
ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 A1 น.ส. สรินนา ฤกษ์ฉาย ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชากระบวนการจัดทําบัญชี บริษัทรัตนพร เวลดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

น.ส. วรวรรณ์ เทพสกุล การประปานครหลวง

น.ส. กฤษณา รุ่งสุขประเสริฐ

2 A2 นาย ธนายุทธ ทองกลิ�น ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีภาษีอากร บริษัทรัตนพร เวลดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

น.ส. ชลลดา ลอยเอี�ยม การประปานครหลวง

นาย ณัฐดนัย หงษา

3 A3 น.ส. วิชุดดา วงษ์ทอง พัฒนาชุดสื�อการเรียนการสอนชนิด POP UP กรณีศึกษาวิชาการบัญชีภบริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จํากัด 6 เดือน

น.ส. ฐิตาภา พลายงาม บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

นาย กฤษณา รุ่งสุขประเสริฐ

4 A4 น.ส. วลัยพรรณ เลิอเลิศกิจสกุล ชุดสื�อการสอนกรณีศึกษาวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทรัตนพร เวลดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

นาย ธนดล อึ�งเจริญ การประปานครหลวง

น.ส. กนกพร สุวรรณขัณฑ์

5 A5 นาย ปุญญพัฒน์ บุญแช่ม ชุดแบบจําลองกรณีศึกษา วิชาการบัญชีเบื�องต้น 2 (2200-1003) DREAMMIE SHOP 6 เดือน

น.ส. อภิญญา ดีเจริญ OHM KIDS

นาย กวินทร์กุมาร สิริรัตนานุกรักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการบัญชี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

6 A6 น.ส. ปิยวรรณ ช้างประสิทธิ� ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี สํานักงานเขตทุ่งครุ 6 เดือน

นาย เมธา ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบางประกอก

นาย พงศกร นวสิมัยเกษม

7 A7 น.ส. ดลกมลรัตน์ เพ็งสุข ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาบัญชีสินค้าคงเหลือ บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จํากัด 6 เดือน

น.ส. พิลาวรรณ จารัตน์ บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

นาย วีรภัทร ภูกองชัย

8 A8 น.ส. สมาภรณ์ สีโสภา การทําบัญชีครัวเรือน บริษัท   ดับ วัน จํากัด 6 เดือน

น.ส. อุไรวรรณ อินทพงษ์ บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

นาย อําพล แซ่ลี�

9 A9 น.ส. ธันวดี ซันชาวนา ชุดสื�อการสอนกรณีศึกษาการบัญชีร่วมการค้าและระบบใบสําคัญ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 6 เดือน

น.ส. จีรนันท์ จรทะผา การประปานครหลวง

น.ส. ฐณิชา สลักคํา

10 A10 น.ส. ณัฐมน พุ่มแจ้ง แบบจําลองกรณีศึกษาวิชาระบบบัญชีเดี�ยว การประปานครหลวง 6 เดือน

น.ส. ปรียนันท์ มีชัยทวีผล บริษัท อาร์ อาร์ แคปปิตอล จํากัด

น.ส. วิจิตรา จอกนาค

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการบัญชี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

11 A11 น.ส. ศิริลักษณ์ เพชรแสนคํา ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีเบื�องต้น 2 บริษัทรัตนพร เวลดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

นาย สถาพร แจ่มดวง การประปานครหลวง

นาย ธนพงศ์ สิริมณีโชติ

12 A12 น.ส. วิลาพร โซ่เมืองแซะ วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี�ยว (2201-2101) โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา 6 เดือน

น.ส. จิราพร จอกลอย การประปานครหลวง

นาย ณัฐกานต์ เอื�อถาวรโชติ

13 A13 น.ส. ปัณฑิตา กลิ�นอินทร์ ชุดสื�อการเรียน กรณีศึกษาวิชาการต้นทุนเบื�องต้น โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 6 เดือน

นาย ปัณฑิต สุขจิตร์ บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จํากัด

นาย วรกิจ บัวแก้วมณี

14 A14 น.ส. สุรีฉาย มุกดารัตน์ โมเดลเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา 6 เดือน

นาย อโนชา ฤกษ์มุณี การประปานครหลวง

น.ส. ชัชฎาภรณ์ ไชยช่วย

15 A15 น.ส. สุธิดา จําเนียร ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีสินค้า DREAMMIE SHOP 6 เดือน

นาย นที ฮวดเจริญ OHM KIDS

นาย เมธา ภู่ระหงษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการบัญชี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

