
สาขาพณิชยการ สาขางาน การบัญชี ระดับชั้น ปวช.3/1,3,5

1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 โครงการ การพัฒนาการศึกษาวิชาการจัดการสินค้าคงคลัง น.ส.กฤติมา สถาปิตานนท์ บช

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี น.ส.ณัฐญา แก้วกระจ่าง P P 001

วิทยาลัยเทคนิคสมุทสาคร โดยใช้ "บทเรียนส าเร็จรูป" น.ส.พิมภิลัย เขียวข า
2 โครงการ การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจ "ตุ๊กตาเศษผ้า น.ส.จันจิรา นาโนน บช

กล่ินสมุนไพร" น.ส.เดือนเพ็ญ สีสะอาด P P 002

น.ส.พัชรา จันทร์หงษ์
3 โครงการ โปรแกรมบัญชีครัวเรือของเกษตรกรต าบล น.ส.ธารารัตน์ ยิ้มจันทร์ บช

บ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร น.ส.นภัสวรรณ เกตุแก้ว P P 003

น.ส.สุดารัตน์ ชมภูเพ็ชร
4 โครงการ โปรแกรมบัญชีเงินออมระยะยาว น.ส.กัญธิมา บ ารุงศรี บช

(The Long - Term Savings Account) น.ส.โชติรส นิลมณี P P 004

น.ส.วราภร เกิดทับ
5 โครงการ การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจ "Hand made by น.ส.พนิดา จ านงค์แก้ว บช

flower" น.ส.พฤษา เปียเยียว P P 005

น.ส.วรรณพร สมประสงค์
6 โครงการ การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจ โคมไฟอะคริลิก น.ส.วรรณนิสา จันทร์กระจ่าง บช

น.ส.สุรีย์ มณีฉาย P P 006

น.ส.อุไรวรรณ ปุราเส
7 โครงการ เร่ืองการพฒันาการศึกษาวชิาบญัชีบริษทัจ ากัด เร่ือง "การ น.ส.ขวัญฤทัย โพธิบ์ุตร บช

เอกสารอ้างอิง

ตวับ่งชี้ที ่5.1 ผลงานทีเ่ป็นโครงงานทางวิชาชพีหรือสิ่งประดษิฐ์ของผู้เรียนทีไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์ ภาคเรียนที ่2/2556

เลขที่
ชื่อชิ้นงาน ชื่อ นักเรียน นักศึกษา

ประเภทผลงาน ประโยชน์/การเผยแพร่



จ าหน่ายหุ้นทนุ" ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขา น.ส.นุชวรา สุวรรณเนตร P P 007

วชิาบญัชี วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยใช้ "บทเรียนส าเร็จรูป"

8 การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจ "รองเท้าการ์ตูนแฟชั่น" น.ส.ปริญญา โพธิม์ี บช

น.ส.พรนภัส ท าขุรู P P 008

9 โครงการจัดท าบัญชีส าหรับตะกร้าจากกระดาษนิตยสาร น.ส.พัชรี เกิดปฐม บช

น.ส.อนุศรา มวยมา P P 009

นายธเนศพล เสือป่า
10 โครงการจัดท าบัญชีกระเป๋าจากขวดน้ ารีไซเคิล น.ส.บุณยฉัตร เกตุแก้ว บช

น.ส.ปณัฐดา เขียวไสว P P 010

น.ส.สุจิตรา บุญบ ารุง
11 โครงการจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจนาฬิกาสารพัดประโยชน์ น.ส.ธนพร สุขกมลชัย บช

น.ส.สุชาดา เพิม่พูล P P 011

น.ส.อมรรัตน์ ธรรมฉมัย
12 โครงการ การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจ น.ส.นิภาพร แก้วก้านเกตุ บช

"ชุดผ้ารองภาชนะบนโต๊ะอาหาร" น.ส.วิภาดา มาบุญธรรม P P 012

น.ส.วิภาวัณ ล้ิมเจริญนุพันธ์
13 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การคิด น.ส.ธนาวดี โสภาเลิศ บช

วิเคราะห์รายการค้า น.ส.ธัญญาเรศ สีจูมลาย P P 013

น.ส.พิมพ์วรรณ ชะตารัมย์
14 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การจัดท า น.ส.สุทิดา เชื้อสมุทร์ บช

