
ท่ี ช่ือโครงงาน ระดับช้ัน สาขาวิชา

1 โต๊ะชิงช้าโครงสร้างเหล็กและไม้ หลังคาระแนง 2 ท่ีน่ัง น.ส.อินตอง กาเหวา ปวช.3 ชส.

น.ส.จันทร์รัตน์ อุดมครบ ปวช.3 ชส.

2 ชุดโต๊ะเก้าอ้ีรับประทานอาหารพับได้พร้อมเตาป้ิงย่าง นายจักรพันธ์ พลชัย ปวช.3 ชส.

นายธีรพัฒน์ เกิดผล ปวช.3 ชส.

3 แบบต้นฉบับในการสร้างศาลเจ้าท่ี ขนาด 110100175 ม. นายสุภัทร ประสงค์ ปวช.3 ชส.

นายสุชาติ เพียรเสร็จ ปวช.3 ชส.

นายณัฐดนัย ทองดี ปวช.3 ชส.

4 ชุดโต๊ะเก้าอ้ีประหยัดพ้ืนท่ี น.ส.สุทธิรักษ์ สุทาค า ปวช.3 ชส.

น.ส.สุภาวดี อัตถะบูรณ์ ปวช.3 ชส.

น.ส.อินทิรา นาพันยู ปวช.3 ชส.

5 ชุดโต๊ะยกปรับระดับได้ (3 ระดับ) น.ส.กมลทร หัดกระโทก ปวช.3 ชส.

น.ส.พัชราภา พงค์สัมฤทธ์ิ ปวช.3 ชส.

น.ส.สุนิสตรา รัตนกุล ปวช.3 ชส.

6 ศาลาพักผ่อนรูปทรงส่ีเหล่ียม นายธันยพงศ์ กนก ปวช.3 ชส.

นายศุภลักษณ์ เพียซุย ปวช.3 ชส.

7 บ้านสัตว์เล้ียงส าหรับแมว นายธนชัย จันทร์น้อย ปวช.3 ชส.

นายปรานต์ เรืองฤทธ์ิ ปวช.3 ชส.

8 โครงสร้างชิงช้าโครงสร้างเหล็กและไม้ หลังคาระแนง 2 ท่ีน่ัง น.ส.อนงนารถ กะการดี ปวช.3 ชส.

น.ส.เบญจมาภรณ์ อินทรนารมย์ ปวช.3 ชส.

9 ตู้เคร่ืองมือซ่อมเบ้ืองต้น นายธนโชติ บุญมี ปวช.3 ชย.

นายมนต์ชนะ รักความงาม ปวช.3 ชย.

10 ชุดสาธิตการท างานเคร่ืองจักรยานยนต์ 4 จังหวะ นายเจษฎาพร โนนโชติ ปวช.3 ชย.

นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง ปวช.3 ชย.

นายธราธร เสวกฉัตร ปวช.3 ชย.

11 ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์ นายโยธินทร์ ถูกธรรม ปวช.3 ชย.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายงานผลการจัดท าโครงงานวิชาชีพภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563
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นายอภิสิทธ์ิ กาญจนสมภพ ปวช.3 ชย.

นายอภิสิทธ์ิ จิตจ านงค์ ปวช.3 ชย.

12 แท่นช่วยถอดยาง นายกฤษดา ลบแย้ม ปวช.3 ชย.

นายณัชพล หม่ันถ่ิน ปวช.3 ชย.

นายเมธัส ขวัญดี ปวช.3 ชย.

13 เคร่ืองตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า นายกฤษณ์ หนองใหญ่ ปวช.3 ชย.

นายตุลา ศิริชัย ปวช.3 ชย.

นายธนพล ใยอ่อน ปวช.3 ชย.

14 รถ ATV พลังงานไฟฟ้า นายพนธ์พิวัชร์ จันทร์แฟง ปวช.3 ชย.

นายทรงพล เล้าสุวรรณ ปวช.3 ชย.

นายเจตนิพิฐ อินโต ปวช.3 ชย.

15 ปรับปรุงชุดสาธิตการท างานระบบกระจกไฟฟ้ารถยนต์ นายธีรภพ ปันโนปกรณ์ ปวช.3 ชย.