16 A16 นาย สิทธินนท์ นํ�าดอกไม้ ชุดสื�อการสอนกรณีศึกษาวิชาบัญชีตั�วเงิน บริษัทรัตนพร เวลดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

นาย สิริภัทร เทพพิทักษ์ การประปานครหลวง

น.ส. เบญจมาศ ยอดทองดี

17 A17 น.ส. มนัสนันท์ รัตนวรรณ์ ชุดสื�อการสอน กรณีศึกาวิชาการบัญชีภาษีอากร (3201-2007) บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั�นแนล ฟู้ด จํากัด 6 เดือน

นาย ปริม ปัญญาโส (สํานักงานใหญ)่

นาย นันทวัฒน์ บัวขํา

18 A18 นาย ยุทธภูมิ บุญแก้ว ชุดสื�อการสอนกรณีศึกษาวิชาบัญชีเบื�องต้น 1 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6 เดือน

น.ส. นัทธมน แซ่ฉั�ว บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

น.ส. ฐานรัตน์ กลางมณี

19 A19 นาย จิรายุส ลองแก้ว ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี การประปานครหลวง 6 เดือน

นาย สิโรดม วันเพ็ญ บริษัท อาร์ อาร์ แคปปิตอล จํากัด

20 A20 นาย ธนาชัย ธนาวุฒิวร ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีเช่าซือและฝากขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 6 เดือน

น.ส. ฐิติรัตน์ จันหอม การประปานครหลวง 

21 A21 น.ส. จุลพัฒตรา กองณรงค์ การพัฒนาชุดสื�อการเรียนการสอนวิชาบัญชีเบื�องต้น 1 บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน) 6 เดือน

น.ส. สุธิดา สังฆะศรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการบัญชี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

22 A22 น.ส. ณัฐวรา ทับเอี�ยม ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชากระบวนการจัดการบัญชี BLACK CANYON หัวลําโพง 6 เดือน

นาย กรกวินท์ พรมดอนกลอย

23 A23 นาย จตุณรงค์ เลียดประถม ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีเบื�องต้น 1 โรงเรียนทวีวัฒนา 6 เดือน

น.ส. เมธาวี จรสุข สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2

24 A24 นาย ทรรศน์ ปล้องทอง โครงการแบบจําลอง กรณีศึกษาวิชาบัญชีอุตสาหกรรมและใบสําคัญ โรงเรียนวัดโพธิ�เรียง 6 เดือน

นาย ธีรศักดิ� คงเที�ยง โรงเรียนวัดบางเสาธง

25 A25 น.ส. เนตรรัตน์ มาณสร้าง แบบจําลอง กรณีศึกษาวิชาการบัญชีสินค้า บริษัทรัตนพร เวลดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

น.ส. ศิริลักษณ์ ปิติถาวร การประปานครหลวง

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการบัญชี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 M1 น.ส. สุอังคณา บัวเกตุ ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ สํานักงานเขตทุ่งครุ 6 เดือน

น.ส. สิรินยา อับดุลเลาะห์ โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา

นาย วิณิต อิ�มสกุล

2 M2 น.ส. พรพรรณ ศิรินุพงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาฬิกาตกแต่งบ้าน You clock บริษัทเอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

นาย อาชวิน แซ่เต้ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

นาย วันชัย พานาผล

3 M3 นาย พงศกร แก้วเมิน แบบจําลองกรณีศึกษาบ้านสุนัขน่าอยู่ โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา 6 เดือน

นาย ศรัณย์ ศรีครุฑธา ร้านตัดเสื�อมาริโอ้

น.ส. สุทธิดา คํามา

4 M4 นาย วรพจน์ ทานศรี ผลิตภัณฑ์ถังนั�งได้ ร้านตัดเสื�อมาริโอ้ 6 เดือน

น.ส. พรเพ็ญ บุญแท่น ร้านรองเท้า Bata ซีคอนบางแค

นาย พรพิพัฒน์ มูลกระแส

5 M5 นาย ธนวัฒน์ เดชวิไลเรือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กรอบรูปจากเศษวัสดุเหลือ "Picture Frame My Dear" โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6 เดือน

น.ส. ผกามาศ สุขสมบัติ บริษัทเอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด

นาย ธัญญกร หวานชะเอม

6 M6 น.ส. มาริสา ดําเนิน ผลิตภัณฑ์ชิงช้าจัดสวน ร้านตัดเสื�อมาริโอ้ 6 เดือน

นาย นนทภพ พริ�งประเสิรฐ ร้านรองเท้า Bata ซีคอนบางแค

นาย สุวัฒน์ แซ่จึง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการตลาด    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

7 M7 นาย ชยพล พิลารัมย์ ผลิตภัณฑ์สวนสวยด้วยงานไม้ บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี�มาร์ท จํากัด 6 เดือน

นาย นรินทร์ กลั�นพิกุล โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา

นาย วุฒิ มณีไชยวุฒิ

8 M8 นาย แสงสวัสดิ� มหาอุดมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กรอบรูปภาพกัดกระจก "Frame Design" โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6 เดือน

นาย จิรวัฒน์ ฉัตรธนโชติกุล บริษัทเอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด

นาย ภาณุพงศ์ รุ่งมงคล

9 M9 นาย สุพจน์ บัวบุตร ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการบัญชีบริษัทจํากัด บริษัทรัตนพร เวลดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

น.ส. สมาภรณ์ สีโสภา การประปานครหลวง

น.ส. ณัฐวรา ทับเอี�ยม

10 M10 น.ส. สุทธิดา ขวัญส่ง ผลิตภัณฑ์โครงการผลิตภัณฑ์ตู้เก็บของสุขใจจากไม้พาเลท บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน) 6 เดือน

น.ส. กวีณา ธรรมนาม โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา

น.ส. อาทิตยา คชศร

11 M11 นาย ธนวัฒน์ จํารูญฉาย ผลิตภัณฑ์เก้าอี�แสนสวย โรงเรียนวัดราชคฤห์ 6 เดือน

นาย กิตติโชค แซ่ลี� โรงเรียนวัดอินทาราม

นาย นนทภพ พริ�งประเสริฐ
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12 M12 นาย ศุทธาสิษฐ์ ธรรมาจารุศิลป์ ปรัชญาของ "พ่อ" ครอบครัวพอเพียง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6 เดือน

นาย ฐิตินันท์ ตุ้มอ่อน บริษัทเอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด

น.ส. อรณภา บัวสกุล

13 M13 นาย อรรณพ เจริญภักดี ผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากล้อจักรยาน บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน) 6 เดือน

นาย วิศกร ใจมา โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา

น.ส. บี กําศร

14 M14 นาย ปฏิวัติ ขวัญงาม ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกะลา บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน) 6 เดือน

นาย ภาณุพงศ์ ไชยแสน Minn Big C

น.ส. อารีรัตน์ คําบุญเหลือ

15 M15 นาย อรรถพล ประสพชัยมงคล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "กระถางหรรษา" โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6 เดือน

นาย ศิริพงษ์ พงษ์พิชิต บริษัทเอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด

นาย เจษฎากร จริตงาม

16 M16 นาย วรพงษ์ ถํ�าหินอ่อน ผลิตภัณฑ์ตู้จดหมายเสียงดนตรี บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน) 6 เดือน

นาย เศรษฐศิริ ธนูวงศ์ แดรีควีน สาขาบิ�กซี พระราม 2

นาย จิรวัฒน์ โมราศิลป์

17 M17 น.ส. จารุวรรณ มะลิรัตน์ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบมหัศจรรย์ แดรีควีน สาขาบิ�กซี พระราม 2 6 เดือน

น.ส. ยุภา ศรีคนานุรักษ์ บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

นาย ปฏิภาณ ภูมิแกดํา
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ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

18 M18 นาย สุพัฒน์ พิงไพเราะ การจัดแจกันสวนดอกไม้ บริษัทเอเซีย คิงส์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด 6 เดือน

นาย กันตภณ เรืองฉาย บริษัทวินโดวส์ จํากัด

นาย วิษณุ เมืองสุวรรณ์

19 M19 น.ส. จิรสุดา วงศ์ล้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระเป๋าแฮนด์เมด บริษัท บางกอก เทรนนิ�ง จํากัด 6 เดือน

น.ส. ปิ�นวดี ธะระยาน บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

นาย ธีระชัย เขียวงาม

20 M20 นาย สรัลวุฒิ วานิจจะกูล ผลิตภัณฑ์ถังขยะยางยนต์ บริษัทวินโดวส์ จํากัด 6 เดือน

น.ส. อนุรักษ์ เข้มต้น บริษัทวาชิ จํากัด

น.ส. วิไลวรรณ จันทร์นาค

21 M21 นาย สุรชัย นิกรสวัสดิ� ผลิตภัณฑ์ชั�นวางจานด้วยไม้พาเลท บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี�มาร์ท จํากัด 6 เดือน

