ผลงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง ชค 301 - ชค 303 ภาคเรียนที่ 2/2557
รายวิชาโครงการ 160 ชั่วโมง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 น.ส กวีนา
บุญรัตน์
ถาโล
2 น.ส.ศิริลกั ษณ์
จันต๊ะขัติ
3 น.ส ณัฐรพี
4 น.ส ชฎาพร
5 น.ส อภิชญา
6 นายภาสกร

วันใจ
อินต๊ะศรี
สายศรี ธิ

7 น.ส พรพิมล
8 น.ส จุฆามาศ
9 น.ส สรัยทอง
10 น.สเบญจพรรณ
11 น.สโสภาลักษณ์
12 นายอัษฎา

ธรรมญาติ
จันทกุล
ศรี มหาวงค์

13 นายเฉลิมพล
14 นายวิทยา
15 นายศราวุธ
16 นายธนิ น
17 นายธนากร

แก้วตา
ไพรวงศ์
จันทร์ ตาก๋ อง
อินต๊ะเสน
วรรณารักษ์
ศรี ทินนท์
ฟองสมุทร
สารคา

ชื่อกลุ่มโครงการ

ชื่อโครงการ

น้ าแข็งใส

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน

ไอติมหลอด

ship

Minerva

โม้ก๋าเสี ยว

normal

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์(ชิ้น)
สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ




อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน





This love รักนี้เข้าใจ





This love รักนี้เข้าใจ





พราะเธอคนเดียว





พราะเธอคนเดียว




ผลงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง ชค 301 - ชค 303 ภาคเรียนที่ 2/2557
รายวิชาโครงการ 160 ชั่วโมง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชาตาบุญ
18 นายองครักษ์
หล้าอินเชื้ อ
19 นายรุ จจาโรจน์
มาสาซ้าย
20 นายพสุ เทพ
21 นายสิ รภพ
22 นายสิ รภัทร
23 นายกิตติกวิน
24 นายอนุ ชา
25 นายโยธิ น
26 นายอดิศร
27 น.สดาราพร
28 น.สนิ ติยา
29 น.สดวงมณี

ปิ่ นทอง
ทับเกตุ
จักร์แก้ว

30 น.สเมฑามาศ
31 น.ส ขนิ ษฐา
32 นายนันทวัฒน์
33 น.ส เบญจพร
34 น.ส ศิริมาศ

ประเสนมูล
ปาโกวงค์
สันบุญเป็ ง

พุทธปราณี
อินทนนท์
ฟูคา
บุญฟู
ใจแก้วแดง
จินดารัชต

อินนัง่ แท่น
หลักฐาน

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์(ชิ้น)
สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ


ชื่อกลุnormal
่มโครงการ

พราะเธอคนเดี
ชื่อโครงการ ยว

เจ๊าะเจ๊ะ1

Electric




Electric





ตะลุยแดนเซรามิก





ตะลุยแดนเซรามิก





สวยศัลยกรรม





เจ๊าะเจ๊ะ2

ลูกอม

อมยิม้

Tri Ton

Girlfriend

สวยศัลยกรรม




ผลงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง ชค 301 - ชค 303 ภาคเรียนที่ 2/2557
รายวิชาโครงการ 160 ชั่วโมง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ศรี รินทร์
35 น.ส ชลธิ ดา
วงศ์สวัสดิ์
36 นายเนติพงษ์
ชมภู
37 นายอิทธิ พทั ธ์
38 นายวุฒิพงษ์
39 นายฉัตรวี
40 นางสาวเพ็ญนภา
41 นางสาวนุชจิรา
42 นางสาวณภัทรา
43 นายณัฐพล
44 นายวรุ ดม
45 นายบริ พตั ร
46 นายธนพล
47 นายเพชรฤทธิ์
48 นายนิ รพจน์
49 นายจตุพล
50 นายนิ มิตร
51 นายธนทัต

แดงไชย
ฮาวปิ นใจ
กล้าเถิน
ตันทาดา
คาสิ งห์
ปงแปง
เปรมพล
ธัญญเจริ ญ
เครื อตา
สุ รินทะ
สิ ทธิ กุลนะ
มาวิน
ไชยนิ ลพันธ์
สุ วรรณสุระ

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์(ชิ้น)
สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ


Girlfriend
ชื่อกลุ
่มโครงการ

สวยศั
ลยกรรม
ชื่อโครงการ

I love U

อยูอ่ ย่างพอเพียง




frencn fried

อยูอ่ ย่างพอเพียง




รักต้องแชร์





รักต้องแชร์





นมสดปี โป้ ปั่น1

นมสดปี โป้ ปั่น2

ABC Team1

GAME 5





ABC Team2




GAME 5


ผลงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง ชค 301 - ชค 303 ภาคเรียนที่ 2/2557
รายวิชาโครงการ 160 ชั่วโมง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
52 นางสาวกมลวรรณ เสี ยงประเสริ ฐ
53 นางสาววิญากาญน์ ไชยเมืองชื่ น
อัสสะกระวิน
54 นางสาวนฤมาศ
กิ่งกืย
55 นายสิ ทธิ พงษ์
เดชะวงค์
56 นายอชิญชัยญา
วงศ์ชยั บุตร
57 นายเมธาวิน
จุลมุสิก
58 นายสิ ทธิ พงษ์
ทองน้อย
59 นายปุริม
ต๊ะวงศ์ษา
60 นายชัชฤทธิ์
ศรี จาปา
61 นางสาวพัชรี ยา
พันธ์หนองแห้ว
62 นางสาวโสภา
ฟูวนั
63 นางสาวญาธิ ป
เนื่องน้อย
64 นางสาวพิสชา
วัฒนจริ ยะกุล
65 นางสาวพัชริ นทร์
อรุ ณสวัสดิ์
66 นางสาวนราภร์
ธิ ตะจารี
67 นายฉมาบดินทร์
ปั นถี
68 นายพิพฒั น์บุญ

ชื่อกลุ่มโครงการ

ชื่อโครงการ

รักปลอดภัย

รักปลอดภัยใส่ ใจวัยรุ่ น

Black Wolf 1

ก่อนที่มนั จะสายเกินไป

Black Wolf 2

ก่อนที่มนั จะสายเกินไป

INFINITY 1

แท้ง

INFINITY 2

แท้ง

ตะลอนทัวร์ 1

แนะนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์(ชิ้น)
สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ


















ผลงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง ชค 301 - ชค 303 ภาคเรียนที่ 2/2557
รายวิชาโครงการ 160 ชั่วโมง
แนะนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับการนาไปใช้ประโยชน์(ชิ้น)
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วร์ 1
ชืตะลอนทั
่อกลุ่มโครงการ
ชื่อโครงการ
สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
เชี่ ยวสุ วรรณ
69 นางสาวขวัญใจ
ครามณี นนั ท์
70 นายฐิ ติวชั ร์
บุตรตา
71 นายกฤษตนัย
ธัญญเจริ ญ
72 นายโรจน์นิรัดร์
วังเย็น
73 นายกิตติชยั
ศรี ใจยา
74 นายอนุ ศกั ดิ์
ตรี เหลา
75 นายกิติศกั ดิ์
สร้อยวัน
76 นายวราวุธ

ตะลอนทัวร์ 2

แนะนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บ่าวเคิ้น 1

บาทเดียว

บ่าวเคิ้น 2

บาทเดียว










รายชื่อกลุ่มโครงการเฉพาะบุคคล ปีการศึกษา 2557
ห้อง สทส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
หัวข้อโครงการ
1 นางสาวปรัชญา มูลวงศ์
ระบบซื้อขายรถยนต์มือสอง
2 นายฐิติกร
ตามัน
ระบบสั่งอาหาร Delivery บนทือถือ
3 นางสาวอรวรรณ อภิชัย
ระบบสั่งอาหารบนมือถือ
4 นายกฤษดา
ยะปุ๊ดเชื้อ ระบบคลีนิค
5 นายจิตติ
เจริญศิลป์ ระบบจองโต๊ะ
6 นายอนิวรรต
หนิ้วบุรุษ
เกมส์สาหรับเด็กก่อนวัยเรียน
7 นายธนภัทร
สุทะกูล
เช็คคลังสินค้า
8 นายเมธาพันธ์
สิทธิพันธุก์ าจร ระบบโรงหนัง SF Cinema Complex
9 นายเพชรายุธ
สุขเกษม
โรงเรียนสอนดนตรีธรี ดา
10 นายนนทวัช
วงค์หนัก
ร้านหมูจมุ่ อร่อยริมวัง
11 นายภูมิรพี
สัทธินทรีย์ สื่อการสอนภาษาไทย ป.1
12 นายยุทธษิณ
นิลปะ
ระบบสั่งอาหารบนมือถือ
13 นางสาวสมฤทัย ตันมล
ภาษาอังกฤษ ป.1
14 นางสาวพรนิตรา โกวฤทธิ์
สื่อการสอน ระดับอนุบาล 1
15 นางสาวเกตไพรลิน ฟูปลูก
ระบบจองคิว
16 นางสาวหทัยรัตน์ โนจิตร์
ระบบจองหอพัก

