สรุปรายงานโครงงานวิชาชีพ (Project) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
ที่
1

2
3

ชื่อเรื่องโครงการ
รถแข่งประหยัดเชื้อเพลิง
(ชุดโครงสร้างไฟเบอร์กลาส)
รถแข่งประหยัดเชื้อเพลิง
(ระบบเครื่องยนต์)

4

แท่นวางเครื่องยนต์เล็กดีเซล
รถประหยัดน้ามันเชื่อเพลิง
(โครงสร้าง)

5

รถแข่งประหยัดเชื้อเพลิง
(ระบบบังคับเลี้ยว)
เครื่องดัดเหล็กโค้ง

6
เครื่องทามันเกลียว
7
8

เครื่องหั่นแอปเปิ้ล
เครื่องสับมะละกอแบบมือหมุน

9
เครื่องอัดเศษเหล็ก
10

ผู้จัดทา
1. นายทัศนัย อาพระรัตน์
2. นายศตวรรษ ราษีมิน
1. นายจักริน คุ้มไพร
2. นายคณิศร ศรีทาดี
3. นายเกียรติศักดิ์ วงษ์วอ
1. นายนราทิพย์ พิชัยช่วง
1. นายพัธกานต์ เมืองชา
2. นายศิวัชภวิศ วงศ์วริศภาส
3. นายสิวะ ศิงห์โตแมน
1. นายกิตติกร วิลัยเหล้า
2. นายนันทวัฒน์ ใยแก้ว
3. นายชัยวัฒน์ เกิดภาคี
1. นายกาพล เสนาภักดิ์
2. นายธนากร ติดถาพันธุ์
3. นายวิริยะวงษ์ ทองใบ
1. นางสาวจุฑารัตน์ พินิจมนตรี
2. นางสาวเครือวัลย์ เนื่องโพนงาน
3. นางสาวนิศรา โยธาพิษ
1. นายพลาญชัย ชาวงษ์
2. นางสาวนริศรา เคนโคก
1. นายพงษ์พิชัย ทองใบ
2. นายอนุชา บตรแสน
3. นางสาวภาวิณี โฮงศรี
1. นายเอกชัย คานะ
2. นายธีรศักดิ์ สิมพลี
3. นายเพชรพัชระ จันทร์โสม

แผนกวิชา
ช่างยนต์

ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์

ช่างกล

ช่างกล
ช่างกล

ช่างกล
ช่างกล

สรุปรายงานโครงงานวิชาชีพ (Project) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
ชื่อเรื่องโครงการ
ผู้จัดทา
11 การทาบูทสาธิตการปฏิบัติงานเชื่อม 1. นายรัฐพงษ์ โคตรจ้า
2. นายเสรี ชูศรีสิทธิ์
3. นายปัญญา ดาหาร
เครื่องอัดเศษเหล็ก
1. นายเอกชัย คานะ
12
2. นายธีรศักดิ์ สิมพลี
3. นายเพชรพัชระ จันทร์โสม
13
บาลานซ์อิพุต
1. นายวิทวัส ป่านนี้
2. นางสาวทิพานัน เขียวโสภา
1. นายอภิสิทธิ์ ปาณาราช
14
ไฟสปอร์ดไลท์เคลื่อนที่
2. นายวรรธนะ เอี้ยงโสนก
3. นายชินวัตร สุดจันฮาน
โรลเก็บสายไฟ
1. นายปิติพงศ์ พรมดวงดี
15
และปล่อยสายไฟอัตโนมัติ
2. นายพิพัฒน์ ฐานะ
3. นายศักดิ์ชัย จันขุนทด
1. นายศุภชัย ธูปบูชา
16
เครื่องปลอกสายไฟ
2. นางสาวสุภิชา อุนทะยา
3. นางสาวอนิศรา แก้วหาวงษ์
1. นายปารเมธ นาใจคง
17
จักรยานผลิตไฟฟ้า
2. นายเทียมเทพ แพงศรี
3. นายวิรุฒิ เครือแวงมน
1. นายอมรเทพ พลหาร
18
โมบายสปอต์ไลท์
2. นายกุลนันท์ สุกโทน
3. นายอัมรินทร์ พ้นทุกข์
1. นางสาวกัณฑิมา คาสาย
แผ่นพื้นทางเดินเท้าลายหินธรรมชาติ
19
2. นางสาวมนทกานต์ วิเศษดี
3. นางสาวธัญญาเรศ ดอนหอมตา

แผนกวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างกล

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างไฟฟ้ากาลัง

ช่างไฟฟ้ากาลัง

ช่างไฟฟ้ากาลัง

ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างก่อสร้าง-โยธา

สรุปรายงานโครงงานวิชาชีพ (Project) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
20
21

