กลุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17

ที่
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
Marketing ปงยาง หมึกยางนองหนวด นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวจันทรจิรา คําภา
นางสาวปภาวดี แสนศรี
นายบุญหลาย บุตรวงษ
Thinking Yum
นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวชุรีพร รักษาชนม
นางสาวประกายดาว พันธกิ่งทิพย
เบาะรองนั่งจากหลอดพลาสติก นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวภัทราภาณ จันทร
นางสาวณิชาดา เกสรสรอย
ของที่ระลึกจากขวดพลาสติก นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวมนทิราลัย ปติ
นางสาวประณิตา ชวงชัย
หมอนรองคอสมุนไพร
นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวพิมพประภา บุญยิ่ง
นางสาวพรพิมล ตีเงิน
เคสผาไหมแฮนดเมด
นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวหฤทัย มะลิ
นางสาวจีรัตนดา คําจันทร
ถังขยะจากขวดพลาสติก
นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวกิ่งกาญจน เนียมพันธ
นายธนเกียรติ รัตนา
แจกันจากเสื่อธรรมชาติ
นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวสุพัฒตรา หลักบุญ
นางสาวบุษยมาศ ออนทรวง
โมบายจากขวดพลาสติก
นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวสุดารัตน คําโพธิ์
นางสาวฉวีวรรณ อัมพร
กระเปาผาสกรีน
นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวนริศรา เสนตรง
นางสาววิจิตรา ทองซุม
รานทําผม มะโน-ตัดสระ
นางนงลักษณ ศรีชา

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

นายอัษฎาวุฒ ดาวพันธ
นายณรงคชัย เทียนเหลือง
นายสิรินรัตน พงษลุน
นายภานุพงษ ศรีหาเวช
นายธนัชชัย กองเพ็ชร
นายณัฐพงศ บุญมาพันธ
นายวีระพล ศิริคํา
นายชาญณรงค บุญรักษา
นายณัฐวัตร โกศล
นายธีระพล ละมายนิล

ชุดสื่อการเรียนงานลับคมตัด

นายมานะ คงกระโทก

เครื่องสัญหญาเลี้ยงสัตว
เครื่องสับวัชพืช

นายมานะ คงกระโทก

สื่อการเรียนการสอนการลัลคมตัดมืดกลึง นายมานะ คงกระโทก

เครื่องอัดกระปองรีไซเคิล

นายมานะ คงกระโทก

กลุม
18
19
20
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22
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25
26
27
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31
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33

ที่
1
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สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นายนนทวัฒน เจียมภักดี
เครื่องปอกมะพราวออน
นายมานะ คงกระโทก
นายเอกชัย ขันที
นายณรงคศักดิ์ พวงแสง
เครื่องอัดถานแทง
นายมานะ คงกระโทก
นายธนพล กานแกว
นายเอกรัตน ยิ่งชาติ
เครื่องสับมันสําปะหลัง
นายมานะ คงกระโทก
นายกมล บุษบงค
นายกิตติกร นวลหอม
เครื่องสับยอยเปลือกมะพราวออน นายมานะ คงกระโทก
นายบุญเกิด คมไสย
นายกัมพล ผลบัว
สรางชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด
นายวัฒนา ทองเทพ
นายวัฒนา มีศรี
ระบบนิวเมติกส
นายพงศธร กงใจ
สรางหองเรียนตัวอยางสําหรับฝก นายวัฒนา ทองเทพ
ปฏิบัติงานรายวิชางานตัวถังและสีรถยนต
นายอัครวัฒน เชื้อเคน
นายวุฒิชัย บัวจูม
สรางหองเรียนตัวอยางสําหรับฝก นายวัฒนา ทองเทพ
นายสุรนนท แจมแจง
ปฏิบัติงานรายวิชาเครื่องลางรถยนต
นายวรรณเฉลิม ศิริชนะ
สรางชุดเติมลมอัตโนมัติ
นายวัฒนา ทองเทพ
นายวุฒิชัย ยิ่งสุด
นายตะวัน แกวจันทร
สรางชุดเครื่องผลิตลมอัด
นายวัฒนา ทองเทพ
นายอนุสิทธิ์ โรนสันเทียะ
ระบบนิวเมติกส
นายสามารถ ทิพยสมบัติวงศ
สรางชุดทอสงลม
นายวัฒนา ทองเทพ
นายจีระศักดิ์ กัลยา
นายอรุณ ระยัพศรี
สรางหองเรียนตัวอยางสําหรับฝก นายวัฒนา ทองเทพ
นายสุทธิพงศ สาธุการ
ปฏิบัติงานรายวิชาสงกําลังรถยนต
นายนันทวัฒน พรมลวน
ชุดฝกตัวถังและสีรถยนต
นายวัฒนา ทองเทพ
นายพรทวี อินวิถี
นายนรินทร ชํานิวัตร
แทนวางชุดฝกตัวถังและสีรถยนต นายวัฒนา ทองเทพ
นายศุภกร ออนยอง
นายอาทิตย ทองมันปู
สรางหองเรียนตัวอยางสําหรับฝก นายวัฒนา ทองเทพ
ปฏิบัติงานรายวิชางานตัวถังและสีรถยนต
นายอนุพนธ สายเสน
นายภูวดล เขาภูเขียว
ชุดควบคุมระบบไฟพาร LED ดวย นายวัลชัย ผัดศรี
นายวุฒิชัย สายเสน
ไวไฟ
นายจิรวัฒน หลักแกว
ไฟพาร
นายวัลชัย ผัดศรี
นายพงษสิทธิ์ ไพศูนย