ลิงค์ผลงาน
http://student.lcct.ac.th/~56239462/
http://student.lcct.ac.th/~56239975/
http://student.lcct.ac.th/~56240032/
http://student.lcct.ac.th/~56240180/
http://student.lcct.ac.th/~56240202/
http://student.lcct.ac.th/~56240271/
http://student.lcct.ac.th/~56240274/
http://student.lcct.ac.th/~56240305/
http://student.lcct.ac.th/~56240321/index2.php
http://student.lcct.ac.th/~56240335/
http://student.lcct.ac.th/~56240350/
http://student.lcct.ac.th/~56240398/
http://student.lcct.ac.th/~56240419/
http://student.lcct.ac.th/~56240534/
http://student.lcct.ac.th/~56240562/
http://student.lcct.ac.th/~56242475/

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์(ชิ้น)
สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

















รายชื่อกลุ่มโครงการเฉพาะบุคคล ปีการศึกษา 2557
ห้อง สปทส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวสุนันท์วดี
2 นายศิรพัฒน์
3 นายณัฐกิตติ์
4 นายจิรายุส
5 นายอัครพงษ์
6 นางสาวประกายกุล
7 นางสาวนีรนุช
8 นางสาวนิตยา
9 นายณัฐกรณ์
10 นางสาวอรณี
11 นายพัชรากร
12 นายอานันทเดช
13 นายวัฒนา
14 นางสาวอรณี
15 นายศรรัก

หัวข้อโครงการ
ลิงค์ผลงาน
วงศ์สุวรรณ คณิตศาสตร์ ป.1
http://student.lcct.ac.th/~56242494/
วิสเกตุ
โปรแกรมคานวนกระแสไฟฟ้าและแรงดันhttp://student.lcct.ac.th/~56242502/
กนิษฐ์
สื่อการเรียนการสอนปฐมวัย
http://student.lcct.ac.th/~56242530/
โพธิกล่า
กฏหมายจราจร
http://student.lcct.ac.th/~56242623/
สาวรีย์
ระบบจองห้องพักโรงแรม
http://student.lcct.ac.th/~56242728/
ทารักษ์ขา การสั่งซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ออนไลน์
http://student.lcct.ac.th/~56242793/
สายสุยา
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.4
http://student.lcct.ac.th/~56242797/
เตวัง
การสั่งซื้อหนังสือ
http://student.lcct.ac.th/~56242829/
เนื้ออุ่น
การซื้อขายเครื่องสาอาง
http://student.lcct.ac.th/~56242930/
ชื่นบาน
สต๊อกร้านขายของเล่น
http://student.lcct.ac.th/~56275933/
กองตองกาย การสั่งขนมบนมือถือ
http://student.lcct.ac.th/~56242945/
วงศ์ชารี
เคมี ม.4
http://student.lcct.ac.th/~56242948/
แข็งแรง
ค่าน้า ค่าไฟ
http://student.lcct.ac.th/~56242948/
เรือนรูจี
ระบบเช่ารถตู้ออนไลน์
http://student.lcct.ac.th/~56242975/
ภานุรักษ์
ไม่เสนอหัวข้อสอบ

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์(ชิ้น)
สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ















โรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
รายชื่อกลุ่มโครงงาน (Project บัญชี) ปี การศึกษา 2557
ระดับชั้น ปวช.3 ห้ อง ชบ.301 จานวน 13 กลุ่ม
อาจารย์ ดารารัตน์ อินนาค อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงการ
ลาดับ

รายชื่อนักศึกษาที่จัดทา

1 นางสาวมารยาท

ยมนา

นางสาวนิ ภา

อินศรี

นางสาวบุษกร

บุญเรื องทา

2 นางสาวลลิตา

องคะเส

นางสาวกาญจนา

มีใจ

นางสาววรรณิ ศา

ใจชุ่ ม

3 นางสาวจันทิมา

กันทะวัง

นางสาวผกาพรรณ์

ปั ญญาทา

นางสาวชฎาภรณ์

สายวงศ์เปี้ ย

4 นางสาวดวงกมล

ไตรสื บ

นางสาวแพรวพรรณ บัวหอม
นางสาวพิรุณญา

ติ๊บกันเงิน

ชื่อผลงาน

ระดับการนาไปใช้ ประโยชน์ (ชิน้ )
สถานศึกษา
จังหวัด ระดับภาค(25%) ระดับชาติ

กิ๊ ฟช๊อปแฟนซี

P

KMK พวงกุญแจผ้าดีไซน์

P

ยางรัดผมจากเศษผ้า

P

โมบายหลอดพลาสติก

P