22

23

24

25

26

27

28

ชื่อเรื่องโครงการ
แผ่นพื้นทางเดินเท้าลายรังผึ้ง

ผู้จัดทา
1. นางสาวรัตติยา เครือแวงมน
2. นายพฤติพงศ์ สีนุ้ย
โบราณคดีและพิพิธภัณ์ฑสถาน
1. นางสาวทนัดดา เหล็กเจ๊ก
แห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น (กู่ประภาชัย) 2. นางสาวศุภรัตน์ มีศิลป์
3. นางสาวอภิชญา วงศ์อารีย์
เว็ปไซด์ประชาคมอาเซียน
1. นางสาวพฤกษา สุขรมย์
2. นางสาวสุดารัตน์ ชุมแวงวาปี
3. นางสาวณัฐชา จันดาสี
กระเป๋าจากช่องกาแฟ
1. นางสาวน้าฝน โคตรหลักคา
2. นางสาวน้าฟ้า โคตรหลักคา
3. นางสาววรรณนิดา สะวิเวท
โคมไฟไม้ไผ่
1. นางสาวชวัลลักษณ์ หินคา
2. นางสาวจิรภิญญา เหลาคา
3. นางสาวปรียาดา ระวิสิทธิ์
กระปุกออมสินจากกระลามะพร้าว 1. นางสาวอารญา บุตรหมื่น
2. นางสาวสุนิสา ลมมา
3. นางสาวนภาพร ไชยแสง
เก้าอี้ทูอินวัน
1. นางสาวอมิตตรา แสงคาภา
2. นางสาวเกศมณี โสภากา
3. นางสาวดวงพร ประเสริฐสังข์
ตู้เย็บแบบผกพา
1. นายอภิฉัตร ชัยหัส
2. นายอภิสิทธิ์ วรบัณฑิต
3. นายสุทธิพงษ์ สุโพธิ
โคมไฟจากไม้ไอติม
1. นางสาวอิศรา นิราราช
2. นางสาวทิพวรรณ เครือจันต๊ะ

แผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง-โยธา
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

บัญชี

บัญชี

บัญชี

บัญชี

ช่างไฟฟ้ากาลัง

บัญชี

สรุปรายงานโครงงานวิชาชีพ (Project) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
ชื่อเรื่องโครงการ
29 กระปุกออมสิน
จากกระลามะพร้าว
30

เก้าอี้ทูอินวัน

31

ชั้นวางรองเท้าจากไม้

32

โคมไฟจากกระลามะพร้าว

33

ขนมเทียนไทย

34

อุปกรณ์รีดสายไฟ

35

อุปกรณ์ฝานกล้วยด้วยมือหมุน

36

เครื่องหั่นแอปเปิ้ล

37

เครื่องสับมะละกอแบบมือหมุน

ผู้จัดทา
1. นางสาวอารญา บุตรหมื่น
2. นางสาวสุนิสา ลมมา
3. นางสาวนภาพร ไชยแสง
1. นางสาวอมิตตรา แสงคาภา
2. นางสาวเกศมณี โสภากา
3. นางสาวดวงพร ประเสริฐสังข์
1. นางสาวศุภัสรา บุตรัตน์
2. นางสาวประภาพรรณ ลีบ้านลาด
3. นางสาวจารุภัทร สินราช
1. นายวันชัย ลาเภา
2. นางสาววรรณภา โมครัตน์
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีสะอาด
1. นางสาวปิยะฉัตร ดวงตาไท้
2. นางสาวกุสุมา ภูโส
3. นางสาวกัญญาพัชร ใจประทุม
1. นายธนา โอวาท
2. นายพัฒสน เลพล
3. นายจักรพล สระเพิ่มพูล
1. นายเสกสรร โคตรกุดกว้าง
2. นายเกียรติศักดิ์ คาขาว
3. นายพิชัย บุตรหมื่น
1. นายพลาญชัย ชาวงษ์
2. นางสาวนริศรา เคนโคก
1. นายพงษ์พิชัย ทองใบ
2. นายอนุชา บตรแสน
3. นางสาวภาวิณี โฮงศรี

แผนกวิชา
บัญชี

บัญชี

บัญชี

บัญชี

คอมพิวเตอร์

ช่างไฟฟ้ากาลัง

ช่างกล

ช่างกล
ช่างกล

สรุปรายงานโครงงานวิชาชีพ (Project) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
ชื่อเรื่องโครงการ
38 มีดปลอกอ้อย