นายภาณุวัฒน์ พวงท้าว ปวช.3 ชย.

16 ชุดสาธิตระบบดิสก์เบรกรถยนต์ นายทนงศักด์ิ มะแล ปวช.3 ชย.

นายปวเรศ เกตุอุ่น ปวช.3 ชย.

นายสุรเศรษฐ์ อินทนาพลอย ปวช.3 ชย.

17 รถเข็นดูดเศษเหล็ก นายปรเมศวร์ รุ่งน้อย ปวช.3 ชย.

นายธีรภัทร โพธ์ิสาลี ปวช.3 ชย.

นายพีรพัฒน์ สุทธิ ปวช.3 ชย.

18 รถเข็นเก็บและย่อยใบไม้ นายธนภัทร ยอดย่ิง ปวช.3 ชย.

นายธนา นันทโกศรี ปวช.3 ชย.

นายธีรฉัตร เทียนจอหอ ปวช.3 ชย.

19 แท่นถ่ายน้ ามันเคร่ืองจักรยานยนต์ นายกฤติพงศ์ นาคอุดม ปวช.3 ชย.

นายมนัสวิน ดอนเอม ปวช.3 ชย.

นายศิวดล มีหม่ืนไวย ปวช.3 ชย.

20 แท่นจับเคร่ืองยนต์ นายปรมัตถ์ อัตธรรมรัตน์ ปวช.3 ชย.

นายอิทธิพงษ์ รักษาวงษ์ ปวช.3 ชย.

21 การผลิตและจ าหน่ายสาคูเห็ดหอม น.ส.มุทิตา เจริญสุข ปวช.3 บช.

น.ส.ศรีสุดา เรืองศรี ปวช.3 บช.

น.ส.สุจิตรา วงมาลา ปวช.3 บช.

22 การจัดท าบัญชีห้องแถวคุณฉวี น.ส.คณิสรา พรมแก้ว ปวช.3 บช.



น.ส.ปัทมวรรณ เผือกทองค า ปวช.3 บช.

น.ส.ศุภกานต์ คูนุกูล ปวช.3 บช.

23 ผลิตและจ าหน่ายสปาเก็ตต้ีแอบแซ่บ น.ส.นริสา ควรหา ปวช.3 บช.

น.ส.ภัทรพร พูกลาง ปวช.3 บช.

น.ส.อัปสร รอดคร้าม ปวช.3 บช.

24 โครงการผลิตและจ าหน่ายเต๋ียวห้ิว น.ส.ฐิดารัตน์ ภายไธสง ปวช.3 บช.

น.ส.นารา แสงสว่าง ปวช.3 บช.

น.ส.เพ็ญพิชชา บ าเรอรวย ปวช.3 บช.

25 การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดท าบัญชี และเอกสารประกอบการ น.ส.กรรณิกา กล่ันเช้ือ ปวช.3 บช.

บันทึกบัญชีเพ่ือความถูกต้องตามระบบบัญชีคู่ : กรณีศึกษาร้านของช า น.ส.ณัฐริดา เส้ียวทอง ปวช.3 บช.

คุณสุรชัย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี น.ส.นัถธิภา แก้วบาง ปวช.3 บช.

26 โครงการผลิตและจ าหน่ายต๊อกโบกี น.ส.นิษฐา เจริญสุข ปวช.3 บช.

น.ส.วรินทร ทองเกิด ปวช.3 บช.

นายวสวัศ วงศ์ศรีรัตน์ ปวช.3 บช.

27 วุ้นกะทิแฟนซี นายพงศ์ศรัณย์ โสภางคกุล ปวช.3 บช.

น.ส.ศุทธวดี พูลสวัสด์ิ ปวช.3 บช.

น.ส.สิร์ิลดา คงด า ปวช.3 บช.

28 โครงการผลิตและจ าหน่ายน้ าเลม่อนน้ าผ้ึง น.ส.สริลพร แสนชมภู ปวช.3 บช.

น.ส.อรอนงค์ คุ้มสมุทร ปวช.3 บช.

น.ส.อัยลดา คิดไมตรีจิตร ปวช.3 บช.