กลุม
34

35
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สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
ชุดควบคุมระบบไฟฟาดวยไวไฟ
นายวัลชัย ผัดศรี
นายสุเทพ แจมแจง
นายสุนันทชัย คมไสย
นายฐาปการ สนทยา
นายอภิชัย อรจันทร
ไฟพาร
นายวัลชัย ผัดศรี
นายเกริกเกียรติชัย เสนาภักดิ์
นายหัตภธะชัยน หวนคะนึง
ไฟพาร
นายวัลชัย ผัดศรี
นายณรงคฤทธิ์ ภักดิ์พวง
นายทศพล พุทธิชนม
ชุดไฟเวทีชุดไฟเวทีBeam(บีม) 230 นายวัลชัย ผัดศรี
นายธนพล พุทธิชนม
นายธวัฒนชัย บุญมั่งมี
ชุดไฟเวทีชุดไฟเวทีBeam(บีม) 230 นายวัลชัย ผัดศรี
นายธีระพันธ มั่นจิตร
นายบุญอุม พื้นผา
ชุดไฟเวทีชุดไฟเวทีBeam(บีม) 230 นายวัลชัย ผัดศรี
นายนันทวัฒน แพงคําแพง
นางสาวกัญพัชร พูลสิทธิ์
ชั้นวางของอเนกประสงค
นางสาวชญากานต ตาระวัน
นางสาวพิมพลอย พลเสนา
นายธนพัฒน นามชาติ
ชั้นวางของอเนกประสงค
นางสาวชญากานต ตาระวัน
นางสาวมณีรัตน อัตพงษ
นายสุธาวุธ ศรีชัย
ชั้นวางของอเนกประสงค
นางสาวชญากานต ตาระวัน
นายภมรวิทย เขียวหอม
นายเจษฎากร ศรีสารคาม
ชั้นวางของอเนกประสงค
นางสาวชญากานต ตาระวัน
นางสาวเกศราภารณ สิมมาวงค
นางสาววรรณภา มะนีจันทร
ชั้นวางของอเนกประสงค
นางสาวชญากานต ตาระวัน
นางสาวขวัญฤทัย ปดถา
นางสาวมนฑาทิพย ยอมพันธ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวสุดาวรรณ กาญจนะชาติ
จําหนายชั้นวางแฟนซี
นางสาวสุนันทา อาการ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวสุนันทา กรอนศรี
จําหนายชั้นวางแฟนซี
นางสาวทิพวรรณ บุตรศรีพันธ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวพามดา ทารักษ
จําหนายหมอนลายไทย
นางสาววรรณทนา ศรีเนตร
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวสมจิต มักสันต
จําหนายพรมเช็ดเทาแฟนซี
นางสาวแกวตา ผาสี
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวผองศรี คุณเจริญ
จําหนายหมอนลายไทย

