สรุปจานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยปฏิบตั ิการ
และงานวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน ประจาปี 2557
ระดับปวส.
ที่
1

ชื่อโครงการ
อินเวอร์เตอร์

ผู้จัดทา
นายขวัญชัย โพธิข์ าว

ครูที่ปรึกษา
นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายปิยะวัฒน์ จันทร์สวย
2

วงจรไฟฉุกเฉิน 12 V 7A

นางสาวภคินี วาดเมือง

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายวัชชิระ ธรรมเม
3

ไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์

นางสาวนันทนา โตเกตุ

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายเอนก แสนภูวา
4

เครื่องขยายเสียงโอซีแอล 35 วัตต์

นายอภิชาติ ทิ้งชั่ว

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายรัฐพล คาเมืองคูณ
5

ที่ชาร์จแบตเตอรี่สารองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

นายพีรพล ศูนย์จันทร์

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายวันเฉลิม บรรเทาพิษ
6

เครื่องตั้งเวลาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายสัตยา บุตรมนต์

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายสุทวิ สั รัตน์อ่อน
7

การชาร์จแบตเตอรี่สารองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

นายสุทธิพงษ์ อินธิแสง

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายอนุสรณ์ ตะโคตร
8

วงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยรีโมท

นายธีรวุฒิ ดวงคุณ

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายเฉลิมเกียรติ ขุนอุดม
9

การควบคุมประตูเลื่อนอัตโนมัติ

นายธวัชชัย รักษ์โคตร

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายยุรนันท์ นาสวน
10 อินเวอร์เตอร์

นายวิษณุ วงศ์วรรณ

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นางสาวพนิดา ราชชมพู
11 วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง

นายธนพล ฝูงดี

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายพรชัย อุปแก้ว
12 เครื่องส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศ

นางสาวรัตนทิพย์ เกลี้ยงกลิ่น
นายวัฒนา คุณเชื่อง

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

13 เร็คกูเรเตอร์ 0-30 โวลท์ 3 แอมป์

นายณัฐวุฒิ วาดเมือง

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายศิวนาถ คาพูน
14 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

นายธีรวัฒน์ บุญทศ

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายวัชรเกียรติ อ้วนอินทร์
15 สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

นายธนพงษ์ สีนวลแล

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายชัยวัฒน์ ซิมังค์
16 เครื่องสวิตช์เปิด-ปิดอินฟาเรด

นางสาวศริญญา กองแก้ว
นายพนัส ช้างอาจ

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

ที่

ชื่อโครงการ

17 เครื่องตรวจจับโลหะ

ผู้จัดทา
นางสาวนิลตารัก นรสาร

ครูที่ปรึกษา
นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายสัมพันธ์ อินโต
18 ไมค์ลอย FM

นายอานนท์ ยศทอง

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายณัฐพล ชุมปัญญา
19 ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

นางสาวอังครินทร์ ชมนิกร

20 เครื่องแยกเหรียญ

นายชานนท์ จันฤาไชย
นายวุฒนิ ันท์ สิงห์ชะกุล

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

21 โครงการโอ่งอบเนื้อสัตว์

นายณัฐกรณ์ พรมสิทธิ์

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์

นายรณชัย จันทร์เพ็งเพ็ญ
22 โครงการ กระดานไวท์บอร์ดเคลื่อนที่ปรับองศา

นายจักรกฤษ อินหงสา

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายธวัชชัย ขาอินทร์
23 เครื่องหั่นผักเอนกประสงค์

นายคาพัน นนธิบตุ ร

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายสามารถ ศรีกุลกิจ
24 ไม้กวาดหยากไย่อัตโนมัติ

นายภาคิน วงศ์กาศ

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายแสงตะวัน แสนสุข
25 โครงการ ราวตากผ้ากันฝน

นายเกรียงไกร ถาไว

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายทรงพล ก่อแก้ว
26 โครงการ อุปกรณ์ยาแนวรอยต่อท่อคอนกรีต

นายธงชัย หนูดา

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายเจษฎา สมบัติพล
27 แอร์กล่องโฟม

นายอนุชา โสภาพ

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายวิรุฬห์ พันธยุง
28 สามเหลี่ยมมีระดับ

นายวุฒชิ ัย ชัยยะราโชติ

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายแสงอรุณ ชัยศรีเมือง
29 ที่ตักขยะเอนกประสงค์

นายวิรัตน์ พันธ์ศรี

30 การพัฒนาคอนกรีตผสมดินลูกรังให้มีกาลังสูง

นายชัชวาลย์ นันแพง
นายธีร์วริทธิ์ สวรรค์ล้า

นายศราวุฒิ นามผา

31 การพัฒนาอิฐมวลเบาจากเถ้าถ่าน

นายจักรวาล จันทรศรีสุริยวงศ์

นายศราวุฒิ นามผา

32 การพัฒนาอิฐมวลเบาจากเถ้าแกลบ

นายชินวัฒน์ ชินบูรณ์

นายศราวุฒิ นามผา

33 การพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าใบไม้ให้มีกาลังสูง

นายสยมภู ดาบพิมพ์ศรี

นายศราวุฒิ นามผา

34 การพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าแกลบให้มีกาลังสูง

นายธนะพล จาปา

นายศราวุฒิ นามผา

35 การพัฒนาอิฐมวลเบาจากเถ้าถ่านใบไม้

นายไตรภพ เจริญชัย

นายศราวุฒิ นามผา

36 การพัฒนาอิฐมวลเบาจากลูกรัง

นายณัฐวุฒิ แก้วฝ่าย

นายศราวุฒิ นามผา

37

การศึกษาวิธกี ารกาจัดขยะของเทศบาลตาบลดงมะไฟ อาเภอเมือง
นายเอกชัย โกพล
จังหวัดสกลนคร
นายชูเกียรติ หาญมนตรี

นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ

นายศราวุฒิ นามผา

ที่

ชื่อโครงการ

38 โต๊ะ ตู้ เตียง เฟอร์นิเจอร์สาหรับเด็ก

ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา

นางสาวอทิตยา โพธิศ์ รีเรือง

นายศราวุฒิ นามผา

นายองอาจ สีมา
39 วิจัยดินเหนียวเพื่อมาทดแทนปูนซีเมนต์ตามอัตราส่วน

นายสุรพงษ์ พงษ์ไพบูลย์

นายศราวุฒิ นามผา

นายพศุตม์ วงศ์กาฬสินธุ์
40 การศึกษากระบวนการขั้นตอนการตอกเสาเข็ม

นายศรีปราชญ์ เกิ้นชัยภูมิ

นายศราวุฒิ นามผา

41 ปั้มน้าชักมือแบบถังรับน้า

นายสุรนันท์ พันใคร่นุ่น

นายศราวุฒิ นามผา

42 การเปรียบเทียบหาอัตราส่วนคละของทรายแม่น้าอูนกับแม่น้าพุง นางสาวจินตนา คาทะเนตร นายศราวุฒิ นามผา
นายอนุเดช พันธ์เทศ
43 การศึกษากระบวนการผลิตน้าประปาในเขตเทศบาลตาบลดงมะไฟ นายพัฒน์พงษ์ ชุมปัญญา

นายศราวุฒิ นามผา

นายอนุชา อุทยั เต
44 การออกแบบอุปกรณ์ล็อกแบบปรับเปลี่ยนได้

นายอนุสรณ์ เกษมสาน

นายศราวุฒิ นามผา

นายอาพล อ้วนนวล
45 การทาสื่อการเรียนการสอนคอนกรีตเทคโนโลยี

นายธนพงษ์ เลิศอาวาส

นายศราวุฒิ นามผา

46 การทาสื่อสุขาภิบาลระบบท่อในอาคาร

น.ส.วรรณรัตน์ ไชยหาวงค์ นายศราวุฒิ นามผา

47 การศึกษาปริมาณน้าฝนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

น.ส.ประภาพร ป้องกัน

นายศราวุฒิ นามผา

นายพิษณุ ศรีสุธรรม
48 เครื่องตัดอิฐบล็อก

นายธนากร แก้วศรี

นายศราวุฒิ นามผา

49 การทาเครื่องกรองน้า PVC.

