
ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 A1 น.ส. ชัญญา โสมาบุตร การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนทางบัญชีชนิด "เกมส์การศึกษา" บริษัท เอส เค เอส ซัพพลาย 2014 จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา "วิชาบัญชีอุตสาหกรรม" บริษัท แก้วเทศชัย จํากัด

2 A2 น.ส. สุภาพร แบบเหมือน การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนทางบัญชีชนิด "เกมส์การศึกษา" บริษัท เอโกลบัล คอร์เปอร์เรชั�น จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา "วิชาการบัญชีเบื�องต้น" ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีสาคร พลาสติก

3 A3 น.ส. ศุภารัตน์ ณะมอญรัมย์ การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนทางบัญชีชนิด "เกมส์การศึกษา" บริษัท พีรชัยพร (2007) จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา "วิชาบัญชีต้นทุน" บริษัท แก้วเทศชัย จํากัด

4 A4 น.ส. ณัฐิชา หนูสัมฤทธิ� การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนทางบัญชีชนิด "เกมส์การศึกษา" บริษัท เอส เค เอส ซัพพลาย 2014 จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา "วิชาบัญชีครัวเรือน" บริษัท คูลซาวด์ ซัพพลาย จํากัด

5 A5 น.ส. กัญจน์กนก ขุนเจริญ การพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ชนิด POP UP บริษัท สปาแอนด์โซพ จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา วิชาวงจรบัญชี บริษัท เอส พี เค มาร์เก็ตติ�ง จํากัด

6 A6 น.ส. สุภาวดี โกมล การพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ชนิด POP UP บริษัท สปาแอนด์โซพ จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การบัญชีครัวเรือน บริษัท เอส พี เค มาร์เก็ตติ�ง จํากัด

7 A7 นาย ธนน ดิสกะประกาย การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนชนิดโมเดล ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบ็ลท แอนด์ แบริ�งส์ ซัพพลาย 6 เดือน

"ลูกเต๋าใบสําคัญทางการบัญชีเบื�องต้น" ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยาม คิว-เทค โปรดักส์

8 A8 น.ส. ณัฐชนัญ กรรณรัตน์ การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนชนิดโมเดล บริษัท ไทย บี บี ฟรุท จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษาเรื�องการรรายงานปรับปรุงและการสรุปผลข้อมูลทางการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

9 A9 น.ส. อาฑิตยา อ่วมแอร่ม การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนชนิดเกมส์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบ็ลท แอนด์ แบริ�งส์ ซัพพลาย 6 เดือน

"เกมส์บันไดงูหรรษาจากบัญชีต้นทุน" ห้างหุ้นส่วนจํากัดพ้อยท เซนเตอร์ เซอร์วิซ

10 A10 น.ส. สายใจ คงคาใส การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนชนิดหนังสือโฟม บริษัท BANGKOK CAPITARKBOO CO.,LTD 6 เดือน

กรณีศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุน บริษัท แว้ปซิสเต็ม จํากัด

11 A11 น.ส. ชิดชนก ชินตระกูล การพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ชนิด POP UP บริษัท ไทย บี บี ฟรุท จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษาการบัญชีภาษีอากร

12 A12 น.ส. มุกดา โตอินทร์ การพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ชนิดเกมส์ บริษัท สปาแอนด์โซพ จํากัด 6 เดือน

"เกมส์คําศัพท์ภาษาอังกฤษ"

13 A13 น.ส. ทัตชญา นภัทรปกรณ์ การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนภาษีหัก ณ ที�จ่าย ชนิดโมเดลกระดาษ บริษัท BANGKOK CAPITARKBOO CO.,LTD 6 เดือน

บริษัท แว้ปซิสเต็ม จํากัด

14 A14 น.ส. อนตมณฑ์ อากาศสภา การพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ชนิดเกมส์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 6 เดือน

"เกมส์เรียงคําศัพท์เพิ�มทักษะการจํา" สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที�ยว

15 A15 น.ส. ณัฏฐนันทน์ อิ�มอารมณ์ การพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ชนิด POP UP บริษัท BANGKOK CAPITARKBOO CO.,LTD 6 เดือน

"กรณีศึกษาการบัญชีเบื�องต้น" บริษัท แว้ปซิสเต็ม จํากัด

16 A16 น.ส. จันทร์สุดา มิตรชอบ พัฒนาสื�อการเรียนการสอนการบัญชีเบื�องต้น ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบ็ลท แอนด์ แบริ�งส์ ซัพพลาย 6 เดือน

ห้างหุ้นส่วนจํากัดเลเซอร์โซว์อิ�ง

17 A17 น.ส. สุมาลี จันดง การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนชนิดโมเดล บริษัท BANGKOK CAPITARKBOO CO.,LTD 6 เดือน

กรณีศึกษาวิชาบัญชีเงินได้นิติบุคคล บริษัท แว้ปซิสเต็ม จํากัด

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 M1 น.ส. สุดารัตน์ น้อยวัฒน์ เฟอร์บุ๊คประดิษฐ์จากไม้ถัง โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา 6 เดือน