29 โครงการจัดท าบัญชีเรือตกปลาตกหมึกผ่านโปรแกรม SMARTBIZ น.ส.กชกร นาแหยม ปวช.3 บช.

น.ส.นราพร เหมวิพัฒน์ ปวช.3 บช.

น.ส.เมขลา แซ่เย้ือ ปวช.3 บช.

30 มะม่วงหาวมะนาวโห่แซ่อ่ิม น.ส.กัลยา ขุนสะเดียง ปวช.3 บช.

น.ส.ตมิสา ไกรสร ปวช.3 บช.

น.ส.สิตานันท์ ศรีประโภชน์ ปวช.3 บช.

31 ผลิตและจ าหน่ายก๋วยเต๋ียวลุยสวนทะเล 3 สหาย น.ส.วาสนา ศรีสดใส ปวช.3 บช.

น.ส.ปรัชญาพร โคตะบิน ปวช.3 บช.

น.ส.พรรณวษา ระวิวรรณ์ ปวช.3 บช.

32 จ าหน่ายผลไม้ลอยแก้ว น.ส.กนกวรรณ นวลจันทร์ ปวช.3 บช.

น.ส.กนิษฐา จันทรมณี ปวช.3 บช.



น.ส.ชลธิตา กาฬปักษ์ ปวช.3 บช.

33 โครงสร้างบูธเช่ือม นายชญานิน พลโคงก่อง ปวส.2 NDT.

น.ส.นิรมล เข็มด้วง ปวส.2 NDT.

34 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า น.ส.ณัฐนรี มะปรางอ่อน ปวส.2 NDT.

น.ส.ธัญญา วงศ์ไพศาล ปวส.2 NDT.

35 ประตูม้วนอัตโนมัติ นายธนธร แสงใส ปวส.2 NDT.

นายสัญญา บุญมี ปวส.2 NDT.

36 กร่ิงสัญญาณและนาฬิกาบอกเวลา น.ส.ญาดา แซ่ต๊ัน ปวส.2 NDT.

น.ส.ศศิวิมล บุนนาค ปวส.2 NDT.

37 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า นายกิตติษฎินทร์ เชียงรัมย์ ปวส.2 NDT.

น.ส.สโรชา ข าส าอางค์ ปวส.2 NDT.

38 ระบบกล้องวงจรปิด 360 องศา น.ส.ทิพย์เกสร หลวงเอ่ียม ปวส.2 NDT.

น.ส.นฤลดา ไชยเหง้า ปวส.2 NDT.

39 ระบบไฟสามเฟส นายคมสิทธ์ิ รวมสุข ปวส.2 NDT.

40 ช้ินงานตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพการตรวจด้วยการพินิจ VISUAL นายวงศธร บูรณะปรีชา ปวส.2 NDT.

TESTING รอยต่อแบบต่อชน BUTT WELD รอยต่อตัวที FILLET WELD

41 ประตูม้วนอัตโนมัติ นายรชต บาร์เร็ตต์ ปวส.2 NDT.

นายสุภัทรชัย ฉายากุล ปวส.2 NDT.

42 อ่างล้างมือเคล่ือนท่ี น.ส.ฐานุญญา ภาคภูมิ ปวส.2 ชส.

นายธัญพิสิษฐ์ ทองมา ปวส.2 ชส.

43 กรงสุนัขพร้อมท่ีเก็บของสามารถเคล่ือนท่ีได้ นายณรงเดช หลักทอง ปวส.2 ชส.

นายเผ่าเทพ เทพบริรักษ์ ปวส.2 ชส.

44 แบบแปลนศาลาหกเหล่ียมส าเร็จรูป นายจิรยุทธ

รัตนปรีชา

วิทย์ ปวส.2 ชส.

นายอัครวินท์ อัครภิญโญกุล ปวส.2 ชส.

45 ศาลาหกเหล่ียมแบบส าเร็จรูป นายณัฐวุฒิ สุภาโชค ปวส.2 ชส.

นายนฤดล อ่วมสิน ปวส.2 ชส.

46 ม้าน่ังติดต้ังศาลาหกเหล่ียมส าเร็จรูป นายชาญณรงค์ นาพรม ปวส.2 ชส.

47 อ่างล้างมือจากบานประตูไม้เก่าพร้อมช้ันวางของ นายชีพชนก เสนานาค ปวส.2 ชส.