นายมานิตย์ ดาบลาอา

นายศราวุฒิ นามผา

นายโชคชัย เข็มเพชร
50 การออกแบบโต๊ะเขียนแบบแบบพกพา

นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว

นายศราวุฒิ นามผา

นายอรรถกร อินหนอง
51

การเปรียบเทียบอัตราส่วนคละมวลรวมละเอียดของทรายแม่น้า
สงครามกับทรายแม่น้าก่า

นายวีระศักดิ์ อรนนท์

นายศราวุฒิ นามผา

นายนรินทร์ ปุ่งคาน้อย
52 แบบหล่อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

นายณัฐพล โคตรวิชัย

นายศราวุฒิ นามผา

นายวรายุทธ แพงดวงแก้ว
53 อุปกรณ์ยกอิฐบล็อก เวอร์ชั่น2

นายจีรวุฒิ อุตรแสง

นายศราวุฒิ นามผา

นายกฤษดร ตั้งศิริ
54 การทาฝ้าเพดานจากเศษโฟมเพื่อใช้ในงานโยธา

นายประสพชัย ธนะโคตร

นายศราวุฒิ นามผา

นายวีระสิทธิ์ เสาร์เรือน
55 โมเดลโรงจอดรถ

นายพาโชค วงค์ศรียา

นายศราวุฒิ นามผา

56 การทาสื่อวีดีทศั น์และสื่อการนาเสนอเรื่องการก่อสร้างถนน

น.ส.พนิตนรี หวังภู่

นายศราวุฒิ นามผา

57 ผงผสมปูนฉาบจากหัวข่า

นายคุณากร ชูตรี

นายศราวุฒิ นามผา

58 แผ่นอเนกประสงค์จากใยมะพร้าว

นายวีระนันท์ สาริศรี

นายศราวุฒิ นามผา

59 การศึกษากระบวนการขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องร่อนทราย

นายจริยะ ดอนโคตรจันทร์ นายศราวุฒิ นามผา

ที่
60

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทา

การเปรียบเทียบกาลังอัดคอนกรีตผสมเถ้าไม้จามจุรีและเถ้าไม้ยูคา
น.ส.ธิดา คาทะเนตร
ลิปตัส

61 การทาหัวผสมมอร์ต้าร์แบบฟักทองเพื่อใช้ในงานโยธา

นายปิยะนัฐ เรียมแสน

ครูที่ปรึกษา
นายศราวุฒิ นามผา
นายศราวุฒิ นามผา

นายวสันต์ ประกิ่ง
62 การศึกษาเกี่ยวกับงานรูปปั้นประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้ง

น.ส.วิลาวัณย์ วุฒพิ นั ธ์

นายศราวุฒิ นามผา

63 โมเดลสะพานคอนกรีต

นายณัฐดนัย พิษสุวรรณ

นายศราวุฒิ นามผา

64 สื่อการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์

นายภูบดินทร์ โสคาภา

นายศราวุฒิ นามผา

นายไพศาล ใจธรรม

นายศราวุฒิ นามผา

65

การเปรียบเทียบกาลังอัดคอนกรีตผสมเถ้าไม้เต็งและเถ้าไม้ยูคา
ลิปตัส

66 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการประดิษฐ์ไม้กวาดจาก
ขวดน้าพลาสติก
67 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการโคมไฟส่องสว่าง

น.ส.จันทร์ฉาย นามบรรหา

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

น.ส.เพ็ญโพยม ขันมะจันทร์
นายพงศธร ชาติผา

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

น.ส.สมฤทัย พรมสวัสดิ์
68

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการ การทาถังขยะจากขวด
น้าพลาสติก

น.ส.วาสนา หลินภู

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

น.ส.วีระยา อุปลี
69 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการกะลาส่องสว่าง

น.ส.อาภาพร คาทะเนตร

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

น.ส.พาฝัน ภูทองเงิน
70 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการทากระเป๋าจากกล่องโออิชิ น.ส.เด่นนภา พรประทาน

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

น.ส.สุมิตรา หลินภู
71 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการโอ่งอบไฟฟ้า

น.ส.กนกพร ลิกุล

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

72 รายงานการทาโครงงานวิชาชีพ โครงการองเท้าพรมตัวหนอน

น.ส.สมฤดี พรมสวัสดิ์

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

น.ส.จีระยา แตงชัยภูมิ
73 รายงานการทาโครงการงานวิชาชีพ โครงการลูกประคบสมุนไพรสด น.ส.รุ่งนภา นีไลนาด

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

น.ส.วลิดา ศรีนารัตน์
74 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการเตาย่างไก่ไร้ควัน

น.ส.มนทิรา ลามทุม

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

น.ส.รุ่งนภา บุตรดา
75 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการทากระเป๋าจากเชือกกล้วย น.ส.ปนัดดา ยตะโคตร
น.ส.อมรศิริ ไชยกว้าง

นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์

ที่
76 Stool Blue

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา

น.ส.ปภัสรา ผ่านสุวรรณ์ นางสาวสุพร ทองธิราช

77 Pink Chair

น.ส.จุฬารัตน์ สุขเอก

78 เปลพับจากขวดพลาสติก

น.ส.ศิริพร กุลยณีย์

นางสาวสุพร ทองธิราช
นางสาวสุพร ทองธิราช

น.ส.ชวนพิศ พระภูเงิน
79 ถังขยะจากถุงพลาสติก

น.ส.พนาลักษณ์ หลินภู

นางสาวสุพร ทองธิราช

น.ส.สายธาร ขันทีท้าว
80 ลูกประคบอีสาน

น.ส.รัตนา พิมพ์มีลาย

นางสาวสุพร ทองธิราช

81 ไข่เค็มขมิ้นชัน

น.ส.ศิริพร บริรัตน์ฤทธิ์
น.ส.สุวิมาศ แก่นปัชชา

นางสาวสุพร ทองธิราช

82 กระเป๋าสม๊อค

น.ส.ชฎาภรณ์ โคระชาติ
น.ส.จิตรลดา พรมลา

นางสาวสุพร ทองธิราช

นายสุวัฒน์ กางทอง
83 พานบายศรีกระดาษ

84 หมวกกระเป๋าจากผ้าคราม

นายทรงวิทย์ วรรณวงค์ นางสาวสุพร ทองธิราช
นางสาวสุพร ทองธิราช
น.ส.ภราดา ประกิ่ง
น.ส.ริศรา นาโควงค์