2 M2 น.ส. กัญญามาศ คงธนจินดา การพัฒนากระเป๋าจากผ้าขาวม้า บริษัท  ที เจ เทอร์มินัล เซอร์วิส จํากัด 6 เดือน

3 M3 น.ส. ชนานุช รามณรงค์ การพัฒนากล่องอเนกประสงค์ BY CHANA BRAND วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 6 เดือน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะแทรกเตอร์

4 M4 น.ส. อลิษา เรืองเดช โคมไฟประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บริษัท ยู เอส เจ ซิสเต็ม (ไทยแลนด)์ จํากัด 6 เดือน

บริษัท ลีเว่ย เทรดดิ�ง (ไทยแลนด)์ จํากัด

5 M5 น.ส. พิมพ์พลอย เอี�ยมอาจ โคมไฟประดิษฐ์จากกระบอกไม้ไผ่ บริษัท เอสพีบีเอซี จํากัด 6 เดือน

6 M6 น.ส. ณัฐวดี ทองอ่อน การพัฒนาชั�นวางของจากไม้พับได้ บริษัท  ที เจ เทอร์มินัล เซอร์วิส จํากัด 6 เดือน

7 M7 น.ส. อัญชลี กองเมือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โต๊ะญี�ปุ่นจากไม้แขวนเสื�อพับได้ By ลูกโซ่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6 เดือน

8 M8 น.ส. อภิญญา ศิริมาตย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แบรนด์ PAPER CUT POLLUTION บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 6 เดือน

(กระดาษลดมลพิษ)

9 M9 น.ส. สุปราณี ฉิมประยูร การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องหมาปากสว่าง บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิคเช้ท จํากัด 6 เดือน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

10 M10  น.ส. นิศารัตน์ สร้อยวิเชียร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของหลอดไฟ By Nisa บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิคเช้ท จํากัด 6 เดือน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

11 M11 น.ส. ศยามล นํ�าจันทร์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ Rice Product By ศยามล บริษัท บี บี ออดิโอเทคนิค 6 เดือน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ
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ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ งบประมาณ

12  M12 น.ส. ชญาภา จินพันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แบรนด์ต้นฉบับ บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิคเช้ท จํากัด 6 เดือน

"Your shoes Your style " by NoeyCahyapa โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

13 M13 น.ส. รําไพ สารคณา การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ LIFT STYLE BY MAY บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 6 เดือน

14 M14 น.ส. อรุโณทัย โฉมงาม การพัฒนาพวงกุญแจหัวสิงโตจิ�ว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6 เดือน

บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จํากัด

15 M15 นาย ณภัทร ธีรเสถียรเกศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ "Bicycle chair" บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิคเช้ท จํากัด 6 เดือน

16 M16 น.ส. ศิริลักษณ์ มหาวงษ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟ "Legolight" สภ.พระสมุทรเจดีย์ 6 เดือน

17 M17 น.ส. วรกร พยัคเดช การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์  "NEMNUM" บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิคเช้ท จํากัด 6 เดือน

18 M18 นาย พิรุณ บุญรักษาสุข การพัฒนาชั�นวางสินค้าเอนกประสงค์ด้านการจัดแสดงสินค้าทางการตลาด บริษัท ขุนธนัตย์ บิซซิเนส (2015) จํากัด 6 เดือน

บริษัท Watcharapol intergroup จํากัด

19 M19 น.ส. พรพิมล เหลืองศุภโชค นาฬิกาจากอะครีลิค (Limited Clock) บริษัท เอฟ เจ ที คอมเมอร์เชียล จํากัด 6 เดือน

20 M20 นาย อภิสิทธิ� เลิศวงศ์สกุลชัย ตู้จัดแสดงโชว์สถานที�สําคัญของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน บริษัท เอ็ม ที เฟเวอร์กิ�ฟ จํากัด 6 เดือน

บริษัท แบร์รอน กิ�ฟ จํากัด

21 M21 นาย ศุภกร เปียตี� การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ บริษัท บี บี ออดิโอเทคนิค จํากัด 6 เดือน

บริษัท Watcharapol intergroup จํากัด

22 M22 นาย กิติพันธ์ จันทร์รัตน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Table Multi-Fuction ภายใต้แบรนด์ K.T. Carpenteโรงแรมไดมอนด์เฮาส์ 6 เดือน

Sivalai Place

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 C1 น.ส. อโนชา ยิ�มจันทร์ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ISUZU พระราม 2 6 เดือน

กรณีศึกษา ประชาคมอาเซียน (AEC)

2 C2 นาย ธนพล พรหมสัจจา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ISUZU พระราม 2 6 เดือน

กรณีศึกษา  ระบบปฏิบัติการ Operating System

3 C3 น.ส. ศิริวิมล สายพลกรัง การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS สํานักงาน กศน เขตธนบุรี 6 เดือน

กรณีศึกษา โปรแกรม "PHOTO SCAPE" อบต. บางนํ�าจืด

4 C4 นาย สิปปกร แก้วเคน การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท ปทิตตา ตัดเหล็ก จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา ระบบปฏิบัติการผ่าน WIFI