ขนาด 0.790.522.00 ม. น.ส.วนัชพร ฉิมมณี ปวส.2 ชส.

48 บ้านแมวจากไม้พาเลท น.ส.ป่ินสุดา ท่ีต้ัง ปวส.2 ชส.

น.ส.ศิวะพร พุฒซ้อน ปวส.2 ชส.



49
ชุดโต๊ะเก้าอ้ี พ้ืนโต๊ะหล่ออีพ็อกซ่ีเรซ่ินทนความร้อน ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์ น.ส.ศิริประภา พุกปาน ปวส.2 ชส.

กลาง 70 เซนติเมตร และเก้าอ้ีมีช่องเก็บของได้ในตัว น.ส.อนุธิดา สิงห์ค า ปวส.2 ชส.

50 ชุดสาธิตระบบปีกนกรถยนต์ นายนรภัทร โชตินิคม ปวส.2 ชย.

นายภูมินทร์ ทิพย์วงษ์ทอง ปวส.2 ชย.

51 ชุดสาธิตการท างานของระบบเบรครุยนต์ นายชลันธร พัฒนกุล ปวส.2 ชย.

นายสุรศักด์ิ อินทะนาม ปวส.2 ชย.

52 ชุดสาธิตระบบฉีดน้ ามันเช้ือเพลิง PGM - FI นายจักรินทร์ พรมพุทธวิไล ปวส.2 ชย.

นายพนัสศักด์ิ จันทร์แก้ว ปวส.2 ชย.

53 เคร่ืองกวาดเศษใบไม้พลังมอเตอร์ นายนรินทร์ เรืองค า ปวส.2 ชย.

นายนิธิกร สวยสม ปวส.2 ชย.

54 ชุดฝึกถอด - ประกอบรถบบเบรครถยนต์ นายธนดน อ าพันพงษ์ ปวส.2 ชย.

นายปรัตถกร วงศ์เมือง ปวส.2 ชย.

55 เคร่ืองท าลายเอกสาร นายธนพล สร้อยอ าภา ปวส.2 ชย.

นายศิวนนท์ ค านาดา ปวส.2 ชย.

56 ลิฟต์ยกรถจักรยานยนต์ นายราเชน เทียรกสิกิจ ปวส.2 ชย.

นายเมธากร เพ็ชรวิเศษ ปวส.2 ชย.

57 ชุดสาธิตระบบไฟหน้าและไฟท้ายรถยนต์ นายคณิศร นุชประมูล ปวส.2 ชย.

นายศุทธิเกียรติ อยู่ครอบ ปวส.2 ชย.

58 ชุดสาธิตระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ นายสิทธินันท์ มาดี ปวส.2 ชย.

นายฮาเซน
อามัดบินอา
วัง ปวส.2 ชย.

59 ชุดสาธิตการท างานของเฟืองท้ายรถยนต์ นายณัฐวุฒิ บรรจุสุวรรณ ปวส.2 ชย.

นายธนภัทร โมรานอก ปวส.2 ชย.

60 เคร่ืองถ่ายน้ ามันเคร่ืองก่ึงอัตโนมัติ นายธรรพ์ณธร ทาสุนันท์ ปวส.2 ชย.

นายวัชรวิทย์ ดีเจริญ ปวส.2 ชย.

61 เคร่ืองตัดหญ้ารีโมทบังคับวิทยุ นายณัฐพล วงษ์ดวง ปวส.2 ชย.

นายธนาทรน์ ช้างจันทร์ ปวส.2 ชย.

62 ชุดสาธิตเคร่ืองยนต์เล็ก นายธนภัทร วานิชชัชวาล ปวส.2 ชย.

นายรัฐภูมิ เหง่าดี ปวส.2 ชย.

63 ชุดสาธิตระบบชาร์จไฟรถยนต์ น.ส.กัญญ์วรา ยอดโถ ปวส.2 ชย.

นายณัฐพล ถมเขียว ปวส.2 ชย.

64 เคร่ืองดูดดน้ ามันอเนกประสงค์ นายณัฐพนธ์ โสภาฉัตร ปวส.2 ชย.



