ที�
1

2

3

4

5

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561
ชื�อผู้จัดทํา
ชื�อโครงการ
หน่วยงานที�เผยแพร่
เลขทะเบียน
ระยะเวลา
ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษา วิชาบัญชีต้นทุน
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต 6 เดือน
A1 น.ส. สุดารัตน์ ชุมเสนา
น.ส. อารยา
คําสุขศรี
บริษัท CP ALL จํากัด มหาชน รหัส 9913
น.ส. กัญญาณัฐ ลือเรื�อง
ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษา วิชาการบัญชีเช่าซื�อและฝากขาย (2201-2102) บริษัท SP PARK ท่าพระ
6 เดือน
A2 น.ส. พรพรรณ ทิพย์วัฒน์
น.ส. จุฑารัตน์ ทิพย์วัฒน์
นาย ณัฐภัทร เทศรัตนา
ปราชประโทก ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีบัญชีสินค้า
สํานักงานธนบุรี
6 เดือน
A3 นาย ตุลธร
น.ส. จิราพร
จอกกล้วย
นาย ณัฐกานต์ เอื�อถาวรโชติ
ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต 6 เดือน
A4 นาย พงษ์สิทธิ� คําศรี
นาย รัชชานนท์ ดุลสวัสดิ�
บริษัท CP ALL จํากัด มหาชน รหัส 9913
น.ส. เพ็ญพิชชา โชติประพัฒน์
เกมส์เศรษฐี กรณีศึกษา การบัญชีตั�วเงิน
ร้านดอกไม้ถวิลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
6 เดือน
A5 น.ส. แสงเทียน วัฒนโชติ
น.ส. จิรพัชร
ยิ�มประเสริฐ
น.ส. พรพรรณ สุขพร้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561
ชื�อผู้จัดทํา
ที� เลขทะเบียน
สามกองงาม
6
A6 น.ส. ชลธิชา
น.ส. ณัชวดี
รุจิเทศ
น.ส. เนตรนภา ไกรทองสุข
นาบํารุง
7
A7 น.ส. เมธาวี
น.ส. ฐิตาภา
พลายงาม
น.ส. ชยพร
สว่างแผ้ว
โสดา
8
A8 นาย ธนภร
น.ส. ภูริดา
กาฬษร
น.ส. ประภัสสรา ประดาสุข
9
A9 น.ส. อัมพวรรณ ยิ�มทรัพย์
น.ส. ณราวดี
ลําดวน
นาย พัชร
ผาสุขทรัพย์
10
A10 น.ส. กนกวรรณ ทองทิพย์
น.ส. สุภาพร
สังฆะทิพย์
น.ส. กมลภพ
นกยิ�ม

ชื�อโครงการ
สื�อการสอนเกมส์บิงโก กรณีศึกษาวิชาบัญชีสินค้าคงคลัง

หน่วยงานที�เผยแพร่
หอการค้าไทยจีน

ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษา วิชาการบัญชีซื�อขายสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
บริษัท CP ALL จํากัด มหาชน รหัส 9913

6 เดือน

ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษา การบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ

บริษัท รัตน์ธุรกิจและการบัญชี จํากัด

6 เดือน

ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษา วิชาบัญชีสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
บริษัท CP ALL จํากัด มหาชน รหัส 9913

6 เดือน

ป๊อบอัพ กรณีศึกษาวิชาการกิจการร่วมค้าและฝากขาย

ร้านดอกไม้ถวิลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

6 เดือน

ระยะเวลา
6 เดือน
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561
ชื�อผู้จัดทํา
ชื�อโครงการ
หน่วยงานที�เผยแพร่
เลขทะเบียน
ตันเสถียร
ผลิตภัณฑ์เบาะนั�งจากยางรถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
M1 น.ส. ธนิดา
นาย พัชราภรณ์ ถนอมชาติ
นาย ศุภชัย
พัฒละ
สนกลาง
ผลิตภัณฑ์ไม้หนีบผ้า
M2 น.ส. ชุติมา
บริษัท เซนทรัล แฟมิลี�มาร์ท จํากัด
นาย ทศพล
สมบูรณ์
น.ส. จันทร์จิรา จันทร์เพ็ง
ผลิตภัณฑ์ชั�นวางหนังสือแห่งความรู้
M3 น.ส. รักษ์ธิดา นาคํา
หอการค้าไทยจีน
น.ส. ศุภนันท์ เอื�อนิธิกุล
น.ส. ภัสราภรณ์ นนทศิลา
บริษัท เอส เอส เอส อินเตอร์เนชั�นแนล (THAILAND)
ผลิตภัณฑ์รองเท้าไฟฉายจากฟองนํ�า
M4 น.ส. จันทร์จิรา จุ้ยเปรม
นาย อรรณพ
เจริญภักดี
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
น.ส. สายพิรุณ สิงห์ทอง
ผลิตภัณฑ์เก้าอี�เชือกป่าน
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
M5 น.ส. ชนกนาถ แซ่ตั�ง
น.ส. สุนิตา
ศรีสวัสดิ�
น.ส. มาริสา
ประมวลพืช