85 ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน

น.ส.นันทกานต์ โคตรวิชัย นางสาวสุพร ทองธิราช

86 ข้าวเกรียบแก้วมังกร

น.ส.จุฑารัตน์ สมนาม
น.ส.ศิริลักษณ์ วงละคร นางสาวสุพร ทองธิราช

87 ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ

น.ส.รัชนี เสลาด
น.ส.สุดารัตน์ ใยบางแก้ว นางสาวสุพร ทองธิราช

88 เอมมี่หมูกระจก

นายชัยชนะ ลอนตรง
น.ส.กนกพร โต๊ะชาลี

นางสาวสุพร ทองธิราช

น.ส.ปิยาภรณ์ แก้วเสนา
89 Orange Stool
90 น้ายาเช็ดกระจก

น.ส.กรรณิการ์ บุญตาท้าว นางสาวสุพร ทองธิราช

น.ส.วารุณี มูลสาโคตร นางสาวสุพร ทองธิราช

น.ส.นิภาพร อุปรังขานเกตุ
91 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดฝึกอบรมการซ่อมเครื่องสูบน้า นางสาวสุธดิ า วรศสาสตร์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการตรวจซ่อม
และบารุงรักษาฝาอบไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม (Fix it
92
Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

นายศิริศักดิ์ ลาภนภากุล

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

ที่

ชื่อโครงการ

โครงการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุด
ฝึกอบรมการตรวจเช็คและซ่อมตู้เย็นเบื้องต้น เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อม
93
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา
น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

นายธีระพงศ์ ปราบศัตรู

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการ
ซ่อมและบารุงรักษาพัดลมไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
94
นางสาวบุษบา นนทชิต
(Fix it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการใช้
ไฟฟ้าในบ้านอย่างปลอดภัย เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix
95
นายอาพล ป้อมหิน
it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

โครงการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุด
ฝึกอบรมการซ่อมเครื่องเป่าผม เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
96
นายธวัชชัย มะนะสิม
(Fix it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการซ่อม
บารุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
97
นายโกวิทย์ คาวิจิตร
ชุมชน (Fix it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุดฝึกอบรมการบารุงรักษา
98 รถจักรยานยนต์

นางสาวเกษรา แผ่นทอง

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

นางสาวประภาพร วรดง

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

99

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุดฝึกอบรมการซ่อมเครื่องปิ้ง
ขนมปัง

100

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกอบรมการติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่อง
นายอานุชิต ธรรมิยะ
ซักผ้า

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการ
ซ่อมและบารุงรักษากระติกน้าร้อนไฟฟ้า เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้าง
101
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

นางสาวเรวดี กวนทะลา

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการ
ติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้าง
102
นายธาราธรณ์ มุงธิสาร
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

ที่
ชื่อโครงการ
103 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการ
ตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้า เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ
104 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการ
ซ่อมเครื่องปั่นน้าผลไม้ เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา

น.ส.กชกร สายประศาสน์

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

นายจตุพล จันเภา

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

โครงการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุด
ฝึกอบรมบารุงรักษาหม้อหุงข้าว เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
105
นายณัฐพล ถึงทองแดง
(Fix it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ชุดฝึกอบรมการ
ตรวจซ่อมและบารุงรักษาหม้อไฟฟ้า เพื่อใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
106
ชุมชน (Fix it Center) ในกลุ่มความรับผิดชอบของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลดงมะไฟ

น.ส.ดวงนภา ศรีบญ
ุ เรือง

น.ส.พยอม เหล่าชุมพล

107 อุปกรณ์ จับยึดมีดกลึง

นายอุปกรณ์ สิมพานดง

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายสินสมุทร ชัยวารี
108 เครื่งพรวนดิน

นายทรงฤทธิ์ วรกาล

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายบุญทัย วงค์แสนไชย
109 เครื่องหยอดข้าวในนาน้าตม

นายอภิชาติ อุสาหะพันธ์

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายอภิชัย ชัยชนะพันธุ์
110 เครื่องพรวนดิน

นายมงคลชัย รัตนะ

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายสราวุธ บุตรจันทร์
111 เครื่องยกร่อง

นายพันธ์สิทธิ์ แสนสุภา

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายพงษ์มนัส กรมณี
112 กาลักน้า ถัง 200 ลิตร

นายเปรมชัย ใยปางแก้ว

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายธนะชัย อุตติน
113 อุปกรณ์คลอบใบมีดตัดหญ้าในนาข้าว

นายพงษ์ศธร นันทราช

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายสาธร สุวรรณศรี
114 เครื่องตัดหญ้าเอนกประสงค์

นายณัฐพล ทาศรีภู

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายอัครพงษ์ มอมองคุณ
115 คราดพลิกข้าวเปลือก

นายทวีรัตน์ สุทา

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายภูมินทร์ อินธิสิทธิ์
116 เครื่องตัดหญ้ามอเตอร์ไฟฟ้า

นายณัฐพงษ์ ศรีคาดอน
นายอภิสิทธิ์ พรมสุวรรณ

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

ที่

ชื่อโครงการ

117 เครื่องเหยียบหญ้าในนาข้าว

ผู้จัดทา
นายวานิช ปิตะแสง

ครูที่ปรึกษา
นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

นายเจนภพ สุวงศ์
118 เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

นายกิตติชัย เหลืองชารี
นายพิสิษฐ์ แก้วมะ

นายพุทธชาติ ข่วงทิพย์

119 โครงการสว่านขุดดินแบบมือหมุน

นายทนงศักดิ์ โทอาษา

นายสมาน พิมพ์พเิ ศษสาร

นายวิษณุ แสงพรมชารี
120 โครงการ อุปกรณ์หอ่ ผลไม้กันแมลง

นายบัณฑิต บุญเกิด

นายสมาน พิมพ์พเิ ศษสาร

121 โครงการ รถซาเล้งเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

นายศุภชัย บางทราย
นายสถาพร เจริญสุข

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายอภิชาติ ไกยสุข
122 โครงการ ปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล Nissan BD 2500

นายธนาวุฒิ ฮามพันเมือง

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายพิชิตชัย ปุริศรี
123 โครงการ ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงรถฝึกขับ (MAZDA FAMILY)

นายปิยะพงษ์ เรืองสวัสดิ์

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายธนาวุฒิ มาตราช
124 โครงการ ปรับปรุงประตูรถยนต์ TOYOTA HERO

นายภูวเดช ทองอินที

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายขจรศักดิ์ โคตรวิชัย
125 โครงการ ปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ KUBOTA ET 80

นายศิริพล ติดดี

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายสายฟ้า ศรีปดั ถา
126

โครงการ หลักการทางานของเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ Lifan 4
นายยศกร อุ่นวิเศษ
จังหวะ สูบตั้ง 200 cc.

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายวรากร ต้นศรี
127 โครงการ การปรับปรุงระบบไฟฟ้ารถ DATSUN 620
128

โครงการ ปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล TOYOTA 2L TURBO 2500
CC.