นายปราณชล แซ่ล่ิม ปวส.2 ชย.

65 เดคร่ืองขูดมะละกอ นายธีรภัทร์ วรครุธ ปวส.2 ชย.

นายวุฒิพงศ์ จันทร์หอม ปวส.2 ชย.

66 เคร่ืองเติมน้ ามันเกียร์และน้ ามันเฟืองท้ายแบบป๊ัมแรงเหว่ียง นายนนทกะ สุขะตุงคะ ปวส.2 ชย.

นายพุฒิพงศ์ จันทะวัน ปวส.2 ชย.

นายอนุชิต จึงตระกูล ปวส.2 ชย.

67 เคร่ืองสแกนน้ิวเคล่ือนท่ี น.ส.ธนันดา สมันสุข ปวส.2 ชบ.

นายพันธกานต์ บุญเดีย ปวส.2 ชบ.

68 โต๊ะเคล่ือนย้ายเคร่ืองปร้ินเตอร์ น.ส.วิกานดา เดชเจริญ ปวส.2 ชบ.

เคร่ืองล้างถ่ัวลิสงอัตโนมัติ นายศุภกร เกิดปรางค์ ปวส.2 ชบ.

น.ส.วิภาดา ฟ้าแลบ ปวส.2 ชบ.

69 ตะแกรงคัดแยกขนาดถ่ัวลิสง นายเกรียงศักด์ิ จิตจักร ปวส.2 ชบ.

นายวีรพรรธน์ อ่ินค าชัยศิริ ปวส.2 ชบ.

70 เคร่ืองก าจัดเช้ือไวรัสโควิด 19 นายพิรกฤษฎ์ อ านรรต ปวส.2 ชว.

นายศราวุฒิ ใคร่นุ่นน้อย ปวส.2 ชว.

71 การพัฒนาชุดสาธิตเคร่ืองวัดและควบคุมอัตราการไหล นายจักรชัย ใหม่ปาน ปวส.2 ชว.

นายธนากร ศรีทวน ปวส.2 ชว.

72 เคร่ืองตัดหญ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ น.ส.กมลวรรณ สีสม ปวส.2 ชว.

นายพงศธร สอนดี ปวส.2 ชว.

73 เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ น.ส.เกวลี ศรแก้ว ปวส.2 ชว.

น.ส.จรรยพร อุสันดร ปวส.2 ชว.

74 เคร่ืองสาธิต CNC หัวเลเซอร์ นายชลธี แก่นโส ปวส.2 ชว.

นายปุณยวีร์ อโนดาต ปวส.2 ชว.

75 แผงโซล่าเซลล์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ น.ส.มัลลิกา เจ๊ะหมัด ปวส.2 ชว.

นายวชิรวิทย์ เทียมสง่า ปวส.2 ชว.

76 เคร่ืองจ่ายยาอัตโนมัติ น.ส.ศุธิกาญจน์ หรบรรณ์ ปวส.2 ชว.

77 เคร่ืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ นายศุภอรรถ หนูด้วง ปวส.2 ชว.

นายองอาจ เช่ือมเนียม ปวส.2 ชว.

78 ชุดสาธิตจ าลองการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC SIEMENS S7 1200 นายเตชินท์ พลแสน ปวส.2 ชว.

& HMI KTP400 น.ศ.หทัยทิพย์ บุญธรรม ปวส.2 ชว.

79 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายขนมไข่นกกระทาวินเทจออนไลน์ น.ส.ปรารถนา ด าเนิน ปวส.2 คธ.



น.ส.จารุวรรณ มะลิมุทวี ปวส.2 คธ.

80 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายสินค้าร้าน  20 Center นายปิยณัฐ เทศศิริ ปวส.2 คธ.

นายวีรพัชร สมสุข ปวส.2 คธ.

81 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายข้าวหมากออนไลน์ นายไชยวัฒน์ อยู่ยง ปวส.2 คธ.

นายพิชัย เหมือนวงษ์ ปวส.2 คธ.

82 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายขนมเบ้ือง DIY ออนไลน์ นายนฤพล หวานเสนาะ ปวส.2 คธ.

น.ส.อนัญญา ค้าสม ปวส.2 คธ.