ระยะเวลา
6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

ที�
6

7

8

9

10

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561
ชื�อผู้จัดทํา
ชื�อโครงการ
หน่วยงานที�เผยแพร่
เลขทะเบียน
ผลิตภัณฑ์โคมไฟท่อ PVC
บริษัท CP ALL จํากัด มหาชน รหัส 1364
M6 น.ส. ณัฎธนัน ไหลหลั�ง
นาย วีรพจน์
เฟือสุวรรณ
น.ส. มัลลิกา
เจริญสุข
สุพรรณกิจ ผลิตภัณฑ์โต๊ะพับได้
ร้านเสริมสวยสุภาพรรณ
M7 นาย ศุภกิจ
น.ส. มาริสา
ดําเนิน
น.ส. ศิริลักษณ์ เพชรแสนค่า
ทองไพวรรณ ผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟไม้หวาย
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
M8 นาย วีรพงษ์
นาย อมรเทพ โตรื�น
นาย พิทยาพร นาทุ่งมน
ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะกาแฟจากปี�บ
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
M9 น.ส. ประภาพรรณดิษฐสกุล
น.ส. สุภัค
สาระคู
นาย ภานุ
สําอาง
พงษ์ชิต
ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษา วิชาการตลาด
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
M10 นาย ศิริพงษ์
นาย ฐิตินันท์ ตุ้มอ่อน
บริษัท CP ALL จํากัด มหาชน รหัส 9913
น.ส. อารียา
จิตรพันธ์

ระยะเวลา
6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2560
ชื�อผู้จัดทํา
ที� เลขทะเบียน
ปิ�นเกตุ
11
M11 นาย เจริญ
น.ส. ชลิตา
หุ่นแสวง
นาย หัตถชัย
จันอินทร์
คงเมือง
12
M12 น.ส. นํ�าทิพย์
น.ส. อัมภัทชา ทองสา
นาย ทรรศน์
ปล้องทอง
13
M13 น.ส. วิไลวรรณ มีระหันนอก
นาย อภิวัฒน์ มานิตเรือง
นาย เอกพงษ์ สุดตระพันธ์
วิเชียรชัยยะ
14
M14 นาย ศิวกร
น.ส. รัตนา
ภุชงเจริญ
นาย เนติพงษ์ สมบัติหน้า
สุมาลี
15
M15 นาย สิทธิชัย
นาย ภัทรวุฒิ
สําอาง
น.ส. กนกอร
วรรณวงศ์

ชื�อโครงการ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากไม้หนีบผ้า

หน่วยงานที�เผยแพร่
ร้านดอกไม้ถวิลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์กระถางดอกไม้มินเนี�ยน

บริษัท Bigger Better
ร้าน PREMIER

6 เดือน

โคมไฟจากไม้ไผ่

ชุมชนพระประแดง

6 เดือน

ผลิตภัณฑ์ที�นอนสัตว์เลี�ยงประยุกต์

หจก.แสงทอง 9 ทรานสปอร์ต

6 เดือน

ผลิตภัณฑ์โคมไฟตะกร้าสาน

หอการค้าไทยจีน

6 เดือน

งบประมาณ
6 เดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2560
ชื�อผู้จัดทํา
ชื�อโครงการ
ที� เลขทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ชั�นวางสินค้า
16
M16 น.ส. จารุวรรณ มะลิรัตน์
นาย ธรรมสรณ์ พลายอินทร์
นาย นนทภพ พริ�งประเสริฐ
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าใส่ร่ม
17
M17 นาย กิตติพงษ์ แซ่ลู่
น.ส. นํ�าฝน
วันเล็ก
นาย ธนดล
อึ�งเจริญ