นาย ชนาธิป พลเภา บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

นาย อดิศักดิ� ห้องแซง สํานักงานเขตธนบุรี

22 M22 น.ส. กัญญาณัฐ ลือเรื�อง เก้าอี�นั�งจากท่อพีวีซี บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี�มาร์ท จํากัด 6 เดือน

น.ส. กุลสตรี ดวงดี บริษัท นิลท์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

นาย เชฎฐา แรดไธสง

23 M23 นาย อารดา กิจสําอางค์ ผลิตภัณฑ์แสงสว่างมหัศจรรย์ บริษัท อีซี ไบค์ จํากัด 6 เดือน

นาย ธีรดนย์ มีสัมฤทธิ� บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

น.ส. นาฎยา ชัยมีแรง
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24 M24 นาย เกริกพล บุญเรือน โคมไฟจากแผ่นไม้เหลือใช้ สํานักงานเขตธนบุรี 6 เดือน

น.ส. กชวรรณ สืบเสาะ บริษัท นิลท์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

นาย ธณวัฒน์ วงศ์โรจน์

25 M25 นาย เมทินี นาทอง พัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี�บุ๊ค บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน) 6 เดือน

นาย อัศพล ใสสุข บริษัท นิลท์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

น.ส. ปิยะสุดา แสนเจริญ

26 M26 นาย ศุภวิช โพธิ�โสภา พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้อัดสารพัดประโยชน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญสินพัฒนา 6 เดือน

น.ส. นันทนัช เดชาสร้างสกุล บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

น.ส. สุพรรณิการ์ พูลทรัพย์

27 M27 น.ส. ลูกเกศ พางาม แบบจําลองโชว์รูมรถยนต์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดสาย 3 บอดี�อะไหล่ยนต์ 6 เดือน

นาย ยศพร น้อยพฤกษา บริษัท ณพิชญ์ คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จํากัด

น.ส. ภัทรวดี ศิลปสุภา

28 M28 นาย นุชา ศรีเมืองโข ผลิตภัณฑ์ชั�นไม้แสนรู้ เจ แอนด์ เอ็น พริ�นตี�ง 6 เดือน

น.ส. หทัยชนก บุญเหลี�ยม บริษัท ณพิชญ์ คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จํากัด

นาย อรรถพล พันธ์สอิ�ง

29 M29 นาย พรชัย พรมเกตุ พัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟสายเหลือง บริษัท ณพิชญ์ คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จํากัด 6 เดือน

นาย ศรายุทธ อดุลรัตน์ Supalai River Resort

นาย ณัฐพล ฟองเหม
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30 M30 น.ส. ธนาภรณ์ สอาดจิตต์ ผลิตภัณฑ์เก้าอี�จากท่อ PVC บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน) 6 เดือน

น.ส. ปาลิน วงศ์ประเสริฐพร

นาย กิตติศักดิ� เมืองโคตร

31 M31 น.ส. จิณต์จุฑา เกษมเจริญการ ผลิตภัณฑ์ชั�นวางด้วยงานไม้ บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี�มาร์ท จํากัด 6 เดือน

น.ส. สุกัญญา สิงห์พันธ์

น.ส. รัชนี สุขเกษม

32 M32 น.ส. วชิราภรณ์ มีแสงเงิน โคมไฟกะลา บริษัท สห เอช บีม จํากัด 6 เดือน

นาย ณรงค์ฤทธิ� โชคคุณ บริษัทบางปลากดสตีล จํากัด

นาย พงษ์ศิริ สดุดี

33 M33 นาย วิษณุ เมืองสุวรรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "โต๊ะไมสารพัดประโยชน์" โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6 เดือน

น.ส. จณิสตา จันหรั�ง บริษัทเอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด

น.ส. ขวัญฤทัย รอดพิทักษ์

34 M34 นาย ณัฐศาสตร์ จันทร์อยู่จริง พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ บริษัท สห เอช บีม จํากัด 6 เดือน

นาย สหรัฐ พวงชมพู

น.ส. วรารัตน์ สังข์ด้วง

35 M35 น.ส. จินต์จุฑา ทองหลาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาฬิกาไม้แขวนผนัง "Your Time by Pareploy" โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6 เดือน