กลุม
50
51
52
53
54
55
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60
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65

ที่
1
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สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นางสาวน้ําฝน สิงสันต
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวนันทนา สิงหาเวช
จําหนายชั้นวางของ
นางสาวรัตนพร บังใบ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวสุดารัตน บุญเรือง
จําหนายพาเลทไม
นางสาวสุกัญญา พวงจําปา
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาววรรณภา แกวสังข
จําหนายเกาอี้เอนกประสงค
นางสาวเบญจภรณ ธรรมพันธ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวธัญญา คําศรี
จําหนายเกาอี้พับบันได
นางสาวพิไลวรรณ จิบจันทร
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวสุนันตรา บุญเลี้ยง
จําหนายกระเปาจากผาขาวมา
สิบเอกหญิงปวีณา สุขชาติ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวจิราวรรณ ก่ําเกี้ยง
จําหนายชั้นโชวสินคา
นางสาวทิพยพิมล จันทรลี
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวน้ําฝน บุษบรรณ
จําหนายกลองไม
นางสาวพรสุดา จันทรทัย
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวพัชรีพร อวนศิลา
จําหนายกระเปสานพลาสติก
นางสาวชญานันท แกวกาญจน
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวสุลัดดา ยอดกุล
นางสาวชลธิชา นางวงค
จําหนายตะกราสาน
นางสาวอรทัย ศรีสุข
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวศิริณภาพร ชูกลิ่น
จําหนายลูกประคบสมุนไพร
นางสาวณัฐสุดา แมนทอง
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาววรรณภา สิงหภิรมณ
จําหนายกระถางพอเพียง
นางสาวแพรวพิลาภ คําพันธ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
จําหนายโคมไฟระยายาวจากขวดพลาสติก
นางสาวพิชชาภา เหลาศรี
นางสาวนารีรัตน แกวตา
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาววรรณพา โพธิ์ทอง
จําหนายโตะไมไผ
นางสาวศิริรัตน จันทรงาม
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวอรญา จันทรเปรียง
จําหนายน้ํายาปรับผานุม
นางสาวปทมา ศรีลาชัย
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวจันทรธิดา โททอง
จําหนายแชมพูมะกรูด
นางสาวแพรวพรรณ สะอาด
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวอุไรวรรณ แกวใส
จําหนายสเปรกันยุงสูตรมะนาว

กลุม
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ที่
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นายชัยพร วงคแสง
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นายนพฤทธิ์ ยอดคันทา
จําหนายไมระแนง
นางสาวกนกวรรณ พิมาทัย
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวพัทรศยา พิมพกัน
จําหนายโคมไฟตั้งโตะจากเชือกปาน
นางสาวมณีรัตน จันทรถอด
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาววิชญา ชมภูบาง
จําหนายตะกราสานพลาสติก
นางสาวแสงนภา พันแกน
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
จําหนายโคมไฟติดพนังจากกะลามะพราว
นางสาวมัสรินญา คําอุดม
นางสาวอริสา คะหาวงศ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวจีรพา สัมณีย
จําหนายสบูสครับถานชารโคล
นายพิเชฐ แกวประภา
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
จําหนายชั้นวางรองเทาอเนกประสงค
นายสมคิด ปองชนะ
นางสาวชลธิชา บุญสุข
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวเยาวลักษณ ศาลานอย
จําหนายเกาอี้พับจากไมไผ
นางสาวกมลทิพย ยอดโพธิ์
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาววิภาพร คําปลิว
จําหนายพรมเช็ดเทาจากเศษผา
นางสาววันนิดา ศรีพันธ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
จําหนายหมอนรองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

75
76
77
78
79
90
91

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

นางสาวณัฐสุดา ธนะวัฑฒโก
นางสาวดรุณี โคศรี
นางสาวบุษบา วงศคําพันธ
นางสาวมินตรา ลิบุตรดี
นางสาวลัดดาวรรณ สุรัต
นางสาวสุมินตรา บึงโบก
นางสาวอินทิรา จันทวงษ
นางสาวศิริขวัญ วาปทะ
นางสาวสุคนธา ศูนยคูณ
นางสาววิลาวัลย ชาภักดี
นางสาวนวพร ประสมศรี
นางสาวสุภาภรณ แสงบุตร
นางสาวเบญจวรรณ มั่นชาติ
นางสาวอริยา รักษาเชื้อ

จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
จําหนายสแตนขาตั้งดอกไม
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ

นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ

จําหนายโตะอเนกประสงคจากไมระแนง

จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
จําหนายมันมวงคลีน
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
จําหนายทิพยอินเตอร
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
จําหนายไขเตาไสซีส
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
จําหนายเกาอี้จากแกนมวนสายไฟ
จัดทําบัญชีเพื่อผลิตและ
จําหนายสบูน้ําผึ้งน้ํานมขาว

นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ
นางสาวศิริรัตน คําเพราะ

กลุม

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ที่
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน

กลุม

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ที่
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน

กลุม

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ที่
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน

กลุม

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ที่
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน

กลุม ที่
1 1
2
3
2 1
2
3
3 1
2
3
4 1
2
3
5 1
2
3
6 1
2
3
7 1
2
3
8 1
2
3
9 1
2
3
10 1
2
3
11 1
2
3

รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นางสาวสุขเกษม ปุณชาติ
ผาคลุมโตะสําเร็จรูป
นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร
นางสาวจารุภา แกวทอง
นางสาวแพรวไพลิน สาแกว
นางสาวปยดา วันศุกร
เคานเตอรหนาฟรอน
นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร
นางสาวภัทราวรินทร ทินสุทธิเศรษฐ

นางสาวศิริลักษณ คันธจันทร
นางสาววัลภา คะมี
นางสาวจารุวรรณ เกษแกว
นางสาวสุภาพร สายสา
นางสาวกานตธิดา บุญมาพันธ
นางสาวกนกวรรณ วาจาดี
นางสาวพรวิพา การสมนุช
นางสาวพรทิพา เกษี
นางสาวดารุณี จิตรวงษ
นางสาววิไล โครตทอง
นางสาวสุพัตรา จันทัจิตร
นางสาวศิวนันท ครองเชื้อ
นางสาวนิภาวรรณ โพธิ์ชัย
นางสาวนันทิยา ยอดคันทา
นางสาวประกายดาว พันธทอง
นางสาวสุดาพร กุลพรม
นางสาวอามิตา คูณสุข
นายศรนรินทร พุทธาสมศรี
นางสาวปยะณัฐ จุลแดง
นางสาวกาญจนา วงษใหญ
นางสาวปางทิพย ผิวขาว
นางสาววงศเดือน ไกรยรัตน
นางสาวจินฒิมา ถือศร
นางสาวอันดามัน นิลเพชร
นางสาวชรินรัตน ขนออน
นางสาวมานิตา บุดสีพันธ
นางสาวดารินทิพย ศิลปะศาตร