83 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายกระเป๋าสานจากซองกาแฟ น.ส.ประภัสสร บุญยะมา ปวส.2 คธ.

ออนไลน์ น.ส.ชมพูนุท เขียวสีม่วง ปวส.2 คธ.

84 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายสับปะรดกวนออนไลน์ น.ส.กมลวรรณ น้อยพรม ปวส.2 คธ.

น.ส.อภิญญา ไชยด า ปวส.2 คธ.

85 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายกล้วยฉาบออนไลน์ น.ส.จิรัฐิติกาล เปียเมือง ปวส.2 คธ.

น.ส.สุนิตษา รัตนกุล ปวส.2 คธ.

86 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายกระบองเพชรออนไลน์ น.ส.ภัทราพร ทองกระโทก ปวส.2 คธ.

น.ส.ฉัตรสุดา อินต๊ะจันทร์ ปวส.2 คธ.

87 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายไดฟูกุออนไลน์ น.ส.พรรณิภา แก้วสุโพธ์ิ ปวส.2 คธ.

นายอนวัฒน์ จึงเจริญ ปวส.2 คธ.

88 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายคุกก้ีธัญพืชไร้แป้งออนไลน์ น.ส.ภรณ์ณัชชา เงินรวง ปวส.2 คธ.

น.ส.ปุณยาพร
ส าราญไชย

ธรรม
ปวส.2 คธ.

89 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายน้ าพริกแคปหมูสมุนไพร น.ส.กวินทรา ประสพโชค ปวส.2 คธ.

ออนไลน์ น.ส.วรัญญา ค าทราย ปวส.2 คธ.

90 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายเส้ือสกรีนออนไลน์ น.ส.พรชิตรา สุนทรหิรัญ ปวส.2 คธ.

น.ส.อุทัยวรรณ กัญญพันธ์ ปวส.2 คธ.

91 โคมไฟรีไซเคิลจากช้อนส้อมสแตนเลส น.ส.กนกกร ศรีโยธะ ปวส.2 กร.

น.ส.ญานิศา นรสิงห์ ปวส.2 กร.

92 การออกแบบและจัดท าป้าย Make up & Do not Sign น.ส.นพรัตน์ ปะนาเส ปวส.2 กร.

น.ส.สโรชินี ศรีปุย ปวส.2 กร.

93 การออกแบบและจัดท าช้ันบาร์ไม้วางแก้ว น.ส.โสรญา สง่างาม ปวส.2 กร.

น.ส.อารีรักษ์ บุญทวี ปวส.2 กร.

94 การออกแบบและจัดท าเจลหอมปรับอากาศ น.ส.กชกร น้อยสิน ปวส.2 กร.

พิมพ์ชนก สุกดิบ ปวส.2 กร.



95 การออกแบบและจัดท า Basket sauce น.ส.กัญญารัตน์ ม่ันคง ปวส.2 กร.

สุธิดา ทิพย์โสดา ปวส.2 กร.

96 การออกแบบและจัดท าโต๊ะแสตนเลสประจ าห้องครัว น.ส.พลอยไพลิน อ้นวันเพ็ง ปวส.2 กร.

น.ส.สุมิตา จามจุรี ปวส.2 กร.

97 บอร์ดดประชาสัมพันธ์ Event ประจ าอาคารเวียนนาพาราไดซ์ น.ส.ปิยาภรณ์ ไวยรัตน์ ปวส.2 กร.

การจัดท าวอลเปเปอร์ติดผนังลิฟต์ลายดอกไม้ น.ส.วรรณฑิตา พุทธวงศ์ ปวส.2 กร.

นายวรวุฒิ ล าดวนดง ปวส.2 กร.

98 การออกแบบและจัดท าถาดไม้อเนกประสงค์ใช้ในงานท่ัวไป น.ส.ปนัดดา นามเคน ปวส.2 กร.

นายกิตติพงษ์ พูลสุข ปวส.2 กร.

99 การออกแบบและจัดท ากล่องไม้สนใส่เอกสารงานบริการส่วนหน้าอาคาร น.ส.พีรชา ศรีสม ปวส.2 กร.

ปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ น.ส.ภัทรานิษฐ์ ยะหัตตะ ปวส.2 กร.