นายเทวราช เพียสา

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายทินกร ผาใต้
นายวัฒณภณฑ์ โนนแสน นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

129 โครงการ สื่อการเรียนการสอนชุดฝึกช่วงล่างรถยนต์

นายอภิชาติ อรรคบาล

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายสมชาย ตุ่มดาวเรือง
130 โครงการ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ

นายภนาโชค วงษาพัด

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายภานุสรณ์ ออทอลาน
131 โครงการ สถานีบริการเป่ากรองอากาศรถยนต์

นายสุภชัย สีหสาร

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายรัตนพล เสนาทิพย์
132 โครงการ ปรับปรุงสีรถยนต์ฝึกขับ TOYOTA HERO

นายพงษ์สิทธิ์ คาโสมศรี

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายภาคีนัย คาภูแสน
133 โครงการ เกียร์ธรรมดาขับหลังผ่า

นายฉัตรชัย พ่อสาร
นายอภิสิทธิ์ พลร่ม

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

ที่
134

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทา

โครงการ การปรับปรุงระบบภายในห้องโดยสาร รถฝึกขัย Toyota
นายรัฐพล ไชยเชษฐ์
Hilux Hero

ครูที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายปิยะวัฒน์ แก้วมะ
135

โครงการ เครื่องทาสูญญากาศระบบปรับอากาศรถยนต์ "Vacuum
นายเศรษฐศักดิ์ ชาโยธา
Pump"

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายธัญญาวิทย์ ดีตะขบ
136 โครงการ งานซ่อมบารุงเครื่องยนต์รถโฟร์คลิฟท์

นายวีรศักดิ์ กานนท์

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

137 โครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศรถฝึกขับ Toyota Hero

นายวีระศักดิ์ มหาชัย

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายกฤษฎา แสนบรรดิษฐ์
138 โครงการ เครื่องมือปรับแต่งแผ่นครัตช์ รถ ISUZU

นายอานุภาพ อุทยั แสน

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายอภิเดช ขวาชัยวี
139 โครงการ ระบบบังคับเลี้ยว (รถซาเล้ง)

นายเอกชัย แก้วมะ

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายสมเดช อ้อมณฑา
140

โครงการ สื่อการเรียนระบบไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ Lifan 4
จังหวะสูบตั้ง 200 cc.

นายภานุวฒ
ั น์ ทีสุกะ

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายวุฒชิ ัย วัฒนะเหลา
141 โครงการ การปรับปรุงระบบไฟฟ้ารถ TOYOTA HERO

นายอาทิตย์ ศิริบตุ ร

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

142 โครงการ การปรับปรุงระบบส่งกาลังรถ DATSUN 620

นายวินิจ ไพยเสน

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายวิฒพิ งษ์ บุญตาท้าว
143 โครงการ สื่อการเรียนการสอนดรัมเบรกล้อหลังซ้าย

นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์ศรีชา นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

144 โครงการ สื่อการเรียนการสอนเกียร์อัตโนมัติขับหน้าผ่า

นายอาพล คาจาปา

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายภานุพล บงพันธ์แก้ว
145 โครงการ ปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ TOYOTA HERO

นายศรรักษ์ หาไชย

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายสิทธิพงษ์ พรมสวัสดิ์
146 โครงการ รถจักรยานยนต์ต่อพ่วงข้าง

นายเนวิน เจริญมา

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายอภิศักดิ์ ทองขา
147 โครงการ สถานีบริการประจุไฟรถยนต์อัตโนมัติ

นายจักรกฤษณ์ รัตนะ

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายชัยสิทธิ์ ทุมทัดทราย
148

โครงการ สื่อการเรียนงานส่งกาลัง รถจักรยานยนต์ Lifan 4
จังหวะ สูบตั้ง 200 cc.

นายเจษฎากร นูทธนู

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายภุชงค์ ชนะหาญ
149 โครงการ ปรับปรุงระบบเครื่องล่างรถยนต์ Mazda Family

นายวีรยุทธ ชาศรี

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายสถาพร สนอร่าน
150 โครงการ สถานีบริการทาความสะอาดภายในรถยนต์

นายวิษธร แก้วมะ
นายวิษณุ เพียสา

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

ที่

ชื่อโครงการ

151 โครงการ ปรับปรุงสีรถยนต์ DATSUN 620

ผู้จัดทา
นายศุภชัย ชัยวังราช

ครูที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายอนันตโชค บุญเสนอ
152

โครงการ ปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล TOYOTA 2L TURBO 2500
CC.

นายนพรัตน์ งามสิทธิ์

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายประคัลย์ กุดวงค์แก้ว
153 โครงการ การปรับปรุงระบบเครื่องเสียงรถฝึกขับ (Toyota Hero) นายณัฐพล ลีอวนพิมพ์

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายวีรชาติ อาษาวัง
154 โครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศรถฝึกขับ Mazda Family

นายมนัส อ่อนจงไกร

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายสุรศักดิ์ ฝอยลามโลก
155 โครงการ ปรับปรุงระบบเครื่องล่างยนต์ TOYOTA HERO

นายจักรกริช ทัศนอินทร์

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายอรรถพล กลยนี
156

โครงการ การติดตั้งฟิล์มกรองแสงและปรับปรุงภายในรถ Mazda
นายปิยะวัฒน์ เอนไลยฤทธิ์ นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล
Family
นายพันนา โคตรหาซาว

157 โครงการ ซ่อมบารุงระบบไฮดรอลิกส์ (รถโหล์คลิฟท์)

นายสุวจั น์ หนึ่งคามี

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายสถาพร แสนเพียง
158 โครงการ เครื่องตรวจรอยรั่วของท่อแอร์

นายนพดล งอกขาว

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

159 โครงการ ซ่อมบารุงปั้มลมและระบบนิวแมติกส์

นายสุรพล โคตรตาแสง

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายอภิเดช คะปัญญา
160 โครงการ ปรับปรุงภายในห้องโดยสาร DATSUN 620

นายจตุศักดิ์ จันมี

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายอัตทพล อินทะวงค์
161 โครงการ ซ่อมบารุงระบบส่งกาลัง (รถโฟล์คลิฟท์)

นายองอาจ บุตรเพ็ง

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายพรชัย สาธุชาติ
162 โครงการ เครื่องถอดล้อด้วยแม่แรงไฟฟ้า

นายอนุรักษ์ ปุรณกรณ์

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายกิตติโชติ คาพรมมา
163 โครงการ การซ่อมและปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ (DATSUN)

นายปรีชา ปานเนียม

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล

นายสุทศั น์ เทพเศรษฐา
164 โครงการ การซ่อมบารุงรักษาระบบช่วงล่างรถ (Datsun)
165 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจาก
ขวดน้าอัดลม
166
167

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์ถังน้าเย็นใน
ครัวเรือนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายสาเร็จ คาทะเนตร
นายอาพล อินหนอง
นางสาวชลิตา สิมพานดง

นางสาวสุพรรณี พังแสงสุ

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการประดิษฐ์ การปั้นเตาหุงต้ม นางสาววรรณิภา ดวงมาลย์

นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า

ที่
168

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทา

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์โคมไฟแฟนซี
นางสาววรนุช เดชธิสา
จากกะลามะพร้าว

169 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการประดิษฐ์โคมไฟจากขวด
นางสาวสมัย ฮาดปากดี
น้าพลาสติก
170

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยศึกษาต้นทุนการเลี้ย
นางสาวดรุณี พลาดอินทร์
หมูเพื่อการจาหน่ายแผนกวิชาการจัดการสานักงาน