นางสาวจารียา พันธพูน

เคารเตอรสวนหนา

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

ตูโชวอเนกประสงค

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

ตูเก็บของใชเอนกประสงค

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

ตูไมเอนกประสงค

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

ผาคลุมเกาอี้สําเร็จรูป

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

ปลอกเกาอี้สําเร็จรูป

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

เคารเตอรหนาฟรอน

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

เคารเตอรสวนหนา

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

ชั้นบารจากไม

นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร

กลุม ที่
12 1
2
3
14 1
2
3
15 1
2
3
16 1
2
3
17 1
2
3
18 1
2
19

20

21

22

23

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นางสาวจิรภัทร ทั่นใจ
DIYโซฟาถังน้ํามัน
นางสาวเพ็ชรา โหมงมาตร
นางสาวตวงรัตน บังเกิด
นางสาวศิริวรรณ คืนผล
นางสาววิมาดา คําแสนราด
เครื่องถอดยางรถยนตเคลื่อนที่ นายชันวัฒน ยศเคน
นายจักรกฤษ กุลพรม
นายสิทธิชัย ศรีโสภา
นายจีระศักดิ์ ภักพวง
เครื่องถอนขนไก
นายชันวัฒน ยศเคน
นายเกียรติศักดิ์ ไชยชนะ
นายวัชรพงค สินศิริ
นายอภิเดช นวนคํา
เครื่องตัดตนมันสําปะหลัง
นายชันวัฒน ยศเคน
นายสุมิตร เนียมเพ็ชร
นายศุกร ออนทรวง
นายยุทธินันท สุดไสย
เครื่องอัดฟางแบบมือโยก
นายชันวัฒน ยศเคน
นายนพพร รักษาเคน
นายวสุพล เพ็งกระจาง
นางสาวสุพัฒทรา แกวไพรวัน
เข็มขัดไหมพรมลายดอกลําดวน นางไพรินทร ทองกันยา
นางสาวสุปรียา โพธิพันธ
นางสาววลีรัตน พันวิไล
นางสาวสิริรัตน วงษไชยพิพัฒน
นางสาวอรวรรณ นามเกษ
นางสาวสุพันษา วันเจริญ
นางสาวอินทิรา ทองลือ
นางสาวสุนิสา พื้นพรม
นางสาววิชุดา ทองแกะ
นางสาวนันทิยา ปราศรัย
นางสาวกาญจนา เบามะณี
นางสาวน้ําผึ้ง บุษบรรณ
นางสาวศิริรัตน เข็มแข็ง
นางสาวปวีณา คําแพง
นางสาวจุไรรัตน จันทรแจง
นางสาวสุภาพร โพธิ์เปยศรี
นางสาวสุกัญญา โพธิ์เปยศรี

อุปกรณสรางลายดอกจากทอพีวีซี นางไพรินทร ทองกันยา

แจกันจากผาไหม

นางไพรินทร ทองกันยา

จีบหนานางลายไทย

นางไพรินทร ทองกันยา

กระติบขาวลายดอกลําดวน

นางไพรินทร ทองกันยา

แปลงผัก2018

นางไพรินทร ทองกันยา

กลุม ที่
24 1
2
3
25 1
2
26

27

28

29

30

31

32

33

34

รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นางสาวอินทิรา บัวงาม
แจกันจากกก
นางไพรินทร ทองกันยา
นางสาวศุภสรา พื้นพรม
นางสาวอัจจิมา ทําโคตร
นางสาวนฤมล ชรินทร
อุปกรณทอเข็มขัดลายลําดวน นางไพรินทร ทองกันยา
นางสาวมณีวรรณ จันทรหอม

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

นางสาวงศศิธร ปองกัน
นางสาวบุญรอด พงษศรี
นางสาววันเพ็ญ กลาหาญ
นางสาวสุพิชญา ศรียาน
นางสาวศศินิภา นาหอม
นาวสาวปภาวี พลศรี
นายสุรวุฒิ วันแกว
นายอนิรุท สายทรัพย
นายศุภวิชญ พรมงาม
นายพีระพล ปากหวาน
นายศนายุทธ เนียมจิตร

ขันตักบาตรลายดอกลําดวน

นางไพรินทร ทองกันยา

1
2
3
1
2
3
1
2

นายกฤษฎา วารินทร
นายสุขสันต บานชื่น
นายกอพงส โคสัย
นายเกรียงไกร การะเกษ
นายชาติชาย โอชา
นายณรงค ธรรมวงษ
นายปรีชา โครตศิลา
นายสมมาตร สินปรุ

โครงการบอน้ําพุพลังงานแสงอาทิตย นายศิริศักดิ์ จันพูล

1
2
3
1
2

นายภาคภูมิ สุพันธมาต
นายธนัญชัย สารภาพ
นายสุรชัย สังสัมฤทธิ์
นายสนธยา มาสงค
นายสุรวุฒิ สมตน

โครงการโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

หมอนลายดอกลําดวนจากกก นางไพรินทร ทองกันยา

โครงการบอน้ําพุพลังงานแสงอาทิตย นายศิริศักดิ์ จันพูล

โครงการบอน้ําพุพลังงานแสงอาทิตย นายศิริศักดิ์ จันพูล

โครงการบอน้ําพุพลังงานแสงอาทิตย นายศิริศักดิ์ จันพูล

โครงการชิลเลอร(ระบบทําน้ําเย็น) นายศิริศักดิ์ จันพูล

นายศิริศักดิ์ จันพูล

โครงการชิลเลอร(ระบบทําน้ําเย็น) นายศิริศักดิ์ จันพูล

กลุม ที่
35 1
2
3
36 1
2
3
37 1
2
3
38 1
2
3
39 1
2
3
40 1
2
3
41 1
2
3
42 1
2
3
43 1
2
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44 1
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รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นายปยวัฒน เศษวิสัย
โครงการสปอรไลนพลังงานแสงอาทิตย นายศิริศักดิ์ จันพูล
นายนนทวัฒน ทองนาค
นายสงกรานต บุญกอน
นายธวัชชัย คําแสนราช
โครงการชุดติดตั้งไฟฟาเซอรวิส นายศิริศักดิ์ จันพูล
นายธนาธร เสพศรีสุข
นายจิรวิทย ละพรมมา
นายศราวุฒิ โคสา
โครงการชุดติดตั้งไฟฟาเซอรวิส นายศิริศักดิ์ จันพูล
นายสงกรานต วันศรี
นายเอกพงษ เคารพ
นายภัคดี ชิดชม
โครงการปายไฟ LED
นายศิริศักดิ์ จันพูล
นายเกียรติศักดิ์ สมเพ็ชร
นายเจษฎาภรณ เนืองนอง
นายปารเมศ จตุรวงค
โครงการปายไฟ LED
นายศิริศักดิ์ จันพูล
นายนิธิ พรมบวช
นายโกวิทย ผาสุก
โครงการโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย นายศิริศักดิ์ จันพูล
นายเกียรติบัญชา วงคใหญ
นายนราธิป บูรภา
นายยอดชาย ไชยแกว
นายเริงชัย ครองใจ
โครงการโพเดียมเครื่องเสียง นายศิริศักดิ์ จันพูล
นายมงคล โคสุน
นายพงศกร โภคพันธ
นายไพโรจน คันทา
โครงการโพเดียมเครื่องเสียง นายศิริศักดิ์ จันพูล
นายรัชชานนท ศิริ
นายผดุงศักดิ์ เคารพ
นางสาวนวลอนงค เครือสิงห
ขนมเบื้องไทยสายรุง
นางสาวจรินทร ทองพิระ
นางสาวกนกวรรณ ตั้งมั่น
นางสาวณิชกานต สุดสม
นายกิตติศักดิ์ บุญมา
น้ํายาลางจานจากมะกรูด
นางสาวจรินทร ทองพิระ
นางสาวกรรณิการ สุตาวงค
นางสาวทิพาวดี เกื้อกุล
นางสาวคัทรินทร เกตุพงษ
กลวยอบน้ําผึ้ง
นางสาวจรินทร ทองพิระ
นางสาวเกศรินทร ศรีหบุตร
นายเกษมศักดิ์ วังคะฮาด

กลุม ที่
46 1
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รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นางสาวจินตนา ศรีแยม
ขาวโพดอบเนยรวมมิตร นางสาวจรินทร ทองพิระ
นางสาวสาวินี อินธิราช
นางสาวชไบภรณ ทองพูน
ชั้นวางหนังสือจากไมพาเลทที่ไมไชแลว นางสาวจรินทร ทองพิระ
นางมุกดา ทํานุ
นางสาวมุธิตา สิงคะ
นางสาวกัญญารัตน พรมดาว
นางสาวสุทธิดา พรหมชาติ
รองเทาผาเพื่อสุขภาพ
นางสาวจรินทร ทองพิระ
นางสาววรรณภา วงศเลิศสุวรรณ

นางสาวปวีณา คํามา
นางสาวนารี กายะชาติ
นางสาวนุชรี มั่นศรี
นางสาวณัฐธิกร ดาวสิงห
นายปยะพงษ เบิดสูง
นางสาวศิริลักษณ ทั่งทอง
นางสาวกุลิดา โกศน
นางสาวลัดดาวรรณ จันทรหอม
นางสาวนฤมล โกศล
นางสาวสวิพา นิยาย
นางสาวนันทิยา ปานประชาติ

นางสาวจินตนา ศรีแพงมล
นางสาวเอวลี กงศรี
นางสาววิลัยพร โคตรรวงค
นายชัยณรงณ มีสุข
พัชรินทร รัตนะตะคุ
นายวีรชัย ธันวา
นายปราโมทย หอมสิน
นางสาวเพ็ญศิณี มนตวังบัวขาว
นายธีรศักดิ์ คําแกว
นายวิษณุ เทียนศรี
นายวัชรพงษ ดี้สมอ
นายปยชน พื้นพรม
น.สพลอยพรรณ วันหนา
น.สธิดารัตน ลาพันธ

