
ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 A1 น.ส. ญาดา อ่วมตานี การพัฒนาสร้างสื�อการเรียนการสอน ชนิดเกมส์การศึกษา บริษัททวีกิจ พลาสท์ จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การบัญชีเบื�องต้น บริษัท เบลฟอร์ด คอป์เรชั�น จํากัด

2 A2 น.ส. ธันวดี ซันชาวนา การพัฒนาสร้างสื�อการเรียนการสอน ชนิดเกมส์การศึกษา คลินิคนรินทร์ 6 เดือน

กรณีศึกษา วิชาคําศัพท์ตั�วเงิน บริษัท HONG XIN จํากัด

3 A3 น.ส. อุไรวรรณ รุ่งสุริยา การพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ชนิด POPUP บริษัท มิตรภาพ จํากัด 6 เดือน

ชนิด POPUPกรณีศึกษา การบัญชีห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท S.M. ELECTRIC

4 A4 น.ส. กุลนิษฐ์ ลี�รุ่งเรือง การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนในสาขาวิชาบัญชีห้างหุ้นส่วน  บรัท แวนเทจเซอร์วิส จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การบัญชีห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท เซเว่น คอนทิเน้นท์ อินเตอร์เทรด จํากัด

5 A5 น.ส. ณัฐกานต์ ประทุมแก้ว การพัฒนาสื�อการเรียนการสอนทางการบัญชี ชนิด เกมส์การศึกษา กรมการเงินทหารบก กองทัพบก 6 เดือน

กรณีศึกษา การบัญชีตั�วเงิน บริษัท เซเว่น คอนทิเน้นท์ อินเตอร์เทรด จํากัด

6 A6 น.ส. แอณนา จินดารอง การพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ชนิด POPUP บรัท มาซาแลบ จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การบัญชีต้นทุน กรมการเงินทหารบก กองทัพบก

7 A7 นาย จตุณรงค์ เลียดประถม การพัฒนาสร้างสื�อการเรียนการสอน ชนิดเกมส์การศึกษา โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 6 เดือน

กรณีศึกษา บัญชีบริษัทจํากัด บริษัท K mobile จํากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการบัญชี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

8 A8 น.ส. กรรณิกา หินอ่อน การพัฒนาสร้างสื�อการเรียนการสอน ชนิดเกมส์การศึกษา บริษัท เซเว่น คอนทิเน้นท์ อินเตอร์เทรด จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การบัญชีภาษีอากร บรัท มาซาแลบ จํากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการบัญชี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 M1 นาย กรกวินท์ พรมดอนกลอยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟสไตส์วินเทจ บริษัท 360องศา เทเลชั�น มาร์เก็ตจํากัด 6 เดือน

บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเช่น จํากัด

2 M2 น.ส. ชลลดา อภิโชคไพศาลการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชั�นเก็บเครื�องประดับ By ขวดนํ�าอัดลม บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเช่น จํากัด 6 เดือน

สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28

3 M3 น.ส. รุ่งฟ้า พุ่มเกิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีชั�นวางหนังสือหมุนได้  บริษัท เจ แอนด์ เอ็น พริ�นตริ�ง จํากัด 6 เดือน

By Fah the book บริษัทถนอม เฟอร์นิชิ�ง จํากัด

4 M4 นาย กิตติเดช มณีสุธรรม Lampbot design By Park บริษัท เอ็น เจ พาวเวอร์พลัส จํากัด 6 เดือน

โรงเรียนสุธรรมวิทยาศึกษา

5 M5 น.ส. ณัฐวรา ทับเอี�ยม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ D.I.Y. ชั�นไม้สไตล์พาเลท บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเช่น จํากัด 6 เดือน

สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28

6 M6 น.ส. ผกามาศ สายสวาท การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ตกแต่งผนัง "Love green board art สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28 6 เดือน

บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเช่น จํากัด

7 M7 น.ส. ทิพย์ทิวา ทับเปลี�ยน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลําโพงอเนกประสงค์จากกระป๋องนํ�ารีไซเคิล บริษัท อีเฟริ�ท เอเชีย จํากัด 6 เดือน

บริษัท โอชิ  จิวเวลรี� จํากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการตลาด    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา



ที� ลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

8 M8 นาย อารดา กิจสําอางค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากยางรถยนต์ กรณีศึกษาชุดนั�งเล่นในสวน บริษัท ธนัทนน จํากัด 6 เดือน

