมะแม   

  
 

2. นายวรวัตร  วงศ์ษา ช่างยนต์ 
    3. นายจักรกฤษณ ์ วงษ์สุวรรณ์   

52 อุปกรณ์ถอดประกอบวาล์วรถ 1. นายภานุพงษ์  จันโฮม   
  จักรยานยนต์ 4 จังหวะ 2. นายอนิรุทธ์  หัวดอน ช่างยนต์ 
  

 
3. นายจิระยุทธ  ค าโมง   

53 เตาอบสกัดสารก าจัดแมลง 1. นายเกียรติสักดิ์  รักสิงห์   
  

 
2. นายศักดา  จ าปาแดง ช่างยนต์ 

    3. นายพงษ์พันธ ์ บุสราคัม   
54 เครื่องสีและคดัเกรดกาแฟ 1. นายประพาน  จ าปาแดง   
    2. นายกฤษดา  แก้วกันยา ช่างยนต์ 
    3. นายภิวัฒน์  รูปหอม   
    4. นายชิงชัย  ค าภูกา   

55 เครื่องดักยุ่ง 1. นายพีรพัฒน์  วรารัศม ี ช่างไฟฟ้า 
    2. นายณัฐวร  มีทองค า   

    

 

 
 

  



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
56 อุปกรณ์ทดสอบ เพาเวอร์ ซัพพาย 1. นายเกียรติศักดิ์  ปัดส าราญ   
  

 
2. นายสมเพชร  โม้ลี ช่างไฟฟ้า 

    3. นายวรกิต  วิศิษฐชาติ   
57 ตู้อบผ้าไรความชื้น 1. นายชินกร  สร้อยโพธ์ิ   

  
 

2. นายจักรภัทร  สีสอนแหมน่ ช่างไฟฟ้า 
    3. นายธนกิจ  แข็งขัน   
58 เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ 1. นายวุฒิพงษ์  สิทธิ์ทองหลาง   
  

 
2. นายคมกริช  ศรีวัตร ช่างไฟฟ้า 

    3. นายอิทธิกร  อ้วนพรมมา   
59 ชุดทองลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1. นายอรรถพร  ศรีช ู   
  

 
2. นายอัครชัย  เที่ยวชัยภูมิ ช่างไฟฟ้า 

  
 

3. นายจารุเดช  ทิพดง   

        
60 ชุดฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ 1. นายสุวิทย์  แก้วมาตย์   

  
 

2. นายวันชนะ  ค่อมสิงห์ ช่างไฟฟ้า 
    3. นางสาววีรวรรณ  ประทุมชมภ ู   

61 เครื่องแยกโลหะเงิน 1. นายเมธาสิทธิ ์ พิมพ์สมาน   
  

 
2. นายพลกฤษณ์  เจนวณิชชานนท์ ช่างไฟฟ้า 

  
 

3. นายจิรศักด์ิ  วันทา   
62 เทคโนโลยีกังหันผลิตไฟฟ้า 1. นายอภิวัฒน ์ ปัดภัย   
  

 
2. นายมามัส  โสภาวัน ช่างไฟฟ้า 

    3. นายศุภชัย  กองลี   
63 เครื่องเจาะแผ่น PCB แบบประหยัด 1. นายสุรินทร์ทร  เต้จั้น   
  

 
2. นายชัยชนะ  สมจิตร ช่างไฟฟ้า 

  
 

3. นายณัฐกร  ปาณาราช   
64 เครื่องพันขดลวดดิจิตอลแบบประหยัด 1.นายวรพต  หลาวทอง   

    2. นางสาวปิยธิดา  เศษรักษา ช่างไฟฟ้า 
    3. นายวทัญญ ู อรุโณทัย   
    4. นายธนากรณ์  ใจหมั่น   

    



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
65 เครื่องชีลส์ถุงพลาสติกแบบตรวจสอบ 1. นายอัครเดช  มหาเสนา   
  ความหนา 2. นายอวิรุทย์  มาตรเทพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

    3. นายอาทิตย์  แก้วมาตย์   
66 เครื่องหยอดเมล็ดข้าว 1.  นายธวัชชัย  นาลงค ์   

  
 