นาย ปฎิภาณ ภูมิแกดํา บริษัทเอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด
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1 C1 นาย ถิระพงษ์ ฤทธิมนตรี ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาวิชาการสร้างเว็บเพจ HTML ร้านฐิติโรจน์ 6 เดือน

นาย อาทิตย์ พิทักษา บริษัท ฤทธิมนตรี กรุ๊ป จํากัด

นาย นริศ นําเจริญนิตย์

2 C2 น.ส. ภิรญดา สมประสงค์ ชุดสื�อการสอน แบบจําลองระบบเครือข่ายแบบดาว บริษัท ณพิชญ์ คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จํากัด 6 เดือน

นาย ศักดา บุญมี Supalai River Resort

น.ส. จุฑามณี ธูปขุนทด

3 C3 น.ส. ณัฐสวิตตา บุญคงไพศาล ชุดสื�อการสอน กรณีศึกษาระบบเครือข่ายดาว วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริษัทเพชรรัตน์ เดคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จํากัด 6 เดือน

นาย ปฎิภาณ แซ่หว่อง (2201-5001)

นาย ประวิทย์ มณีรัตน์

4 C4 น.ส. นุชจรี วงศ์เกษร แบยจําลองซีพียู บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีส จํากัด 6 เดือน

นาย วัชรพล สินเพ็ง

5 C5 นาย ธนาศักดิ� อมรสุรินทร์ แบบจําลองระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ THE PIZZA DELCO BANGKAEW 6 เดือน

น.ส. ปิยะฉัตร ดาวเรือง บริษัท บี แอนด์ เจ ไซแคนติฟิค จํากัด

6 C6 น.ส. แพรวา ปิดตาลําพัง แบบจําลองเครือข่ายแบบไร้สาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ 6 เดือน

นาย ธนกร โสดา

7 C7 น.ส. จุฑารัตน์ เดชพงษ์ แบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (Star Network) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอช เอช การาจ 6 เดือน

นาย ธวัชชัย สุขคุ้ม

8 C8 นาย ไชยวัฒน์ น้อยคํา โครงการแบบจําลอง กรณีศึกษาระบบเครือข่ายโทเค็นริง ศาลแขวงธนบุรี 6 เดือน

นาย นริศ เฉลิมพันธ์ สํานังานนิติบุคคลอาคารชุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

9 C9 นาย อาณาจักร เทพพานิช แบบจําลองกรณีศึกษา โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม บริษัทพนมชัย แมนูแฟคเจอร์ จํากัด 6 เดือน

น.ส. อนุชศรา หาญชนะ บริษัทฮอท พอท จํากัด

10 C10 น.ส. สุรีย์พร มุกดารัตน์ ชุดโมเดล กรณีศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ LIM LINE APPAREL CO.,LTD. 6 เดือน

น.ส. พรรณิภา ทนันชัย OHM KIDS

11 C11 น.ส. พรวรรณา เกษสระ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2201-2415) บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีส จํากัด 6 เดือน

น.ส. ธาริณี เอี�ยมยั�งยืน บริษัทเซ็นทรัลเค ออโต้พาร์ท จํากัด

12 C12 น.ส. สุดาวรรณ แสงทอง แบบจําลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื�องต้น ห้างหุ้นส่วนจํากัดสวีทดรีม อินเตอร์เทรด จํากัด 6 เดือน

นาย ธนดล นิ�มประสิทธิ� บริษัท บี แอนด์ เจ ไซแอนติฟิค จํากัด

13 C13 นาย วิษณุชา ประเสริฐนิรันดร์ ชุดสื�อการสอนกรณีศึกษาวิชาการผลิตสื�อสิ�งพิมพ์ โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา 6 เดือน

นาย ต้นตระกูล ภมร

14 C14 นาย ธงชัย ภิรมย์ศิริพรรณ์ ระบบเครือข่ายในบ้าน Home Netwoking ห้างหุ้นส่วนจํากัดทวีทรัพย์ รับเบอร์พาร์ท 6 เดือน

นาย สุทัศน์ ขัดผาย

15 C15 นาย นนทวัฒน์ เหลาชัย การพัฒนาวิธีการดําเนินโครงการแบบจําลอง กรณีศึกษาโครงเครือข่าย บริษัท มงคลชัยเทคนิค (2552) จํากัด 6 เดือน

นาย ภัทรพล วันเสน คอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY)