38

40

41

42

43

44

45

46

เครื่องม้วลกล้วยฉาบ

เครื่องขูดมะพร้าว 2 ระบบ

เครื่องคลีสายไฟแบบล้อหมุน

เครื่องดัดท่อพีวีซี

เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว

เครื่องหันหยอกกล้วย

สื่อการเรียนการสื่อ AAC

สื่อการเรียนการสื่อประยุกต์
บัญชีเบื้องต้น

ผู้จัดทา
1. นายทนาย แสงไชยา
2. นายเปรมศักดิ์ นาคราช
3. นายนันทวัฒน์ บุตรพล
1. นายธนาเทพ อักษรกลาง
2. นายชวกร โพธิ์วอ
3. นายวรวุฒิ ธรรมวงศ์
1. นายปริญญา ไชยดิษฐ์
2. นายวัชรพงษ์ กุลศรี
3. นายภูดินันท์ ช่วยยา
1. นายวีรศักดิ์ อุบลบาน
2. นายธนวัฒ์ แดนนาวาสน์
3. นายพิษณุ ธิธรรมมา
1. นางสาวศิริญญา ทับลา
2. นายอดิศร พินิจมนตรี
3. นายวัชรินท์ ภักดีวุฒิ
1. นายประเสริฐ สารสม
2. นายธนาวุฒิ ขันเดช
3. นายปิยะเจริญชัย
1. นายอภิเชษฐ นาคสิทธิ์
2. นายอิสรา สีราด
3. นายเทียมเทพ พรหาร
1. นางสาวอภิรดี โภคา
2. นางสาวอนงค์วดี รัตน์เพชร
3. นางสาวมณีนุช โครตฮุย
1. นางสาวณัฐฐาพร แก้วโบราณ
2. นางสาวศิรินภา เพ็งพิทักษ์
3. นางสาวจุฑารัตน์ วิเศษโวหาร

แผนกวิชา
ช่างกล

ช่างกล

ช่างกล

ช่างกล

ช่างกล

ช่างกล

ช่างกล

การบัญชี

การบัญชี

สรุปรายงานโครงงานวิชาชีพ (Project) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
ชื่อเรื่องโครงการ
47 เกมส์เศรษฐถีเสริมทักษะ

48

49

เกมส์ปริศนาปาโป่ง

ซ่อนศัพท์บัญชีหรรษา
ตู้ฉลากออมความรู้

50
สมุดน็ตพิทักษ์โลก
51
กรวยจราจรจากน้ายางพารา
52
ผลิตภัณฑ์เพิ่มทักษะตัวเล็ข
53
แผ่นรองเมาส์เพื่อสุขภาพ
54
55

มือจับชั้นงานขนาดเล็ก

ผู้จัดทา
1. นางสาวภัทราวดี ร่มขาว
2. นางสาวพัชริดา สรรพอาสา
3. นางสาวปภัสสร แก้วอาษา
1. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วคาม
2. นางสาวธนพร บุควัน
3. นางสาวชณัญญา รัตนปัญญา
1. นางสาวดุสิตา รัตนปัญญา
2. นยพิทักษ์ ฐาชาลี
3. นางสาวดวาสนา ไชยวงษา
1. นางสาวศรสุดา อุ่นแสนสุข
2. นางสาวนุสบา สงค์ลา
3. นางสาวนุจรินทร์ แดนโคตผม
1. นางสาวจิตนา วังทอง
2. นางสาวสุธรรมมา สาหาร
3. นางาสวฉันทมน กิติเคนา
1. นางสาวนิดา สิมลี
2. นางสาวพรระวี พลแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์ โครตดงเค็ง
1. นางสาวสุพรรณษา สังศิริ
2. นางสาวเพ็ณประภา หิตายะโส
3. นางสาวอรญา โพธิ์ศรี
1. นางสาววรรณิสา รัตนพลที
2. นางสาวพัทธ์ธีรา เถาตระกูล
3. นางสาววรรณธนา บุญโฮม
1. นายกฤดนัย พื้นหินลาด
2. นายธนบูรณ์ แปลงไธสง
3. นายมานะ จันทร์เทาว์

แผนกวิชา
การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

ช่างเชื่อม

สรุปรายงานโครงงานวิชาชีพ (Project) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
ชื่อเรื่องโครงการ
56 เครื่องล่อนทราย

57

58

59

60

61

62

63

เครื่องดัดเครื่องพลังงานลม

วงจรทดสอบการทางานภายใน
มอเตอร์ 1 เฟส
ชุดอุปกรณ์ควบคุมตามแสงอาทิตย์

แบตเตอรี่เพื่อสื่อการสอน

กังหันลมปั่นกระแสไฟฟ้า

จักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าตรง

ตู้ฟักไข่

เครื่องเช็ครอยรั่วเครื่องทาความเย็น
64

ผู้จัดทา
1. นายสิทธิศักดิ์ นารีจันทร์
2. นายจตุรงค์ พรมอารักษ์
3. นายขวัญชัย สุวรรณชาติ
1. นายขวัญชาติ สุวรรณชาติ
2. นายธนวัต คาบุญ
3. นายศุภชัย มรกตศรีวรรณ
1. นายกิตติพงศ์ นาเพียงล้อม
2. นายคณิณพงษ์ พิมพ์อุบล
3. นายครรชิต เนื่องภักดี
1. นายจิรพัส ฐานไชยยิ่ง
2. นายทศพร วรภูมิ
3. นายธนภัทร แสนแก้ว
1. นายธนากร อ่อนสี
2. นายธวัชชัย บุญใบ
3. นายธวิศักดิ์ โยธาวัน
1. นายธีระวัฒน์ วงษ์เส
2. นายธีรศักดิ์ ท้าวหา
3. นายนภัสกร ยาวะระ
1. นายปริญญา บุบผา
2. นายปรีชาพล ไพรพนอม
3. นางสาวกิตติยา โนนสว่าง
1. นายพิพัฒน์ แก่นจันทร์
2. นายพิเชฐ เขตจานงค์
3. นายภานุมาส จารุสาร
1. นายมานิตย์ โคตรลุน
2. นางาสาววิชชุดา สุขพุทธ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เพียโคตร
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