หน่วยงานที�เผยแพร่
บริษัท กิจวรพงศ์ อิมปอร์ต เอ๊กซปอร์ต จํากัด

บริษัท ลิเฉนอุตสาหกรรม จํากัด

งบประมาณ
6 เดือน

6 เดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
บันทึกการนําโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561
ชื�อผู้จัดทํา
ชื�อโครงการ
หน่วยงานที�เผยแพร่
ที� เลขทะเบียน
ระยะเวลา
บริษัท แมคไทย จํากัด สาขาเดอะมอลล์ท่าพร 6 เดือน
กุลสุวรรณ สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาวิชาการผลิตสื�อสิ�งพิมพ์
1
C1 นาย ธนิต
นาย ศักดิ�ดา
บุญมี
นาย ธิติ
โรหิตเสถียร
ปรีชาปัญญา ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษา วิชาปฎิบัติการประกอบเครื�องคอมพิวเตอร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม77/2
6 เดือน
2
C2 นาย พีรพล
นาย ชาคริต
ชัยนุรัตน์
นาย ธนาชัย
เรืองพรพิณไสว
6 เดือน
3
C3 น.ส. เบญจมาศ สักกาทัตติยกุล สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาวิชาโปรแกรม Virtual Box ด้วยโปรแกรม ร้านดอกไม้ถวิลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
น.ส. รวิวรรณ คํานึง
Microsoft Power point
นาย อภิสิทธิ�
สกุลเชื�อ
เพ่งผล
สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาโปรแกรมด้วยโปแกรม Microsoft Power poinร้านดอกไม้ถวิลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
6 เดือน
4
C4 นาย คัมภีร์
น.ส. ปิยะรัตน์ มากงลาด
น.ส. ปิยะรัตน์ ใจสุวรรณ์
สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาโปรแกรมด้วยโปแกรม Adobe Dreamweaverร้านดอกไม้ถวิลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
6 เดือน
ทองไข่มุก
5
C5 นาย กฤษดา
น.ส. อุรัสยา
ขันทอง
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
น.ส. ดาวชมพู อินทศร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561
ชื�อผู้จัดทํา
ชื�อโครงการ
หน่วยงานที�เผยแพร่
ที� เลขทะเบียน
รัตน์วงศ์วิรุฬห์ สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาโปรแกรมด้วยโปแกรม Adobe IIIustrator บริษัท เซนทรัล แฟมิลี�มาร์ท จํากัด
6
C6 น.ส. อโณทัย
นาย ปรินทร
ดอกพุฒ
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
ซอยสุขสวัสดิ� 55รหัส 4838
น.ส. พิชชานันท์ ทักคินาคิน
สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาโปรแกรมด้วยโปแกรม Microsoft Security E บริษัท เซนทรัล แฟมิลี�มาร์ท จํากัด ซอยสุขส
7
C7 น.ส. ปัทมวรรณ อาษานอก
นาย จิรายุ
วีระนาวิน
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
รหัส 4838
น.ส. จันทร์สุดา สายแก้ว
บัวใหญ่
สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาวิชาการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื�องต้น
ร้านดอกไม้ถวิลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
8
C8 นาย วรวุฒิ
นาย ธนทัศน์ จอมรัตน์
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
น.ส. กรกนก
ศรีวิไล
ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชา IsDesign
ร้านดอกไม้ถวิลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
9
C9 น.ส.. เสาวลักษณ์ เจริญสุข
นาย ธนภัทร
พันธุ์พิทักษ์
น.ส. ภัทรศยา ศรีจันบุญ
งามประเสริฐกุลชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชา คอมพิเวตอร์และการบํารุงรักษา (2204-2005) บริษัท พิสิฐ สปริงเวริ�ค จํากัด
10
C10 นาย ภัคพล
นาย สิปปกร
แก้วเคน
นาย รุจิระ
รุจิระวิโรจน์

ระยะเวลา
6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

ที�
11

12

13

14

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2560
ชื�อผู้จัดทํา
ชื�อโครงการ
หน่วยงานที�เผยแพร่
เลขทะเบียน
งบประมาณ
กุลถาวรวรากร สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื�องต้น
บริษัท ป.เจริญ พีวีซี จํากัด
6 เดือน
C11 นาย ตรีทศ
นาย อิทพล
ต่อน้อย
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
นาย สุริเยนทร์ นิยมเดชา
สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาโปรแกรมด้วยโปรแกรม ADOBE FLASH C บริษัท เซนทรัล แฟมิลี�มาร์ท จํากัด ซอยสุขส 6 เดือน
C12 น.ส. รุ้งตะวัน หมื�นลาง
นาย วัชรพล
เอี�ยมเจริญ
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
รหัส 4838
น.ส. ชรินทรัตน์ บุญมี
แสงศรีศิลปะชัย สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาโปรแกรมด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP ศูนย์บริการเอกสารเพื�อนใหม่ (ตรงข้าม ม.สย 6 เดือน
C13 นาย วสุท
นาย ณัฐวุฒิ
อินทร์สะอาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
นาย ปันจพัฒน์ ทับทอง
สื�อการเรียนการสอน กรณีศึกษาโปรแกรมกราฟฟิค
บริษัท CP ALL จํากัด มหาชน รหัส 9913
6 เดือน
C14 นาย กนกพล เครือรุ่ง
นาย ต่อโชค
นิยม
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงทอง 9 ทรานสปอร์ต
นาย ปกรณ์
เลิศเจริญสุข