16 C16 นาย ธีรชาติ ปิยะปัทมินทร์ แบบจําลองระบเครือข่ายไคลแอนท์เซิร์ฟเวอร์ THE PIZZA DELCO BANGKAEW 6 เดือน

นาย วรเทพ อี�ธงชัย บริษัท บี แอนด์ เจ ไซแคนติฟิค จํากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

17 C17 นาย พิสิทธิ� พันธ์สุข ระบบเครือข่ายโทโปโลยีแบบเมช โรงเรียนวัดราชคฤห์ 6 เดือน

นาย ภัคพล งามประเสริฐกุล โรงเรียนวัดอินทาราม

18 C18 น.ส. กนกกร สงสาร แบบจําลองการเชื�อมต่อแบบไร้สาย (LAN) THE PIZZA DELCO BANGKAEW 6 เดือน

น.ส. วิจิตรา ถมปั�น บริษัท บี แอนด์ เจ ไซแคนติฟิค จํากัด

19 C19 นาย นคเรศ โตสมตน แบบจําลองกรณีศึกษา โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว บริษัทฮอทพอท จํากัด (มหาชน) 6 เดือน

น.ส. สายทิพย์ ไหลหลั�ง (Star Network) บริษัทพนมชัย แมนูแฟคเจอร์ จํากัด

20 C20 น.ส. สุธิดา อ้นทอง คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา DREAMMIE SHOP 6 เดือน

นาย ไชยวัฒน์ น้อยคํา OHM KIDS

21 C21 นาย ธนโชติ ธนวิวัฒนชัย แบบจําลองระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ THE PIZZA DELCO BANGKAEW 6 เดือน

น.ส. ณัฐฐาพร ศรีนาง บริษัท บี แอนด์ เจ ไซแคนติฟิค จํากัด

22 C22 น.ส. นาฎอนงค์ หงษ์กร แบบจําลองระบบเครือข่าย Network ห้างหุ้นส่วนจํากัดสวีทดรีม อินเตอร์เทรด 6 เดือน

น.ส. ลลิตา เงินยวง บริษัท บี แอนด์ เจ ไซแคนติฟิค จํากัด

23 C23 นาย นิฐิพงษ์ แจ่มจันทร์ศรี แบบจําลองกรณีศึกษาส่วนประกอบของ CPU สํานักงานนิติตบุคคลอาคารชุด 6 เดือน

น.ส. ชาโลม เปศะรัตน์ บริษัท อาร์ อาร์ แคปปิตอล จํากัด

24 C24 น.ส. แพรพลอย ราชนุวงศ์ การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 6 เดือน

นาย วชิระ ประสานพจนะ ห้างหุ้นส่วนจํากัดเลเซอร์โชวลิ�ง

25 C25 น.ส. ศศิมา ไหมทอง แบบจําลองเครือข่ายวงแหวน THE PIZZA DELCO BANGKAEW 6 เดือน

นาย ภาคภูมิ ชูขุนทด บริษัท บี แอนด์ เจ ไซแคนติฟิค จํากัด

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา 2559

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

26 C26 น.ส. สุภาวดี นิยมเวช สื�อการเรียนการสอนโปรแกรม ILLustrator เบื�องต้น ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ แม็คโคร จรัลสนิทวงศ์ 6 เดือน

น.ส. อภิญญา ทองเล็ก

27  C27 น.ส. ศิลาพร กุลสุวรรณ แบบจําลองกรณีศึกษาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สํานักงานนิติตบุคคลอาคารชุด 6 เดือน

นาย สุรศักดิ� ทิพรัตน์ ศาลแขวงธนบุรี

28 C28 นาย ปิยบุตร อี�ธงชัย แบบจําลองกรณีศึกษาระบบเครือข่ายแบบวงแหวน โรงเรียนบางเสาธง 6 เดือน

โรงเรียนวัดโพธิ�เรียง

29 C29 นาย อําพล ทองศรี แบบจําลองกรณีศึกษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตฮับ สํานักงานนิติตบุคคลอาคารชุด 6 เดือน

ศาลแขวงธนบุรี

30 C30 นาย ปิยราช บุญเต็ม ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจด้วยโปรแกรม สํานักงานนิติตบุคคลอาคารชุด 6 เดือน

Adobe Flash ศาลแขวงธนบุรี

31 C31 นาย เอกรัตน์ ณ พัทลุง อุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์ DREAMMIE SHOP 6 เดือน

OHM KIDS

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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ชื�อผู้จัดทํา
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