สบูเหลวแตงกวา

นางสาวจรินทร ทองพิระ

น้ํานมขาวไรซเบอรี่

นางสาวจรินทร ทองพิระ

ลิปบาลมทับทิม

นางสาวจรินทร ทองพิระ

ขาวเกรียบฟกทองสมุนไพร นางสาวจรินทร ทองพิระ

โตะเขียนแบบ

นายอภินันทร อนุสินธิ์

โตะเขียนแบบ

นายอภินันทร อนุสินธิ์

โครงการจัดทําการบัญชีและ
สําหรับการผลิตและจําหนาย

นางสาววันดี ปานฟก

กลุม ที่
3
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56 1
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60 1
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61 1
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3
62 1
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3
63 1
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3
64 1
2
3
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2

รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
น.สณัฐพร เพรชตะกั่ว
น.สจิรภา แกววงษา
ขนมปงปง ปงปง
นางสาววันดี ปานฟก
น.สวรรณภา มีชัย
น.สจินตนา แกวจัน
นายณัฐพงษ คุณนาม
เครื่องบิดขวดน้ําพลาสติก
นายชาตรี ศรีสะอาด
นายภาคภูมิ จันมลตรี
นายวุฒิชัย สุพิศ
นางสาวอิศราพร หอมกลาง
เครื่องบากทอ
นายชาตรี ศรีสะอาด
นายอภิวัฒน อําพันธ
นายสุระชัย ปาวะชัย
นายทรัพยไพศาล สีเยาะ
อุปกรณดัดเหล็ก
นายชาตรี ศรีสะอาด
นายราเชน ปลูกพันธ
นายสงคราม โซติ
นายเกรียงศักดิ์ โคนาบาล
อุปกรณผสมปุย
นายชาตรี ศรีสะอาด
นายธีรภัทร ขาวพรวน
นายนิวัฒน บุญจริง
นางสาวกัญญารัตน ขอดฝน
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวกินรี สุวรรณ
กาแฟโบราณ
นางสาวกัลยาณี คงสิม
นางสาววนิดา สิงหภิรมย
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวทิพวัลย ศรียะลา
ขาวโพดอบเนย
นางสาวสุดารัตน พลศรี
นางสาวพลอยพรรณ วันหนา
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวธิดารัตน ลาพันธ
ขนมปงปง ปง ปง
นางสาวณัฐพร เพชรตะกั่ว
นางสาวจิราภา แกววงษา
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาววรรณภา มีชัย
ใสกรอกอีสาน
นางสาวชไมภรณ ศรีวิเศษ
นางสาวจิดาภา เจริญทัศน
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวอรวรรณ ศรีบัวเทพ
เฟรนซฟรายทอด
นางสาวรัตนาภรณ ชางพงษ
นางสาวจินตนา แกวจันทร
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวจุฑามาศ แกวจันทร
เฟรนซฟรายชิส

กลุม ที่
3
4
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3
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3
68 1
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4
69 1
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3
70 1
2
3
71 1
2
3
72 1
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73 1
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รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นางสาวฟา อินธิมาศ
นางสาวอรัญญา ทองสัมฤทธิ์
นางสาวกนกวรรณ กงลอม
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวรื่นฤดี สิงหขันธ
ขาวขี่ทาไข
นางสาวอมรรัตน สุขชาติ
นางสาวการะเกด จันหอม
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวพิมพ สีเหลือง
ไกปอบสุดแซบ
นางสาวณรินทร นาเมือง
นางสาวอรัญญา ทองสัมฤทธิ์
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวจินตนา แกวจันทร
หมึกยางไรอะ
นางสาวจุฑามาศ แกวจันทร
นางสาวฟา อินธิมาศ
นางสาวสุชาวดี วงศชนะ
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวนัฏยา กาวัน
เกี๊ยวทอดกรอบ
นางสาวบารมี งามประเสริฐ
นางสาวเจนจิรา กรุณา
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวมานิตน สายคํา
ขนมดอกจอก
นางสาววิราศิณี วงคใหญ
นางสาวจันจิมา ดําพะธิก
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวจิรนันท แวนเงิน
ยํามามา
นางสาวสุธิดา มีศรี
นางสาวมณีวรรณ กลอนศรี
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวชาลินี มีชัย
มินิโดนัท
นางสาวสุภาวดี หงษคํา
นางสาวนิศารัตน จันไทย
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวภุมริน แฉกกระโทก
ขนมครกไขนกกะทา
นางสาวนุสรา วงษคําจันทร
นางสาวทัศนีย จันทสอน
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวเยาวภา มูลเพ็ญ
แซนดวิชหลากไส
นางสาวอินทิรา สองศรีโรจน