100 การออกแบบและจัดท าบล็อกส าหรับจัดเก็บมีด น.ส.ธีวรา ปลอดเทพ ปวส.2 กร.

น.ส.อุมาพร บัวกลับ ปวส.2 กร.

101 ผลิตและจ าหน่ายหมูโสร่งชีส น.ส.สุทธิกานต์ การดี ปวส.2 บช.

นายอภินันท์ บุญต่อ ปวส.2 บช.

102 ผลิตและจ าหน่ายลอดช่องน้ ากะทิ น.ส.ชนม์นิภา ขุนทอง ปวส.2 บช.

น.ส.ชนิดา กิจคุณี ปวส.2 บช.

103 ผลิตและจ าหน่ายคุกก้ีไข่แดงหญ้าหวาน น.ส.กมลทิพย์ ศิริรักษ์ ปวส.2 บช.

น.ส.จริยาภรณ์ สุขุมฐิตวัฒน์ ปวส.2 บช.

104 สาหร่ายม้วนอบกรอบ น.ส.ลัดดาวัลย์ ปลาเงิน ปวส.2 บช.

น.ส.สิริกร อินทร์เจริญ ปวส.2 บช.

105 ผลิตและจ าหน่าย "ข้าวกะแหนม" น.ส.มธุรส ศิริมาก ปวส.2 บช.

น.ส.สุนันทา ตาแสงวงษ์ ปวส.2 บช.

106 บาร์บีคิว (ชาติดมาก) น.ส.พีรยา พิลาน้อย ปวส.2 บช.

น.ส.รินรดา เกิดขุนทด ปวส.2 บช.

107 ผลิตและจ าหน่ายน้ าพริกกากหมูกระจก น.ส.รมิดา เขียวเปล่ง ปวส.2 บช.

น.ส.รัตติยากร ช่วงชิต ปวส.2 บช.

108 จ าหน่ายชานมไข่มุก น.ส.กวินธาดา ประจ าเขตต์ ปวส.2 บช.

น.ส.ธรธิดา มนฑบ ปวส.2 บช.

109 ส่ือการเรียนการสอน เกมส์บัญชีคอมพิวเตอร์ นายบุญฤทธ์ิ แสงทอง ปวส.2 บช.

น.ส.บุษราคัมภ์ สุดาบุตร ปวส.2 บช.



110 การจัดท าบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียวร้าน "ริวจังน้ าจ้ิมซีฟูดส์" น.ส.พันธ์ทิพย์ นรมาตย์ ปวส.2 บช.

นายอภิสิทธ์ิ เบ้ารักษา ปวส.2 บช.

111 โครงการผลิตและจ าหน่ายแซนวิชทอดไส้ทะลัก น.ส.นันทิกานต์ เหลาเก้ียง ปวส.2 บช.

น.ส.เยาวเรศ เทศนา ปวส.2 บช.

112 หน้ากากอนามัยต้านโควิค น.ส.ชณัฎดา ใจปลอด ปวส.2 บช.

นายธันวา อ่อนหวาน ปวส.2 บช.

113 การสร้างสือการเรียนการสอน "ปริศนาบัญชีหรรษา" น.ส.ทิพรดา เกษดี ปวส.2 บช.

น.ส.สุพรรณษา สิทธิไกร ปวส.2 บช.

114 การพัฒนาระบบการจัดการสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ ร้าน Swensen's น.ส.เบญจมาศ ค ารัตน์ ปวส.2 ลจ.

ระบบการจัดการคลังสินค้า น.ส.วิมลสิริ เผือกย้ิม ปวส.2 ลจ.

115 การจัดการคลังสินค้า บริษัท น าชัย โฮม อิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด น.ส.อมรรัตน์ ป่ินสกุล ปวส.2 ลจ.

116 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพนักงานขับรถบจก. เอ็มเอ็ม ลอจีสติคส์ น.ส.รจเรข พันธ์ตุ่น ปวส.2 ลจ.

117 ข้ันตอนและกระบวนการขนส่งทางบก กรณีศึกษาท่ีท าการไปรษณีย์ น.ส.จันทิมา น่ิมนวลเกตุ ปวส.2 ลจ.