171 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์ กระปุกออม
นางสาวสุนิสา แก้วดี
สินจากไม้ไผ่
172

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย ผู้ใช้บริการงาน
ทะเบียนของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวสุวรรณี พันธุช์ ิน

173 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์การทดเสื่อกก
นางสาวณะภาพร หมื่นศรีพล
จากต้นกก
174

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์การทาถังขยะ
นางสาวพรทิพย์ บุตรวงษ์
จากถุงพลาสติก

175 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวประภาพร เรณู

176 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการ กระจกกัดลาย
นางสาวปิญาภา มูลทองสุข
177 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง โคมไฟ
นางสาวสุภารัตน์ ล่าสัน
เศรษฐกิจพอเพียง

ครูที่ปรึกษา
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยความพึงพอใจและ
178 วินัยในการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการ
สานักงาน

น.ส.อรวรรณ พฤกษจันทร์

นางสาวสาลินี แก้วก่า

179 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์ กระเป๋าถัก
โครงเซต์

นางสาวสุวนันท์ โสบุญ

นางสาวสาลินี แก้วก่า

180
181

182

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย การเข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวลลิตา หาไชย
ชมรมวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการ
นางสาววิชุดา ลิงชะกุล
ใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากไม้
นางสาวปนัดดา วงค์สาไชย
ไอติม

นางสาวสาลินี แก้วก่า

183 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์ดอกกุหลาบ
ริบบิ้นผ้า

น.ส.ศุภฐิกาญจน์ เชิดทราย

นางสาวสาลินี แก้วก่า

184 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการหมอนสม๊อค

นางสาวกนรัตน์ การิสุ

นางสาวสาลินี แก้วก่า

ที่
ชื่อโครงการ
ผู้จัดทา
185 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยพฤติกรรมขณะเรียน
ในชั้นเรียนของนักศึกษาปวส.2/1 กลุ่ม 1 (สาขาวิชาการจัดการ
นางสาวอริสา ขาชัยภูมิ
สานักงาน)
186

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจาก
ช้อนพลาสติก

187 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย การใช้มุม
ประสบการณ์ในห้องเรียนที่มีต่อความมีระเบียบวินัยของเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนใกล้บา้ น (โรงเรียนบ้านโพนวัฒยาวิทยา)

ครูที่ปรึกษา
นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวจุฑามาศ ไตรลึก

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวผันฤดี เครือวาคา

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยพฤติกรรมและความ
188 พึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียง นายอภิวฒ
ั น์ ถาแก้ว
เครือ

นางสาวสาลินี แก้วก่า

189 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยร้านถ่ายเอกสารไม่
เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร

นางสาวตติยา สุนาพรม

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยทัศนคติและ
190 พฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอโคกศรีสุพรรณ

นางสาวอารียา คงโนนกอก

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวธัญจิรา เมฆแจ้ง

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย พฤติกรรมการ
192 เลือกใช้ยวดยานพาหนะในการเดินทางมาเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

น.ส.ขวัญนพคุณ นามมุงคุณ

นางสาวสาลินี แก้วก่า

193 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย พฤติกรรมการจอด
รถจักรยานยนต์นอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวอนันตรา แพงแพง

นางสาวสาลินี แก้วก่า

191

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภค "น้าดื่ม" ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย พฤติกรรมการเลือก
นางสาวนวลจันทร์ นาโควงศ์
ซื้ออาหารในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวสาลินี แก้วก่า

195 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย ศึกษาต้นทุนของการ
น.ส.ศิริลักษณ์ ไชยตะมาตย์
เลี้ยงไก่พนั ธุไ์ ก่

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย การดื่มน้าอัดลมของ
196 นักศึกษาวิชาการจัดการสานักงาน (ปวส.2) วิทยาลัยเทคนิค
นางสาวไอรดา โถบารุง
สกลนคร

นางสาวสาลินี แก้วก่า

197 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย การถนอมอาหาร

นางสาวมินตรา พลไชย

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวอารีรัตน์ บิดร

นางสาวสาลินี แก้วก่า

194

198

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจาก
กะลามะพร้าว

ที่
ชื่อโครงการ
199 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครที่ไม่ชอบรับประทาน
ข้าวในระหว่างมาเรียนของนักศึกษา
200

ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา

นางสาวพิพสุพรรณ คาสงค์

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย สาเหตุที่นักศึกษา
นางสาวศศิธร พรมประศรี
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครออกไปรับประทานอาหารนอกสถานศึกษา

นางสาวสาลินี แก้วก่า

201 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย พฤติกรรมการออก
กาลังกายของคนในชุมชนอนามัย
202

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย มารยาทในการ
สื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

203 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเสริมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสานักงานและ
การเลขานุการ

นางสาวขนิษฐา เกตวงษา

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นายเกื้อพสิษฐ์ ปาหนูเวช

นางสาวสาลินี แก้วก่า

204 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย การเลี้ยงเป็ดไข่
นางสาวขวัญดาว งามวงค์
205 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสานักงาน นางสาวยุพาพร ไชมะโย
(ปวส.2) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
206

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ
ใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาววัชริศา กล้าหาญ

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวศิริวรรณ ศรีสุทศั น์

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวสุภาพร ไถเงิน

นางสาวสาลินี แก้วก่า

209 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยการใช้สบู่สมุนไพร
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวธีราพร สารเสริฐ

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจ จาหน่าย
เครื่องสาอาง (แผ่นมาร์คหน้า)

นางสาวอรอนงค์ ดีทอง

นางสาวสาลินี แก้วก่า

211 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจ จาหน่ายเครื่องดื่ม
นางสาวพัชรีพร อุปพงษ์
น้าปั่นผลไม้

นางสาวสาลินี แก้วก่า

207 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยการทาปุ๋ยหมัก
208

210

212

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการสานักงาน)

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจ จาหน่ายกาแฟ
โบราณ

213 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจ เรื่อง ธุรกิจ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (น้าเสาวรส)
214

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจ จาหน่ายชานมสด
ปั่นนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการสานักงาน

215 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจการจาหน่าย
ขนมจีนน้ายา

นายอนุสรณ์ มิ่งขวัญ

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาววิภา เหลือเอก

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวเจนจิรา ปาระพรม

นางสาวสาลินี แก้วก่า

น.ส.จันทร์จิรา จันทร์โคตรแก้ว นางสาวสาลินี แก้วก่า

ที่

ชื่อโครงการ
ผู้จัดทา
216 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจ แซนวิช
นางสาววาฤดี นงค์แสน
217 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจจาหน่ายกล้วยทอด
นางสาววิภาพร จันคา
แผนกวิชาการจัดการสานักงาน
218

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจจาหน่ายวุน้ สมุนไพร

219 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจ การจาหน่าย
เครื่องประดับ (ต่างหู)
220

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจ จาหน่ายลูกชิ้นปิ้ง
แผนกวิชาการจัดการสานักงาน

ครูที่ปรึกษา
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวธัญมาส เนื้อศรี

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวลลิตา กลิ่นเกล้า

นางสาวสาลินี แก้วก่า

นางสาวกมลชนก วระมุน

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ
221 บริโภค "นม ยูเอชที" ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาวสุภาณี พรมลี

