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1 โครงการ บา้นสัตวเ์ล้ียงจากเรซ่ิน น.ส.จันทร์เพญ็ ทบัทมิทอง สบช

น.ส.จันทมิา ดวงล้อมจันทร์ 001
2 โครงการ บทเรียนวเิคราะหร์ายการค้า น.ส.สิริวมิล แสงเสวต สบช

ด้วยตนเอง น.ส.อัจฉรา เพง่บญุ 002
3 โครงการ กะลาโมเสกลายเบญจรงค์ น.ส.สริตา ขุมทอง สบช

น.ส.สุธาทพิย์ เกตุแก้ว 003
4 โครงการ เตาย่างไร้ควนั น.ส.รัชฎาภรณ์ สินทะเกิด สบช

น.ส.อัมพร กล่ันชื่น 004
5 โครงการ บทเรียนส าเร็จรูป การบนัทกึ น.ส.ดรุณี หุ่นทอง สบช

รายการค้า น.ส.นิศารัตน์ โปะ๊น้อย 005
6 โครงการโคมไฟสมุนไพรไล่ยุง น.ส.ชลธชิา พวงทอง สบช

น.ส.อรนุช ทะเลิงรัมย์ 006
7 โครงการเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดจากใยมะพร้าว น.ส.เจนจิรา นาคสมพนัธ์ สบช

น.ส.ชุติมา วรสาร 007
น.ส.พรนิภา ชัยบวัแดง
น.ส.อรอุมา พานทอง

8 โครงการที่กรองฝุ่นพดัลม น.ส.บงัอร บวัขาว P สบช
น.ส.ปรียานุช โอภาวรรณกิจ 008

9 โครงการเคร่ืองแปรรูปพชืตระกูลหวัเปน็แทง่ น.ส.ศุลีพร โพธิเ์ทศ P สบช
น.ส.สุชาดา มีทรัพย์ธรีพงศ์ 009

10 โครงการ เคร่ืองเพาะถั่วงอกปลอดสารพษิ น.ส.ฐิติมา สนประเสริฐ สบช
น.ส.ดารัตน์ ศรีงามผ่อง 010
น.ส.วไิลพร พพิฒัน์เดชาชัย
น.ส.สุภาวรรณ แช่มช้อย

11 โครงการ ส่ือการเรียนการสอนส าเร็จรูป น.ส.พรนิภา อัญชัญญาติ สบช
เร่ือง งบก าไรขาดทนุ น.ส.ศศิธร ญาติตาอินทร์ 011
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12 โครงการเคร่ืองอบพลังงานแสงอาทติย์ น.ส.กมลรัตน์ ชมบา้นแพว้ สบช
น.ส.ชญาณี จูงาม 012
น.ส.สกุลทพิย์ ศรีสุวรรณ
น.ส.สุนิสา บญุลือ

13 โครงการ สมการบญัชีและงบแสดงฐานะ น.ส.จันทนา ชะมื่อ P P สบช
การเงินเพื่อการเรียนรู้ น.ส.สุนิสา กระโหท้อง 013

14 โครงการ เคร่ืองกรองน้ าฉุกเฉิน น.ส.กฤติยา จีวะสังข์ P P สบช
น.ส.โสภา ปานนิล 014