5 C5 น.ส. ชลธิชา ลิ�มธงเจริญ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท ปทิตตา ตัดเหล็ก จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การผลิตสื�อสิ�งพิมพ์ด้วยโปรแกรม "Adobe Illustrator"

6 C6 นาย วัชระ บังสันเที�ยะ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท ปทิตตา ตัดเหล็ก จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องโปรแกรม Adobe Flash บริษัท สยาม อินโฟรด จํากัด

7 C7 นาย อานนท์ เล็กจี� การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท ปทิตตา ตัดเหล็ก จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา กล้องวงจรปิดผ่านสื�อ กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า

8 C8 นาย ศุภโชค กลิ�นถนอม การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัทอัลฟ่าเฮลท์แอนด์ บิวตี� (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องไวรัสคอมพิวเตอร์ SOFRAGEM COMPANY LIMITED

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง  (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

9 C9 นาย อภิชาต ประกอบบุญ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัทอัลฟ่าเฮลท์แอนด์ บิวตี� (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา แอพพลิเคชั�นบนมือถือ บริษัท ไทยวาพลาสติก จํากัด

10 C10 นาย ธีรวัฎ จันทวงษ์ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัทอัลฟ่าเฮลท์แอนด์ บิวตี� (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องจากมือถือให้สวยงาม บริษัท ไทยวาพลาสติก จํากัด

11 C11 น.ส. ปวีณ์นุช สิงห์สุนีย์ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS สน.บางขุนเทียน 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องกฎจราจร บริษัท ทีแอนด์พี มอเตอร์ จํากัด

12 C12 น.ส. อรนิช เตียสนอง การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท Bright Up Centre 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

13 C13 นาย นภัส ฟองแก้ว การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท YL พระราม 3 จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องโปรแกรม Adobe Dreamweaver บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

14 C14 น.ส. ธารารัตน์ ชาญสูงเนิน การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�อง 4G ดีอย่างไร บริษัท คลังทอง จํากัด

15 C15 น.ส. มธุรส วงศ์จิตตาโภค การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS VALUE ADVANCED ENGINEERING CO.,LTD 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องเรารักประเทศไทย

16 C16 น.ส. ศลิษา บัวผาดี การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS VALUE ADVANCED ENGINEERING CO.,LTD 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

17 C17 น.ส. ณีรนุช อินธิสาร การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�อง 3D บริษัท ว.ีเอส.มาร์เก็ตติ�ง จํากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง  (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

18 C18 นาย สุชาติ เลิศพจน์กิตติ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท YL พระราม 3 จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�อง Clarkconnect

19 C19 น.ส. จุฑามาศ ช่วงโพธิ� การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องอาเซียน บริษัท ว.ีเอส.มาร์เก็ตติ�ง จํากัด

20 C20 นาย ลัทธิกรณ์ เดชรักษา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท YL พระราม 3 จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

21 C21 น.ส. กรรณิการ์ นันเปรย การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6 เดือน

กรณีศึกษา สิ�งเสพติด อําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี

Railmarineindustrial (Thailand) Co.,Ltd

22 C22 นาย ณฐกร อภิชาชัยกุล การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท YL พระราม 3 จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องภูมิปัญญาไทย บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

23 C23 น.ส. วนาขวัญ เฉดจะโปะ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท ไวทัล เอนเนอร์จี จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด

24 C24 น.ส. พัชชาณีย์ เหง้าโอสา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องภาวะโลกร้อน

25 C25 น.ส. จารุวรรณ สดุดี การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัทรักษาความปลอดภัย พงศธร เซฟตี�การ์ด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องไวรัสคอมพิวเตอร์ แอนด์ สปาย จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจํากัดโอวอาหลั�ยพาร์ทเซ็นเตอร์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง  (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

26 C26 น.ส. จุรีรัตน์ เสนา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปัจจุบัน บริษัท ส.ณรงค์ชัย วัสดุก่อสร้าง จํากัด

27 C27 นาย ต้นตระการ ชาญธัญกรรม การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท เอพีซี อินเตอร์เทรด จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา โปรแกรม MOVIE  MAKER บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จํากัด

28 C28 นาย ณัฐกานต์ นาคสาทา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท YL พระราม 3 จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา เรื�องสํานวนสุภาษิตและคําพังเพย บริษัท CP ALL จํากัด (มหาชน)

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง  (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 H1 น.ส. ศิริมา เลิศสําราญ โครงการนํ�าพันช์เพื�อสุขภาพ SP Edutainment 6 เดือน

2 H2 น.ส. ภัทรียา นิลศรี อาหารว่างแบบไทย SP Edutainment 6 เดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการโรงแรม    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง  (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2559

ชื�อผู้จัดทํา
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