งบก าไรขาดทุน น.ส.สุภาพร มีวิรัตน์ P P 014



15 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง งบต้นทุน น.ส.นิฤมล อินทร บช

สินค้าทีข่าย น.ส.สมฤทัย ปิน่สากล P P 015

น.ส.อัครมณี ศรีแสง
16 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง ภาษีมูลค่าเพิม่ น.ส.ธนิษฐา บุญนาค บช

น.ส.สิริกร แสนฝ้าย P P 016

น.ส.สุนิสา เพชรจีด
17 โครงการ ส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การบันทึก น.ส.กมลมาศ กล่อมประเสริฐ บช

บัญชีในสมุดเงินสด 2 ช่อง น.ส.นรินทิพย์ ทะอุทัย P P 017

18 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง พีส่อนน้อง น.ส.วรดา ชาวอุบล บช

ท ารายรับ-รายจ่าย น.ส.แวววรรณ นามีผล P P 018

น.ส.สนธยา บุญศรี
19 โครงการส่ือการเรียนการสอนเร่ืองสมการบัญชี น.ส.ธนพร ร่ืนอารมย์ บช

น.ส.รวิวรรณ ศรีสุวรรณ P P 019

น.ส.สุดาพร ประแดงสงค์
20 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การจัดท า น.ส.ฐิติญา เวชกิจ บช

กระดาษท าการ 6 ช่อง น.ส.วิลาวัณย์ เรืองอร่าม P P 020

น.ส.ศิรานุช บุญแห่ห้อม
21 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การจัดท า น.ส.จุฑารัตน์ ชัยแย้ม บช

งบทดลอง น.ส.สุวณี ตันสถิตย์ P P 021

น.ส.อรวรา ค าเนาวรัตน์
22 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การบันทึก น.ส.จารุภา มาชื่น บช

รายการค้าในสมุดรายวันทัว่ไป น.ส.ณัฐฐา ค าภีร์ P P 022



น.ส.ภัคจิรา คงเมือง
23 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง ส่วนลดใน น.ส.เอมวลี แก้วบุตรดี บช

การบันทึกบัญชี น.ส.วิจิตรา โพธิเ์ทศ P P 023

นายสุธิศร์ จันทร์เจิมพักตร์
24 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การเลิก น.ส.สุมลทิพย์ สีหนู บช

ห้างหุน้ส่วนและการช าระบัญชี น.ส.เพชรดา น้อมศิริ P P 024

น.ส.สุดารัตน์ ภูสมบัติ
25 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การท างบ น.ส.จันทร์ธิมาพร มะณีแผลง บช

แสดงฐานะการเงิน น.ส.ทับทิม นักเทศน์ P P 025

น.ส.ปภาดา จ าปาสิทธิ์
26 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง สมุดรายวัน น.ส.บังอร อินคชสาร บช

เฉพาะขายสินค้า น.ส.พรปวีณ์ สุมโนธรรม P P 026

นายนนทกร กล่ินนิล
27 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง ปฏิบัติการ น.ส.อ าพร ตาตาล บช

การบัญชีสินค้า น.ส.เอมอร เทพโสภา P P 027

นายกรกฏ วรรณชนะ
28 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง วิธีการ น.ส.น้ าฝน นครรัมย์ บช

จ าหน่ายหุน้ทุน น.ส.พรพรรณ ศรีเพ็ง P P 028

น.ส.วรรณภา ตันติพิริยะ
29 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การริบหุน้ น.ส.อภัสรา แพงพันตอง บช

น.ส.อาทิติยา ฤทธิรั์กษา P P 029

น.ส.อนิศรา พลขันธ์
30 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การผ่านราย น.ส.กวินนา ทองชุ่ม บช



การไปบัญชีแยกประเภท น.ส.ญาษิดา วัฒนธาริน P P 030

น.ส.พรชนก ทาโคตร
31 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง สมุดรายวัน น.ส.วรรณดาพร อยู่อ้น บช

เฉพาะซ้ือสินค้า น.ส.สามินี มหานาม P P 031

32 โครงการส่ือการเรียนการสอน เร่ือง เร่ืองการตี น.ส.สุจิตรา วิเศษบุญ บช

ราคาสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุน น.ส.สุนิสา สาล่ีทอง P P 032

น.ส.ธิดา แพพึง่