By Arrada Shop ร้านชาพยอม

9 M9 นาย ปฐมพร ภัตศรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์รถเข็นสามล้ออเนกประสงค์ บริษัท APP-BIT STUDIO จํากัด 6 เดือน

บจก.เดอะกู๊ดวิลล์ จํากัด

10 M10 น.ส. เฟื�องฟ้า หนึ�งชนะ นวัตกรรมใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ร่มผ้าขาวม้า" สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28 6 เดือน

บริษัท โอชิ  จิวเวลรี� จํากัด

11 M11 น.ส. แพรวพรรณ ลภัสอนันต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "สบู่ฟรุ้งฟริ�งสไตล์ Handmade" บริษัท บีเจ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จํากัด 6 เดือน

บริษัทโกลด์เด้นท์ลีดเดอร์ จํากัด

12 M12 นาย ณัฐวุฒิ พิมพ์ทองหลางนวัตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์ชั�นวางของ By My Style สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28 6 เดือน

13 M13 น.ส. แพรพลอย ราชนุวงศ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากไม้วัสดุเหลือใช้ กรณีศึกษา รถเข็น บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเช่น จํากัด 6 เดือน

Cart Beauty by Pareploy สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28

14 M14 น.ส. เจนจิรา วงศ์เมือง การต่อยอดผลิตภัณฑ์กล่องใส่นาฬิกา "ผ้าขาวม้า My Time" บริษัท SKS SUPPLY 2014 จํากัด 6 เดือน

สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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ที� ลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ งบประมาณ

15 M15 นาย จิรัชยา พัดเชื�อ นวัตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์นาฬิกาตกแต่งผนัง "your time your style" บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเช่น จํากัด 6 เดือน

บริษัท อีเฟริ�ท เอเชีย จํากัด

16 M16 นาย ยุทธภูมิ บุญแก้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป้และกระเป๋าสตางค์ จากผ้าขาวม้า บริษัท เซนจูรี� อุตสาหกรรม จํากัด 6 เดือน

ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 3094

17 M17 นาย พันธวัฒน์ นิยมเดิม บรรจุภัณฑ์ใหม่ กล่องนาฬิกา "By believe" บริษัทไทเกอร์ จิวเวลลี� จํากัด 6 เดือน

สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28

18 M18 นาย วรพงษ์ ถํ�าหินอ่อน ผลิตภัณฑ์เก้าอี�อเนกประสงค์ By นํ�าหวาน บริษัท KOOL SOUND SUPPLY จํากัด 6 เดือน

ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 3094

19 M19 นาย ศราวุธ ฦาชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษา โคมไฟ By Happy Light บริษัทถนอม เฟอร์นิชิ�ง จํากัด 6 เดือน

บริษัท เจแอนด์เอ็น พรินติ�ง จํากัด

20 M20 น.ส. กนกพร สุวรรณขันฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟ "เจ้าฟ้า" บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเช่น จํากัด 6 เดือน

สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28

21 M21 น.ส. จุฑารัตน์ ผลเจริญ การพัฒนนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษา ถุงกาแฟคาวบอย By ส้มจัดใหโรงเรียนวีด้าการดนตรี กรุงเทพมหานคร 6 เดือน

บริษัทไทเกอร์ จิวเวลลี� จํากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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ที� ลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ งบประมาณ

22 M22 นาย ธวัชชัย จิตตกุล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่กรณีศึกษา กล่องคุกกี� By Nutyahoo บริษัท MT MARKETING จํากัด 6 เดือน

บริษัท เจแอนด์เอ็น พรินติ�ง จํากัด

23 M23 น.ส. เพ็ญวดี ลี�วิจิตรศิลป์ การต่อยอดผลิตภัณฑ์ตู้ลิ�นชัก "My Cartoon" บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเช่น จํากัด 6 เดือน

บริษัทไทเกอร์ จิวเวลลี� จํากัด

24 M24 น.ส. ทิพย์วัลย์ สอนโฉม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษา ชั�นวางรองเท้า By ตอ ตาล สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื�นที 6 เดือน

บริษัท ไท่ ซุ่น จีน จํากัด

25 M25 น.ส. ธนภรณ์ สอาดจิตต์ นวัตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์พัดลม BY COLD COLD พัดลมไอเย็น ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 9096 6 เดือน

สํานักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 28

26 M26 นาย นุชา ศรีเมืองโข การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษา กล่องทิชชู By Toilet Paper Boxบริษัท เอ๊กซ์โอ เทรดดิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 6 เดือน

บริษัท เจแอนด์เอ็น พรินติ�ง จํากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

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

1 C1 นาย ภาสกร แก้วโพธิ� การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัทเอ๊กซเพรส เฉลิมนิมิตร รหัส 1826 6 เดือน

กรณีศึกษา Gaming Gear (www.jjgaminggear.com) บริษัทเอ๊กซเพรส ซอยอยู่ดี 1293

2 C2 น.ส. สุวรรณรัตน์ ทองขาว การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท พีซีอาร์จี จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา สมุนไพรไทย (www.jahstyleherbs.com) บริษัท ด-ีเชน จํากัด

3 C3 น.ส. กนกอร สงสาร การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 8434 6 เดือน

กรณีศึกษา ออร์แกนิค (www.fernganic.com) บริษัท N-GEN TECHNOLOGY จํากัด

4 C4 นาย ปิยราช บุญเต็ม การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง กลุ่มจักษุวิทยา 6 เดือน

กรณีศึกษา 10 อันดับ (www.sibundub.com) บริษัท เจแอนด์เอ็น พรินติ�ง จํากัด

5 C5 น.ส. พรพรรณ ศิรินุงพงศ์ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท ไทคูณวณิชย์ จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา ประวัติรัตนโกสินทร์ (www.pornphan.com) บริษัท พีซีอาร์จี จํากัด

6 C6 นาย เสริมพล กิจงาม การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท เจแอนด์เอ็น พรินติ�ง จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา วัยรุ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง (www.work-father.com) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง กลุ่มประกันสุขภาพ

7 C7 นาย กรรชัย ทุมเชียงลํา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 3957 6 เดือน

กรณีศึกษา ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั�งที� 2 (www.gunww2.com)ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 1737

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

บันทึกการนําโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

8 C8 น.ส. กันยาพร สุพรรณ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท MT MARKERTING จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา ประวัติศาสตร์ออเจ้าในสมัยกรุงศรีอยุธยา (www.thai-styบริษัท เจแอนด์เอ็น พรินติ�ง จํากัด

9 C9 น.ส. อัจฉรา นิตย์สุภาพ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท LIM LINE APPAREL จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การใช้โปรแกรม Adobe IIIustralor (AI)  (www.aumbya ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

10 C10 น.ส. สุรีย์พร มุกดารัตน์ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท SP PARK จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การใช้โปรแกรม AdobeFlash  (www.Mamadebe.com) โรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา

11 C11 น.ส. สุทธิดา ขวัญส่ง การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงทอง 9 ทรานสปอร์ต 6 เดือน

กรณีศึกษา การใช้โปรแกรม เรื�อง กีฬา E-spot  (www.dee-sport.comบริษัท เซเว่น คอนทิเน้นท์ อินเตอร์เทรด จํากัด

12 C12 น.ส. ดวงมณี สาเจริญ การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง กลุ่มจักษุวิทยา 6 เดือน

กรณีศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ (www.duanghelpcare.com) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง กลุ่มประกันสุขภาพ

13 C13 นาย พรพิพัฒน์ มูลกระแส การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง กลุ่มจักษุวิทยา 6 เดือน

กรณีศึกษา การเสริมสาร้างภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย (www.tydeฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง กลุ่มประกันสุขภาพ

14 C14 น.ส. ฐณิชา สลักคํา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท N-GEN TECHNOLOGY จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การแต่งกายแต่ละยุค (www.ftthai.com) ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 8434

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�อโครงการ หน่วยงานที�เผยแพร่ งบประมาณ

15 C15 นาย สหรัฐ สุดหางเชือก การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัทแสงเจริญเปเปอร์ จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา วิธีการใช้งาน Photoshop เบื�องต้น (www.Saharatphoto.cร้าน DESIG จํากัด

16 C16 น.ส. สุทธิดา คํามา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 8434 6 เดือน

กรณีศึกษา วิธีการใช้งาน Social Network (www.jsnetwork.com) บริษัท N-GEN TECHNOLOGY จํากัด