สาขามาบตาพุด น.ส.ชฎาพร ไหมเอ่ียม ปวส.2 ลจ.

118 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหาและจัดเก็บคลังสินค้า บมจ. แลนด์โก้ น.ส.สุวพัทร นัยเนตร ปวส.2 ลจ.

สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

119 การปรับปรุงการส่ังซ้ือและส่งมอบสินค้ารายเดือน (ถุงมือเศษผ้า) น.ส.เรียนหมอนทอง ขอชิดกลาง ปวส.2 ลจ.

ประเภทส้ินเปลือง

120 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุมวัสดุและอุปกรณ์ภายในคลัง น.ส.จิลาภัทร กลัดเจริญ ปวส.2 ลจ.

น.ส.อรทัย อาจภักดี ปวส.2 ลจ.

121 การเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า บมจ. แลนด์โก้ สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล น.ส.กรวรรณ เจริญผล ปวส.2 ลจ.

122 การณีศึกษาการใช้ดัชนีช้ีวัดผลการด าเนินงานลดความผิดพลาดในการ น.ส.ณิชากร หมีเงิน ปวส.2 ลจ.

123 จ่ายสินค้าตามใบส่ังซ้ือ ณ บมจ. แลนด์โก้ สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล น.ส.มนัสชนก สายสวาท ปวส.2 ลจ.

124 การพัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งเพ่ือลดการเดินรถบรรทุกเท่ียว น.ส.ธนัชชา สว่างสุข ปวส.2 ลจ.

เปล่าของ บจก. สแคฟแท็คซ์ อินโนเวช่ันเซอร์วิส

125 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา น.ส.ลลิตา โกเมนท์ ปวส.2 ลจ.

บมจ. แลนด์โก้ สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

126 การลดเวลาในการส่งเอกสารของแผนก OR นายกิตตินันท์ มีไชโย ปวส.2 ลจ.

นายณัฐพล พัดไธสง ปวส.2 ลจ.

127 การจัดการคลังสินค้า บริษัท สมชัยปักษ์ใต้กรุงเทพขนส่ง จ ากัด น.ส.จุฑารัตน์ อุทา ปวส.2 ลจ.

น.ส.เกวลิน อยู่ดี ปวส.2 ลจ.



128 การขยายก าลังการขนส่งทางราง น.ส.รักษ์สุดา ชมดวงดาว ปวส.2 ลจ.

129 การจัดการคลังสินค้า บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจีสติคส์ จ ากัด สาขาสัตหีบ น.ส.พรอุมา จันทรลักษณ์ ปวส.2 ลจ.

น.ส.กัญญ์วรา ใยแก้ว ปวส.2 ลจ.

130 การจัดเก็บพ้ืนท่ีในท่ีท าการไปรษณีย์ สาขาสัตหีบ นายจิรวัฒน์ บุญมา ปวส.2 ลจ.

131 การจัดการคลังสินค้า บริษัท เคเอสบี เอ็นจิเนียร่ิง & ซัพพลาย จ ากัด น.ส.ปนัสยา บุตรแก้ว ปวส.2 ลจ.

132 การปรับปรุงตู้ช้ันวางกระดาษท่ีใช้ในการส่ังผลิต นายปกาศิต เหลาเกตุ ปวส.2 ลจ.

นายสรณ์สิริ พลเย่ียม ปวส.2 ลจ.

133 สต๊อกสินค้าในคลังวัสดุส้ินเปลือง น.ส.กมลรัตน์ กล่ินถือศิล ปวส.2 ลจ.

134 การควบคุมคุณภาพด้านการเก็บสินค้าและกระจายสินค้า นายชัยพฤกษ์ มุรามาทสี ปวส.2 ลจ.

135 ระบบการน าเข้าสินค้าทางเรือ น.ส.จรรยพร เพียรเสมอ ปวส.2 ลจ.

น.ส.ศศิการณ์ ศรีแก้ว ปวส.2 ลจ.

136 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โฮมมาร์ท น.ส.ชลธิชา ลาเหลา ปวส.2 ลจ.

เซ็นเตอร์ จ ากัด น.ส.ฐนิตา ฟูกล่ิน ปวส.2 ลจ.


