
รายชื่อโครงงานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

สาขางานการบัญชี ระดับ ปวช.3 
ล าดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ค่าใช้จ่าย 

1 บะหมี่ม้วนเพื่ออาชีพ Noodle Roll 
Manufacturing Professional Project 

นางสาวฉวีวรรณ 
นางสาวอชิรญา 
นางสาวภัทราวดี 

วรรณศิริ 
วุ่นสุข 
ปู่มั่น 

- 

2 หมอน R โรมดีสร้างอาชีพสร้างรายได้ Therapy 
Pillow for Making Money Project 

นางสาวสุนันทา 
นางสาวทักษพร 

โคสอน 
ศิริวรรณ 

- 

3 เทียนชนวนไร้มลภาวะเพื่อจ าหน่าย Magnetic 
Lighter For Sale 

นางสาวจิรัชญา 
นางสาววนัชพร 
นางสาวสุนารี 

สืบเสถียรพงศ์ 
เขม้นดี 
ปัญญาวนาลี 

2049.- 

4 คุกกี้ พารวย Cookie Cashing in นางสาวยุวดี 
นางสาวอรวรรณ 
นางสาววรดา 

วงค าตา 
เครือแขม 
เริ่มศรี 

- 

5 ขนมปังแฟนซีเพื่อจ าหน่าย Fancy bread for 
distridution 

นางสาวกวินธิดา 
นางสาววรรณิกา 
นางสาววรรณิศา 

ยามา 
อ่องไคล้ 
ปานยิ้ม 

- 

6 ส่งเสริมอาชีพกับซาราเปาค าโต Chinese 
Steamed Buns Work Promotion 

นางสาวสุภาพร 
นางสาวเกษรินทร์ 
นางสาวศศิธร 

ยินดี 
อ่ าเจ๊ก 
ดาวเรือง 

- 

7 จ าหน่ายซาลาเปาสอดไส้เพื่ออาชีพ The 
Steamed stuff bun for income 

นายนัฐพล 
นางสาวธิดารัตน์ 
นางสาวดาราณี 

มหาเพ็ง 
เพทนิกร 
เตจ๊ะ 

- 

8 ขนมปังเพื่อสุขภาพ Healthy bread นางสาวจารุชา 
นางสาวเบญจพร 
นางสาวนภาภรณ์ 

เจริญศิลป์ 
อ่อนจ๋ิว 
ตาเอื้อย 

- 

9 จ าหน่ายเมี่ยงค าข้าวแคบซาร์โคล 
Complementing the distribution 
Kgawcab Charcoal. 

นางสาวเจนจิรา 
นางสาววอรอนงค์ 
นางสาวสัจจพร 

หมูตุ่น 
ฆ้องนอก 
จันทร์ฤทธิ์ 

- 

10 สาวน้อยปาดแป้งสร้างอาชีพ PAD DOUGH 
PROFESSIONAL PROJECT CARRIED ON BY 
FEMALE YOUTH 

นางสาวสมฤทัย 
นางสาวพรพรรณ 
นางสาวรัตนา 

มหานิยม 
อภิบาล 
โมลา 

- 

11 จ าหน่ายรองเท้าอโรม่าเพื่อสุขภาพ Aroma 
slippers professional project 

นางสาววิชญา 
นางสาวสุธิมา 
นางสาวอรทัย 

เผือกงาม 
จันทร์อ้น 
ส าเภาแก้ว 

2,182.- 

12 เศรษฐีถุงทอง Fried Bag Dumplings นางสาวนฤมล 
นางสาวสิตานันท์ 
นางสาวกล้า 

บุญทา 
เครือวงษ์วัง 
ผูกพัน 

2,000.- 

 



 
สาขางานการบัญชี ระดับ ปวช.3 

ล าดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ค่าใช้จ่าย 
13 เบาะรองนั่งแฟนซีสร้างอาชีพ The Fancy 

cushion to The Job security 
นางสาวเพ็ญนภา 
นางาวรมณีย์ 
นางสาวพาขวัญ 

ปัดขัด 
เถินตรง 
ค าวัน 

14 ไม้ไผ่แปลงกาย Bambee Desihn นางสาวนันทนา 
นางสาวอรวรรณ 
นางสาวกชกร 

โมมีเพชร 
แก้วอยู่ 
แก้วกลม 

- 

15 โครงการประดิษฐ์และจ าหน่ายตุ๊กตาบริหารมือ 
Hand dolls prpfessional prpgram 

นางสาวเบญจา 
นางสาวแสงทิพย์ 

ทับครุฑ 
เพินงาม 

3,480.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขางานการบัญชี ระดับ ปวส.2 

ล าดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ค่าใช้จ่าย 
1 โครงการบัญชีกับธุรกิจการร้านซ่อม

รถจักรยานยนต์ Motor bike Main tenance 
Surrices Business During wich 
AccountingSusten 