นางสาวสาลินี แก้วก่า

222

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์เรื่อง โครมไฟ
นางสาวเยวดี วิชาสุ
ตั้งจากฮาร์ดิสแผ่นซีดี

นางสาวสาลินี แก้วก่า

223

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยน้ายาเช็ดกระจกจาก
นางสาวทิพวัลย์ เหลืองชาลี
ดอกอัญชันและมะกรูด

นางสาวสาลินี แก้วก่า

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย ร้านถ่ายเอกสารไม่
224 เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร

น.ส.ณัฏฐณิชา คาชนะ

นางสาวสาลินี แก้วก่า

น.ส.ประเสริฐศรี เศรษฐาไชย

นางสาวสาลินี แก้วก่า

225

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจการขาย
เครื่องสาอางออนไลน์

226

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการ ธุรกิจจาหน่ายน้าแข็งใส
น.ส.ปิยะดา สุวรรณจันทร์
เกล็ดหิมะ

227
228
229

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการ ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยศึกษาต้นทุนการเลี้ยง
น.ส.สุชาดา มันอินทร์
โคขุนเพื่อการจาหน่ายแผนกวิชาการจัดการสานักงาน
รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจจาหน่ายน้าปั่นผลไม้

230 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย ขนมไข่หงส์
231 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัย ขนมไข่หงส์
232

น.ส.ศิริมาศ นีลายนารถ

รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการธุรกิจน้ายาล้างจานจาก
มะกรูดเพื่อจาหน่าย

233 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการวิจัยโรคศักตรูพชื (ข้าว)
รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์กระจกจาก
234
กะลามะพร้าว แผนกวิชาการจัดการสานักงาน

นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า

น.ส.สุรัตน์ดา ตาหมื่น

นางสาวสาลินี แก้วก่า

น.ส.ฟางเหมย ชินทะวัน

นางสาวสาลินี แก้วก่า

น.ส.พรพรรณ ชุมปัญญา

นางสาวสาลินี แก้วก่า

น.ส.ศิรินารถ สุภทั รศักดา

นางสาวสาลินี แก้วก่า

น.ส.จิราพร ยันนี

นางสาวสาลินี แก้วก่า

น.ส.เสาวรส คลื่นแก้ว

นางสาวสาลินี แก้วก่า

ที่

ชื่อโครงการ
ผู้จัดทา
235 รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์ออมสินไม้ไผ่ น.ส.กนกวรรณ ปุ่มเป้า
รายงานการทาโครงการวิชาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์การท้อผ้า
236
น.ส.วลีพร นามตาแสง
มัดหมี่
237 เครื่องนับคนเข้า-ออก IN-OUT COUNTET AND ALARM

นายธีรพงษ์ ศรีใหญ่

ครูที่ปรึกษา
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นางสาวสาลินี แก้วก่า
นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายพินิจ ทรงโชติชัย
238 ประตูกดรหัส Door Key

นายชัยวิชิต คล่องอักขระ

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายสิทธิศักดิ์ แน่นอุดร
239 วงจรเครื่องโปรแกรม MCU-PIC ผ่านทาง USB พอร์ต

นายวิวฒ
ั น์ อินทร์รักษา

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายศรายุทธ วจีสิงห์
240 วงจรชาร์จแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด

นายวิทยา ทองลา

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายวุฒพิ งษ์ มาหลี
241 Power Supply 0-30VCD 3A

นายวรวุฒิ บุญจันทึก

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายสราวุธ เนียมสวัสดิ์
242 เครื่องรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ THE AUTOMATIC WATERING TREE นายชนากรณ์ กันหารินทร์

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายณัฐพงษ์ วิเศษ
243 ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Lighting

นายกาพล รู้จริง

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายธีระชัย คาสงค์
244 รถจักรยานไฟฟ้า Electric Bivycles

นายณัฐวุฒิ กองสินแก้ว

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายรัตนเกษม แสนคา
245 สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน 220 VAC NIGHT LIGHT SWITCT 220 VAC นายพิทกั ศิลป์ เตปินตา

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์

นายณัฐพงศ์ ชอบค้า
246 โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR LIGHTING
247 รายงานการวิจัย ปัจจัยการเลือกหอพักของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายสยาม ไตรวงค์ย้อย
นายธารินทร์ สดศรี
นางสาวดวงใจ ปุ่งคาน้อย

นางสาวพิรุณรัตน์ พรมแสง
248 รายงานการวิจัย การใช้โทรศัพท์มือถือในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาวขนิษฐา เจินทา

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์
นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสุภาพร แดนกาไสย์

น.ส.สายสุดา โถแพงจันทร์
รายงานการวิจัย ปัญหาผลการเรียนที่ไม่ค่อยสัมฤทธิผ์ ลของวิชา
249 บัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร

นางสุภาพร แดนกาไสย์
นางสาวกรรณิการ์ ฤทธิร์ ุ่ง
นางสาวปฏิญญา แฮนหลุน

รายงานการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมในการออกกาลังกายของ
250 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการ
บัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวสุพรม คาเมือง
นางสาวจริยา ลืออานาจ

นางสุภาพร แดนกาไสย์

ที่
251

ชื่อโครงการ
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจในการใช้โรงอาหารของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา

นางสาวดาราวรรณ นรบุตร

นางสุภาพร แดนกาไสย์

น.ส.ประภาพร เพชรพรรณ
252

253

รายงานการวิจัย สาเหตุการมาเรียนสายของนักศึกษาแผนก
วิชาการบัญชีวทิ ยาลัยเทคนิคสกลนคร

รายงานการวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

นางสาวเนตรนภา จังจันศรี

นางสุภาพร แดนกาไสย์

น.ส.วันวิสาข์ ชาชุมราษฎร์
นางสาวสายใจ กันทะวงศ์

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวกุลวดี แก้วก้า
254

รายงานการวิจัยสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ทัศนคติ และความตั้งใจ
นางสาวน้าฝน แจ่มสุวรรณ
ในการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวรัตนา พรมหากุล
255

รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกไปใช้สิทธิเ์ ลือกตั้ง
ของนักศึกษา

นางสาวอุรัสยา สีน้าอ้อม

นางสุภาพร แดนกาไสย์

น.ส.อนงค์ลักษณ์ แสนธิจักร
256

รายงานการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
น.ส.ณัฏฐ์พชั ธ์ เชื้องวังคา
บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นางสุภาพร แดนกาไสย์

257

รายงานการวิจัย พฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวสาลิณี สีลาพัฒน์
นางสาวสาวิณี อันสุข

258 รายงานการวิจัย การใช้สารเสพติดของวัยรุ่น

นางสาวปานตา กุลยะ

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวปานใจ กุลยะ
259

รายงานการวิจัย ความพึงพอใจในการให้บริการของงานวัดผล
ประเมินผลวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวพรสุดา วระโงน

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวเอมอร ชินบูรณ์
260

รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
น.ส.สุนันทิพย์ โถตันคา
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวสุดาพร บุญชาญ
261 รายงานการวิจัย ผลกระทบจากปัญหาสังคมก้มหน้าในปัจจุบนั