2. นายกฤษณะ  ป้องขวางพล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
    3. นายภาคิน  ศรีสุวรรณ   
67 เครื่องเสียงอเนกประสงค ์ 1. นายอธิชาติ  บึงใหญ ่   
  

 
2. นายจารุเดช  นาสมโคตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

    3. นางสาวณัฐธิดา  เพิดนอก   
68 หุ่นครูผู้ช่วย 1. นางสาวพิกุลทอง  ตาดนอก   
  

 
2. นางสาวพิกุลแก้ว  ตาดนอก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

  
 

3. นายโชคชัย  สีมาจันทร ์   

        
69 เครื่องพิมพ์แนวราบอเนกประสบค์ 1. นายวรวัฒน์  ทอนนอก   

  
 

2. นางสาวอมรรัตน ์ อิทิชาค า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
        

70 หน้ากากเชื่อมไฟฟ้าควบคุม 1. นายสงกรานต์ อาจหาญ   
  การเปิดดิปไฟฟ้า 2. นายพงษ์สิทธิ  ฤทธิ์ไทยสงค ์ ช่างเช่ือม 
  

 
3. นายธนวัตร  ทองป้อง   

71 เครื่องมือเชื่อมพลาสติกอย่างง่าย 1. นายอภิวัฒน ์ ศรีสะอาด   
  

 
2. นายสุทธิพันธ ์ พวงมาลัย ช่างเช่ือม 

    3. นายสมพร  พิมพ์ภิบาล   
72 เครื่องปอกมะพร้าว 1. นายขจรศักด์ิ  จันทะอ่อน   
  

 
2. นายอุทิศ  ศรีรัตน ์ ช่างเช่ือม 

    3. นายณัฐวุฒ ิ จันใหญ ่   
73 เครื่องอัดน้ ายาปวก 1. นายอเนชา  ชมุพฒ   

  
 

2. นายพงษ์พิพัฒน์  น้อยวัน ช่างเช่ือม 
    3. นายอัจฉริยะ  แกวสุพระ   

    
    



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
74 การสร้างและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ ์ 1. นางสาวกัตนา  ไสสะอาด   
  ร้านขายน้ าปั่น 2. นายอนันต์  กันทะค า คอมพิวเตอร์ 

    3. นางสาวชลลดา  ผลประสาทศิลป์   
75 การสร้างและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ ์ 1. นางสาวยลดา  จ าปา   

  ร้านโฟรซีซั่น 2. นางาวศุภรัตน ์ ฟูแก้ว คอมพิวเตอร์ 
    3. นางสาวโฉนภา  โกมุทธพงษ์   
76 การสร้างและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ ์ 1. นางสาวศิรินทิยพ์  ปีกขุนทด   
  ร้านเสริมสวยซาลอน 2. นางสาวกัญญารัตน ์ เทียงกินรี คอมพิวเตอร์ 
    3. เกสร  สาระส ี   

77 การสร้างและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  ดีสุข   
  ร้านนวดเพ่ือสุขภาพ 2. นางสาวสุวิมล  วันปิดา คอมพิวเตอร์ 
  

 
3. นางสาวฐิติมา  ขันติกรม   

        
78 การสร้างและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ ์ 1. นางสาวจิราภรณ ์ จันทวงษ์   

  ร้านข้าวมันไก ่ 2. นางสาว ดวงใจ  คะละยาง คอมพิวเตอร์ 
    3. นางสาววรารัตน์  หนองผือ   

79 การสร้างและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ ์ 1. นางสาวภัทราภรณ ์ แก้วมาตร   
  ร้านขายน้ าแข็ง 2. นางสาววิภาดา  มูลสาร คอมพิวเตอร์ 
  

 
3. นางสาวจุฑาภรณ ์ สุริยัน   

80 การสร้างเว็ปไซต์และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ร้าน 1. นางสาวสุนันทา  สาหาร   
  ขายยา 2. นางสาวจิราวรรณ  โคตรซุม คอมพิวเตอร์ 
    3. นางสาวอาภัทสรา  พรมแก้ว   

81 การสร้างและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ร้านริมทาง 1. นางสาวปนัดดา  ส าราญบ ารุง   
  

 
2. นางสาวอารียา  ก าสร คอมพิวเตอร์ 

        
 