17 C17 นาย พิสิทธิ� พันธ์สุข การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท เจแอนด์เอ็น พรินติ�ง จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย (www.ballanimal.com) ห้างหุ้นส่วนจํากัดชัยรุ่งเท็กซ์ไทล์ 

18 C18 น.ส. สุกัญญา แคว้นดอนฉิม การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 8434 6 เดือน

กรณีศึกษา การออกกําลังกายในฟิตเนส (www.aoysport.com) บริษัท N-GEN TECHNOLOGY จํากัด

19 C19 น.ส. นิรชา พู่พวง การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม WORDPRESS บริษัท DOTSHEEP จํากัด 6 เดือน

กรณีศึกษา การออกกําลังกาย (www.aunpuns.com) บริษัท เจแอนด์เอ็น พรินติ�ง จํากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�องานวิจัย หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

1 R1 นาย จิรัชยา พัดเชื�อ พฤติกรรมการเลือกซื�อกางเกงในชายของผู้บริโภคในซอยวัดท่าพระของร้าน JRCบริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

2 R2 นาย กรกวินทร์ พรมดอนกลอยความพึงพอใจที�มีต่อสินค้าและบริการของผู้ซื�อเครื�องออกกําลังกาย 360 องศา บริษัท 360 องศา เทเลวิชั�น มาร์เก็ต จํากั 6 เดือน

3 R3 น.ส. ธนาภรณ์ สอาดจิตต์ ความพึงพอใจของลูกค้าที�มีต่อการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเสนอขายสินค้าผ่าน บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

ออนไลน์ของผู้ขาย

4 R4 น.ส. นัทธมน  แซ่ฉั�ว ความพึงพอใจของลูกค้าที�มีผลต่อการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเสนอขายสินค้าผ่ ร้าน 7-11 6 เดือน

สื�อออนไลน์ของผู้ขาย

5 R5 นาย พันธวัฒน์ นิยมเดช ความพึงพอใจที�มีต่อสินค้าและบริการของร้านกาแฟ ChaPa yom สาขาลาดพร้าวTIGER JEWELLERY MANUFACTURING 6 เดือน

(THAILAND) CO.,LTD.

6 R6 นาย อารดา กิจสําอางค์ ปัจจัยทางการตลาดที�มีผลต่อการซื�อสินค้าและบริหารของร้านส้มตําเน่แซ่บเน่ บริษัท ธนัทนน จํากัด 6 เดือน

ร้านกาแฟ Chapayom

7 R7 น.ส. แพรววพรรลภัสอนันต์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคโรงพิมพ์โกลเด้นท์ลีดเดอร์ บริษัทโกลเด้นท์ลีดเดอร์ 6 เดือน

บริษัท 555 กราฟฟิคแอนด์ดิจิตอลปริ�น

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

บันทึกการนําโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�องานวิจัย หน่วยงานที�เผยแพร่ ระยะเวลา

8 R8 น.ส. ผกามาศ สายสวาท พฤติกรรมการเลือกซื�อเบเกอรี�ร้านปังของผู้บริโภคในตลาดกระทุ่มแบน บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

บริษัทตี�ฟันทองการไฟฟ้า จํากัด

9 R9 น.ส. ณัฐวรา ทับเอี�ยม ความพึงพอใจที�มีต่อการใช้บริการส่วนงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�มและภาษีธุร บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

เฉพาะสํานักงานสรรพกรพื�นที�

10 R10 น.ส. นัส สุขสมนาค ปัจจัยความพึงพอใจที�มีต่อผลผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเครื�องดื�มและบริการ ร้าน Buddy Beer 6 เดือน

ร้าน 1986 ร้าน 7-11

11 R11 นาย วรพงษ์ ถํ�าหินอ่อน ปัจจัยทางการตลาดที�มีผลต่อการซื�อสินค้าของลูกค้า 7-11 สาขาเทอดไท ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 3094 6 เดือน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

12 R12 นาย ยุทธภูมิ บุญแก้ว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที�มีต่อการบริการไปรษณีย์ สาขาตลาดพูล ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 3094 6 เดือน

ไปรษณีย์ตลาดพูล 10601

13 R13 น.ส. เฟื�องฟ้า หนึ�งชนะ พฤติกรรมการซื�อเสื�อผ้าแฟชั�นผ่านสื�อออนไลน์ของร้าน Faengfa Nungchana บริษัทตี�ฟันทองการไฟฟ้า 6 เดือน