น.ส.ศศิวมิ ล จาดฮามรถ

นางสุภาพร แดนกาไสย์

น.ส.ธัญญารัตน์ เพื่อนใจมี
262

รายงานการวิจัย พฤติกรรมการติดเกมส์ของเยาวชนในเขต อาเภอ
นางสาวสุพรรษา มาตราช นางสุภาพร แดนกาไสย์
เมือง จังหวัดสกลนคร
นางสาวทัศนีย์ ลามเพ็ญ

ที่
263

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา

รายงานการวิจัย พฤติกรรมการแต่งกายไม่เรียบร้อยของนักศึกษา
นางสาวกมลวรรณ ไขสีดา นางสุภาพร แดนกาไสย์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นางสาวชฏาภรณ์ ขันทีทา้ ว

รายงานการวิจัย เหตุผลในการศึกษาต่อของนักศึกษาต่อของ
264 นักศึกษา ปวชง แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่จะ
ศึกษาต่อที่เดิม

นางสาวจริยาพร อวนวัง

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวลลิตา แสนมะฮุง
265

รายงานการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของตาบลดงมะไฟ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นางสาวขนิษฐา กุลสานต์ นางสุภาพร แดนกาไสย์
น.สปรีดาวรรณ นามมุงคุณ

266

งานวิจัยพฤติกรรมการเลือกใช้ยวดยานพาหนะในการเดินทางมา
เรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวณัฐธิดา เชื้อตาพระ นางสุภาพร แดนกาไสย์
นางสาวศิญาภรณ์ แสน
มะฮุง

267

รายงานการวิจัย พฤติกรรมมาเรียนสายของนักศึกษาแผนกการ
บัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวภารดา อุตรทุม

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวอรอุมา แสงพรม
ชารี
268

รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจการเข้าใจ้หอ้ งสมุดของ
น.ส.เพ็ญนภา อิ่มบุญสุ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวเมธิณี จิตตุนัง
269

รายงานการาวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวจารุวรรณ สูญราช นางสุภาพร แดนกาไสย์
นางสาวแสงดาว เพชรดี
คาย

รายงานการวิจัย ศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
270 นักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิค
นางสาวสุปรียา ชาภูคา
สกลนคร

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวอริษา อินธิแสง
271

รายงานการวิจัย ปัญหาการเสพสารเสพติดในวัยรุ่นและวิธกี าร
แก้ไขปัญหา

น.ส.จิราภรณ์ พลธิราช

นางสุภาพร แดนกาไสย์

น.ส.นิภาพร ใบคา
272

รายงานการวิจัย พฤติกรรมการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในชุมชนที่ไม่
พึงประสงค์

นางสาวอรนุช โถคานาม
น.ส.บุษชญา ไชยวังราช

นางสุภาพร แดนกาไสย์

ที่

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา

273 โครงการ การศึกษาวิจัยการเลี้ยงไก่พนั ธ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร น.ส.กิตติยาพร นาโควงศ์
นางสาวพรภิลัย
274

รายงานการวิจัย พฤติกรรมการบริโภคอาหารในโรงอาหารของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวพิณรัตน์ ชานุชิต

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวศุภารัตน์ เชียงพรม
275

รายงานการวิจัย พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือนักศึกษาแผนก
การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาววนิดา บุญมามี

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวสุชาวดี ขุนหนู
276

รายงานการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับวัยรุ่นในชนบท

นางสาวพาริดา จันทะนิตย์ นางสุภาพร แดนกาไสย์
นางสาวโยธกา พิมาน

277

รายงานการวิจัย พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวจันทร์สุดา ประกิ่ง นางสุภาพร แดนกาไสย์
นางสาววิภารัตน์ แสนสุภา

278

รายงานการวิจัย ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสามผง

นางสาวกันตนา คะดุน

นางสุภาพร แดนกาไสย์

นางสาวปนัดดา ตาระเต็ง
279

รายงานการวิจัย ทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

280 โครงการ เรื่อง ปัตตาเลี่ยนตัดผมและดูดผม

นางสาวปนัดดา นามเกตุ
นางสาวสุวรรณา แสนดวง
นายศักดิ์ชัย ศิริสงค์

นางสุภาพร แดนกาไสย์

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

นายภานุพงค์ พันธะบุรี
281 โครงการ เรื่อง เครื่องฟอกอากาศในน้า

นายนพพร วงค์เทราช

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

นายสิทธิชัย สอนพิมพ่อ
282 โครงการ เรื่อง หน้ากากเชื่อมเป่าควันเชื่อม

นายวราวุธ ตระแก้วจิตร

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

283 โครงการ เรื่อง เครื่องตากปลาแห้งแดดเดียว

นายอนันต์ เชื้อวงค์พรหม

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

นายอนุวฒ
ั น์ สุภาพรม
284 โครงการ เรื่อง เครื่องผ่าแตงโมไฟฟ้า

นายพรทวี ชานันโท

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

นายนวภพ เชื้อคาเพ็ง
285 โครงการ เรื่อง เครื่องล้างผักผลไม้

นายพีรวัฒน์ จันพิลา

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

นายศรายุทธ สุมังคะ
286 โครงการ เรื่อง ชุดสาธิตการเหนี่ยวนาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

นายพงษ์ศธร เหลาแตว

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

นายภูวดล สินจักร์
287 โครงการ เรื่อง สื่อประสมวิชาดิจิตอลประยุกต์

นายสุวจิ ักขณ์ นวลมณี
นายวีรภัทร สินสุข

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

ที่
288 พัดลมไอน้า

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทา
นายอภิสิทธิ์ บุญแสน

ครูที่ปรึกษา
นายสิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์

นายอุดมศักดิ์ ปลื้มใจ
289 ชุดทดลองระบบไฟส่องสว่างในรถจักรยานยนต์

นายอุทยั ธรรมนิยม

นายสิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์

นายอัษฏา คาใบ
290 เครื่องปัดหยากไย่อัตโนมัติ
291 โครงการ พัฒนาฐานวางเครื่องโปรเจคเตอร์ควบคุมด้วยรีโมท
คอนโทรล

นายบุรินทร์ คาโคตร
นายมีชัย แสนมอม
นายเจษฎา จันทร์เพ็งเพ็ญ

นายสิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายนิทศั น์ บุญจรัญ
292 การพัฒนาชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นายพชร อ่อนจงไกร

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายชนะพล โหน่งที
293 ชุดลาโพงจากตู้เย็น

นายคมกริช นินจันทร์บตุ ร

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายวุฒชิ ัย มุงแสน
294 ระบบให้น้าพืชแบบถังความดันอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอิทตย์

นายพงษ์พชิ ิต กฤษณะสาย

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายวรายุทธ แสนใจวุฒิ
295 การประยุกต์ใช้ระบบไฟแสงสว่างด้วยหลอด LED จากพลังงาน
แสงอาทิตย์

นายขจร ศักดิ์ศรีสมัย

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายมานพ ขอดเมชัย
296 เครื่องสูบน้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์

นายสุรจิตร นามวงค์ษา

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

297 การพัฒนาชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

นายธนิต นามเสาร์

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายศรัญญู คะพันธ์
298 ระบบให้น้าพืชโรงเพาะเห็ดด้วยแผงโซล่าเซลล์

นายนิยม บุญบารุง

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายตรีภพ มุขมิ
299 การพัฒนาโคมไฟโซล่าเซลล์