กลุม ที่
75 1
2
3
76 1
2
3
77 1
2
3
4
78 1
2
3
79 1
2
3
4
80 1
2
3
81 1
2
3
4
82 1
2
3
83 1
2
3

รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นางสาวอินทรทิรา โคสัย
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวปนัดดา เชื้อสอน
เฉากวยนมสด
นางสาวสมฤดี กาญจนะชาติ
นางสาวจันทรจิรา สายชมภู
ทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนาย นางสาววันดี ปานฟก
นางสาวเบญจพร ปาระมะ
ขนมจีบ 3 รส
นางสาวอารียา สิมมะลี
นางสาวกนกวรรณ ฮองอุน
เดินระบบเครือขายหองปฏิบัติ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นายสุขุม ฟูคํา
การคอมพิวเตอร
นายสุธิพงษ ตุมคง
นายอัมรินทร สินสุพรรณ
นางสาววิยะดา พรมสุข
การเดิระบบรางในหองปฏิบัติ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวสุวรรณภา ดวงศรี
การคอมพิวเตอร
นางสาววราภรณ เยียกเย็น
นางสาวณัฐวดี พรมสุข
การเดินระบบรางในหองปฏิบัติ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวสกุลรัตน รักเกียรติ
การคอมพิวเตอร
นางสาวสายธาร ปดถา
นางสาวสุดาลักษื เบาคํา
นางสาวกมลชนก กิ่งจันมน
การเดินระบบเครือขายในหอง นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวสุฤดี ถือศร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
นางสาวไอลัดดา ทําสอาด
นางสาวจิรวรรณ จําปาทอง
การเดินระบบรางในหองปฏิบัติ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นายไชยา ชาภักดี
การคอมพิวเตอร
นายวัศพล วงษเพ็ญ
นายสุรสิทธิ์ จันทรหอม
ปชชุดา นาหอม
การเดินระบบรางในหองปฏิบัติ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวอภิชญา มั่นจิตร
การคอมพิวเตอร
นางสาวณัฐพร ปสสาวัน
ติดตั้งพัดลมเพดานหองปฏิบัติการ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวกฤษณา บังคม
นางสาวลีราวดี สีนิล
นายจักรรินทร รักยิ้ม

กลุม ที่
84 1
2
3
85 1
2
3
86 1
2
3
87 1
2
3
88 1
2
3

รายชื่อผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
ชื่อ -สกุล
หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
นางสาวพัชรีภรณ จําปาขีด
การเดินระบบเครือขายในหอง นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวจิระวรรณ เกษรสรอย
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
นางสาวอรทัย ไกรศรี
ติดตั้งพัดลมเพดานหองปฏิบัติการ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวอลิศส หาญชัย
นางสาวศศิธร เส็งเอี่ยม
นางสาววิภานันท กองทูล
นางสาวบุษษา ปานาตี
การเดินระบบเครือขายในหอง นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวชนิดา สิมศรี
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
นางสาวรัตติยา โททอง
ติดตั้งพัดลมเพดานหองปฏิบัติการ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวอรอนงค เหรียญทอง
นางสาวรัตติกา คณะนา
นางสาวอมรรัตน คํามาตร
ติดตั้งพัดลมเพดานหองปฏิบัติการ นางสาวปวีณา บุญเสนอ
นางสาวสุชานาฏ บุญประคม
นางสาวกัญญารัตน กิ่งจันมล
นางสาวสุพรรณิการ บุดดาลี
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