15 กาแฟหอมจากน้ าตาลมะพร้าว น.ส.ธนิฏฐา ข าเพง็ P P สบช
นายวสันต์ ยาประดิษฐ์ 015

16 โครงการ ชั้นวางรองเทา้ขาขวด น.ส.ชฎาพร ปานสง่า P P สบช
น.ส.นภาพร ใจสุวรรณ 016

17 โครงการกะลามะพร้าวเพิ่มออกซิเจน น.ส.ณัฏฐิกา แสงวภิาค P P สบช

น.ส.นิภาพร อัญชัญญาติ 017

18 โครงการปนัรักปนัความรู้ น.ส.นิภาวรรณ ภสีูฤทธิ์ P P บช

น.ส.วรรณฤดี มอญใต้ 001

น.ส.วริศรา เชิดชูมาลัยกิจ

19 โครงการปนัความรู้สู่วดับางหญ้าแพรก น.ส.กฤติมา จุ่นเกตุ P P บช

น.ส.ชลิตา ศรีเจริญ 002

นายยุทธนา โตสิน

20 โครงการ การพฒันาธรุกิจไก่ทอดด้วยบญัชี น.ส.กุลตนา กางชา P P บช

น.ส.ธนภรณ์ แจ่มมาโนช 003

น.ส.รสริน ประสงค์กิจ

21 โครงการบญัชีเพื่อพฒันากิจการอาหารทะเลสด น.ส.ณัฐริกา ตรีสิทธ์ P P บช

น.ส.ปยิะนุช บญุอินทร์ส่ง 004

น.ส.สมฤดี หุ่นสะดี

22 โครงการ ปนัความรู้สู่ชุมชนบา้นสวน น.ส.ญาริดา กุลธวชัเมธา P P บช

น.ส.ธมล พงษจ์ารุคุปต์ 005
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น.ส.สุนิสา ศรีเดช

23 โครงการใหค้วามรู้รายรับ-รายจ่ายเพื่อการออม น.ส.ธนพร ม่วงมงคล P P บช

น.ส.มุกดา อุบลบาน 006

น.ส.สุริยภรณ์ ศรีเทศ

24 โครงการการท าบญัชีกิจการน้ าตาลสด น.ส.ฐิตาภา หอสกุล P P บช

ของคุณพยอม สายสาหร่าย น.ส.วรัญญา ฟกัฉิม 007
น.ส.สุทธดิา ฤทธิไ์ธสง

25 โครงการโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปเพื่อ น.ส.ยุพเรศ สนกรุด P P บช

ร้านซักรีดคุณเล็ก 008

26 โครงการบญัชีครัวเรือน น.ส.กัญญาลักษณ์ เสริมผล P P บช

น.ส.ปรียานุช พวงบญุ 009
น.ส.อรปรียา สมีเพช็ร

27 โครงการ อาชีพไร้หนี้ เศรษฐกิจพอเพยีง น.ส.ฉัฐธยาน์ จงสิริภควฒัน์ P P บช

น.ส.ชนาภา บวัแก้ว 010
น.ส.พรสิริ พุ่มน้ าเค็ม

28 โครงการ E-Learning เศรษฐกิจทอ่งเที่ยว น.ส.ภทัรพรร ข างาม P P บช

น.ส.อรอุมา เอี่ยมวงศ์ 011
น.ส.ไอรดา ข างาม

29 โครงการ การจัดต้ังบริษทัเสนอผ่านโปรแกรม น.ส.ฐิตาพร วรรณรังษี P P บช

E-book น.ส.ปลิตตา ลักษณ์โสภณ 012
น.ส.ประภาพร สุพรรณรังษี

30 วจิัยธรุกิจบญัชี ร้านเส้ือผ้าสกรีน น.ส.กนกพร ลอยราษฎร์ P P บช

น.ส.กนกวรรณ แสงปล่ัง 013
น.ส.สุทธดิา กุมพรรณทอง

31 โครงการ ลูกคิดญี่ปุ่น น.ส.ขวญัไพร พวงธานี P P บช

น.ส.ชนิตรา ทองแสง 014
นายณรงค์ชัย ไพรวรรณ์

32 โปรแกรมการค านวณภาษี น.ส.ปญัฑิตา เจริญกูล P P บช



น.ส.ปยิะพร เนสมงาม 015
น.ส.วภิาพร นันเขียว

33 โครงการการวจิัยแบบเศรษฐกิจพอเพยีงของ น.ส.มณฑาทพิย์ ถึงล้อม P P บช

ผู้สูงอายุ น.ส.วชิิตา แก่นจันทร์ 016
น.ส.สกาวเดือน บวัเลย

34 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจรักการออม น.ส.กฤติมา เสือรักษ์ P P บช

น.ส.มัลลิกา แสงแจ้ 017
น.ส.ศิริพร ชาลุน

น.ส.ชิดชนก เลิศฤทธา