นายศรายุทธ มาศรี

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายวทัญญู ประกอบสัน
300 เครื่องแลกเปลี่ยนอุณหภูมิที่คอนเด็นเซอร์เครื่องปรับอากาศ

น.ส.ศิรินลักษณ์ ป้องปก

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายจักรกฤษณ์ วงคะสุ่ม
301 เครื่องฉีดพ่นสารชีวภาพและให้ปุ๋ยพืชทางใบ

นายกล้าณรงค์ หงษ์ณี

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายวีระเดช ถิ่นอานาจ
302 เครื่องสูบน้าแบบยกระดับน้าต่าด้วยแผงโซล่าเซลล์ปริมาตรน้าสูง

นายชุมดี ธ.น.โสม

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายภัทรพงษ์ แก้วก่า
303 แสงสว่างทางเดินด้วยพลังงานจากโซล่าเซลล์

นายวราวุธ นาขมิ้น

304 เครื่องขยายท่อบานแฟร์

นายทรงสิทธิ์ บาลตาบล
นายภูริเบศ เปรมสมบัติ
นายเอกวิทย์ ชินวงศ์

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

นายปิยะ ศิริขันธ์

ที่
305 พัดลมความเย็นจากน้า

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทา
นายปรัชญา ศิลารักษ์

ครูที่ปรึกษา
นายปิยะ ศิริขันธ์

นายธนวุฒิ วงศ์คาจันทร์
306 เครื่องปั้มนูนแบบไฟฟ้า

นายวุฒธิ ชิ ัย สัจจาะสังข์

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายชาญชัย แสนสุภา
307 แม่แรงไฟฟ้า

นายไกรสร พลค้อ

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายชาญวิทย์ สุริยะรัตนพรหม

308 เครื่องพันขดลวด

นายกัณฑ์เอนก แก่นจันทร์

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายจิระศักดิ์ แสนบัณฑิต
309 จอฉายโปรเจคเตอร์ควบคุมไฟฟ้า

นายชานิ นิดชิน

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายเทอดพงษ์ พ่อสีชา
310 เครื่องเตือนและตัดไฟเมื่อน้าท่วม

นายดิษฐ์ชยาทัศน์ เกษมสานต์

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายชินดนัย เงินโม้
311 ชุดควบคุมพัดลมคอยล์ร้อน

นายณัฐพงษ์ สีสาวรรณ

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายเจษฎา จันทร
312 ชุดจาลองต้นกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

นายสาธิต บริแสง

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายจตุพงษ์ มณีนพ
313 เครื่องกรอกน้า

นายคมสันต์ ไชยเชษฐ์

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายทินกร ทอนรินทร์
314 รถเก็บใบไม้แห้ง

นายทัตพงษ์ แก้วพิกุล

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายชัยวัฒน์ ไชยโยธา
315 เครื่องหั่นหยวกกล้วย

นายกัมพล ไถวศิลป์

นายปิยะ ศิริขันธ์

นายภาณุเดช นุ่มพินิจ
316 รถกวาดใบไม้

นายอนุชิต นามเกตุ

317 เครื่องอัดกระป๋องแบบ 4 ช่องอัด

นายธีระเดช ศิริจันทะพันธ์
นายวัชรินทร์ ฮ่มป่า

นายปิยะ ศิริขันธ์
นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายทศพล บัวชุม

318 จักรยานน้า ปั่น 2 คน

นายสมคิด ไชยเชษฐ์

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายอนุชา เศษเพ็ง
319 เครื่องผ่าฟืน

นายศิวพันธ์ แสนพัน

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายวีระพงษ์ โถแก้วเขียว
320 เครื่องถอนขนไก่

นายวิศรุต อินกอง

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายศุภกร สุมังคะเสริฐ
นายสมศักดิ์ พลวงค์ษา
321 อุปกรณ์ช่วยยกรถด้วยสกรูเกลียว

นายมาฆะศักดิ์ หลักชัย
นายอภินันท์ แก่นปัชชา

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

ที่

ชื่อโครงการ

322 เครื่องถอนขนไก่

ผู้จัดทา
นายภาณุมาส ม่อมพะเนาว์

ครูที่ปรึกษา
นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายยุทธชัย กุตวงศ์แก้ว
323 เครื่องอัดกระป๋อง

นายเจนณรงค์ ยะพลหา

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายฉัตรพล สุระมาโจ
324 จักรยานน้า ปั่น 3 คน

นายวัชระ หาไชย

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายวัชระ เพ็งสว่าง
325 เครื่องจักรยานเครื่องยนต์

นายกิติศักดิ์ ศรีสุทศั น์

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายจักรพันธ์ ไชยรถ
326 จักรยานสามล้อคัดแยกมะนาวเอนกประสงค์

นายเกรียงไกร ศรีกะรัตน์

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายจิตรกร นรบุตร
327 เครื่องปลอกเปลือกกระเทียม

นายวัชระ ไชยเสน

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายสุรสิทธิ์ ลาหมัน
328 จักรยานช็อปปิ้ง

นายอนุชา งอยภูธร

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายธีระพงษ์ วงษ์ศรีทา
329 จักรยานน้า ปั่น 2 คน

นายเหล็กกล้า เถื่อนแก้ว

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายศุภชัย คาหาญพล
330 เครื่องถอนขนไก่1

นายปิยะมิตร สุราษฎร์

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายพงษ์สิริ ธนสัง
331 จักรยานอัดกระป๋อง

นายจิระพงษ์ แสนบัณฑิต

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายยุรนันท์ กวนทาลา
332 เครื่องผ่าฟืน

นายชาญวิทย์ ชิตบุตร

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายสยาม ใยปางแก้ว
333 เครื่องถอนขนไก่1

นายสุรเดช ศิริกุล

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายอนิวชั เจินเทินบุญ
นายอภิวฒ
ั น์ นาโควงค์
334 แม่แรงไฟฟ้า

นายณัฐวุฒิ บุตราช

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายอภิวฒ
ั น์ บุญตาท้าว
335 จักรยานสามล้อคัดแยกมะนาว

นายฆิรากร แสนอุบล

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายปวีณภัทร โสภาพงษ์
336 เครื่องอัดกระป๋อง

นายณรงค์ ในจิตต์

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายณัฐวุฒิ ไชยเชษฐ์
337 เครื่องปลอกเปลือกกระเทียม

นายนิติกร แสงสิทธิ์

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายนันทวัฒน์ ปราศัยงาม
338 เตาย่างไร้ควันมะเร็ว

นายสมัญญา ไชยปัญหา
นายทรงศักดิ์ ปาวะรีย์

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

ที่

ชื่อโครงการ

339 เครื่องอัดกระป๋องแบบ 4 ช่องอัด

ผู้จัดทา
นายยุทธศักดิ์ บุญศรี

ครูที่ปรึกษา
นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายสมเกียรติ ดวงพายับ
340 เครื่องจักรยานเครื่องยนต์1

นายสามารถ ไชยตะมาตย์ นายสุทธิชัย อ่อนก้อน
นายสุระศักดิ์ การุณ

341 จักรยานน้า ปั่น 3 คน

นายณัฐวุฒิ นิระปะกะ

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

นายวุฒกิ ร คาแสน
342 จักรยานน้า ปั่น 3 คน

นายวรากรณ์ เหลาแตว

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