14 R14 น.ส. รุ่งฟ้า พุ่มเกิด ส่วนประสมการตลาดที�มีอิทธิพลต่อการซื�อเฟอร์นิเจอร์ บริษัทถนอมเฟอร์นิชิ�ง จํบริษัท SP PARK 6 เดือน

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย



ที� เลขทะเบียน ชื�องานวิจัย หน่วยงานที�เผยแพร่ งบประมาณ

15 R15 นาย ศราวุธ ฦาชา ความพึงพอใจของลูกค้าที�มีผลต่อการบริการของพนักงาน บริษัท เอส เอ็น ซันนี� บริษัท SP PARK 6 เดือน

16 R16 นาย นุชา ศรีเมืองโข ปัจจัยทางการตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจซื�อสินเชื�อทางการเงิน บรัท BGPL บริษัท SP PARK 6 เดือน

17 R17 นาย กรรชัย ทุมเชียงลํา ศึกษาปัยหาผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ จากการใช้โทรศัพท์มื ร้าน 7-11 จํากัด สาขา 3957 6 เดือน

ของเด้กเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนสายประสิทธิ�วิทยา

18 R18 นาย พัชรพล วุตมะมงคลชัย การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที�ซื�อสินค้าและบริการของร้านกาแฟ สตาร์บัคส บริษัท SP PARK 6 เดือน

สาขาเสตททาวเวอร์

19 R19 นาย ณัฐวุฒิ พิมพ์ทองหลางปัจจัยทางการตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจซื�อผลิตภัณฑ์เครื�องประดับจาก บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

KF JEWAIRY

20 R20 น.ส. เพ็ญวดี ลี�วิจิตรศิลป์ พฤติกรรมการบริโภคนมที�มีต่อการเลือกซื�อผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ กรณีศึกษา บริษัท พี อาร์ ก็อปปี� เวอร์วิส 6 เดือน

ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า Big C อ่อนนุช

21 R21 น.ส. เจนจิรา วงศ์เมือง ความพึงพอใจที�มีต่อการซื�อสินค้าและบริการ แป้งพับ Stay White ผ่านสื�อออนไลบริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา



ที� เลขทะเบียน ชื�องานวิจัย หน่วยงานที�เผยแพร่ งบประมาณ

22 R22 น.ส. กนกพร สุวรรณขันท์ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของร้านอาหาร De Talk บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

23 R23 น.ส. ปัณฑิลา กลื�นอินทร์ ปัจจัยปัญหาสาเหตุพฤติกรรมการมาทํางานสายของพนักงาน บริษัทเอเซียนยูเนีย บริษัท เอเซียนยูเนียนแล็บ บอรา เตอรี� จ 6 เดือน

แล็บบอราเตอรี� จํากัด

24 R24 นาย ปฐมพร ภัตศรี ปัจจัยทางการตลาดที�มีต่อการตัดสินใจเลือกซื�อผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มนํ�าผลไม้ ยี�ห้อร้าน Goodwill Co.,Ltd. 6 เดือน

อิ�มกาย natural Fresh สกัดเย็น ร้าน APP-BLT STUDIO 

25 R25 น.ส. จุฑารัตน์ ผลเจริญ ความพึงพอใจที�มีผลต่อสินค้าและบริการในร้านส้มจัดให้ โรงเรียนวีด้าการดนตรี 6 เดือน

26 R26 น.ส. ทิพย์ทิวา ทับเปลี�ยน ความพึงพอใจของลูกค้าที�มีต่อสินค้าของบรัท อีเฟริ�ส เอเซีย จํากัด บริษัท รีเฟริ�ส เอเชีย จํากัด 6 เดือน

ห้างหุ้นส่วน จํากัด เคียงจันทร์ เอ็นจิเนียริ�ง

27 R27 น.ส. แพรพลอย ราชนุวงศ์ ความพึงพอใจของลูกค้าที�มีต่อการบริการร้านเสริมสวย Ben สวยเริดบิวตี� บริษัท เอส บี สมบูรณ์ คิทเชน จํากัด 6 เดือน

28 R28 น.ส. ชลลดา อภิโชคไพศาล ความพึงพอใจของลูกค้าที�มีต่อร้านขนมไทยแม่บุญส่ง บริษัท พี อาร์ ก๊อปปี� เซอร์วิส 6 เดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ�บริหารธุรกิจ

ทะเบียนโครงการสิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา 2561

ชื�อผู้จัดทํา
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