นางสาวลัดดา
วัลย์ 
นางสาวเจนจิรา 

ทองเครือ 
เครื่องมา 

- 

2 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีกับร้านแทน
จักรยาน The Accountant Auxiliary 
System to the Tan Bicycle Store Project 

นางสาวจารุวรรณ   
นางสาวพรสุดา 

แก้วค า 
ทิงาม 

- 

3 โครงการเกษมมอเตอร์กับความก้าวหน้าทาง
บัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จทางบัญชี SmartBiz 
The lmprovement Kra-Sam Moter with 
SmartBiz Accounting Program Project 

นางสาวสุธินี 
นางสาวชนิดา 

อิ่มเอี่ยม 
หล าค า 

- 

4 ร้านขวัญวิไลธุรกิจก้าวไกลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี SmarBiz   
The Growing Up on Khunwirai Business 
By SmartBiz Project 

นางาสวอนงค์ 
นางสาวนุชนารถ 

ทัดประดิษฐ์ 
วังสุข 

- 

5 ร้านสุปรีช์โภชนาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี SmartBiz The of Accounting 
System at Su-Pree Food with SmartBiz 
Kit 

นางสาวกฤติกา 
นางาสาวจิตตรา 

แก้วเซ 
โปต๊ะ 

- 

6 TTC Water กับการใช้โปรแกรมส าเร็จ 
SmartBiz  
The SmartBiz Program for TTC Water 
Managemant Project. 

นางสาวธนาภรณ์ 
นางสาวสุดนารี 

สียัน 
บุญมี 

- 

7 โครงการจัดท าบัญชีธุรกิจช้ือมาขายไปกับร้าน 
MK Drink  
MK Drink Trading Accounting 
Managecent Projecf 

นางสาวศศิกานต์ 
นางาสวชุติกาญจน์ 

ชัยประเสริฐ 
พรมหาญ 

- 

8 สร้างธุรกิจ TTC CARWASH กับไมโครซอฟต์ 
เอ็กซ์เซล ประยุกต์ To Apply the Microsoft 
Excel with TTC CARWASH Business 

นางสาวจารุณี 
นางาสวสุพรรษา 

วชิรศศิมณฑล 
เพชรน้อย 

- 

9 TTC Coffee House ก้าวไกล บัญชีโปร่งใสด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี SmartBiz 
The Advance of Business Ethics on TTC 
Coffee House Coffee Shop with SvartBiz 
Kit. 

นางสาวรัศมี 
นางสาวลดาวัลย์ 

อาชาพัฒนาเจริญกุล 
อย่างคุณธรรม 

- 

 
 



สาขางานการบัญชี ระดับ ปวส.2 
ล าดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ค่าใช้จ่าย 

10 เสริมสร้างประสบการณ์งานบัญชีกับร้าน TTC 
COPY & ART  
To Experience Strengthen at TTC COPY 
& ART in Accounting Project 

นางสาวสุวนันท์ 
นายสุรเดช 

บุญปลูก 
วงค์ษาสุข 

- 

11 เสริมสร้างคุณภาพทางบัญชี กับร้านต้อยค้าไข่
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี SmartBiz 
SmartBiz Program Produce a Quality 
increment in Accounting to Toy Egg 
Store 

นางสาวสาวิกา 
นางสาวเด่นนภา 

จินาเท่ียง 
หมายเจริญ 

- 

12 พัฒนาคุณภาพธุรกิจร้านเจ้าสัวด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชี SmartBiz 
The Qualily Devolopment of Chao-Shua 
Project with Smart Biz Accounting Kit. 

นางสาวกนกวรรณ 
นางสาวจันทนี 

ปานเกิด 
นินนนท์ 

- 

13 เพิ่มศักยภาพบัญชีกับธุรกิจซักอบรัดด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี SmartBiz 
The Possibility of Accounting Add-On 
with the Laundry Trade by Smart Biz 
Processing Program 

นางสาวจันทิมา 
นางสาวนุชจรีย์ 

จันตา 
วงษ์น้อย 

- 

14 เทคโนโลยีกับธุรกิจจ าหน่ายเครื่องพิมพ์ 
The Technolgical Einsatz of Printer 

นางสาวกัลยาณี 
นางสาวญาณภา 

อิ่มเอี่ยม 
กาวิน 

- 

15 โครงการพัฒนาระบบการจัดท าบัญชีกับร้าน รัก
สัตว์ The Accounting Development 
System Project of Ruk-Sute Project 

นางสาวชดากรานต์ 
นางสาวสุจิรา 

พุ่มท่าช้าง 
อิ่มแสง 

- 

16 โครงการจัดท าบัญชีร้านมอสอะไหล่ซิ่งด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี SmartBiz 
Mos Replace ment Parts Accounting 
Project by SmartBiz Processing 

นางสาวพรนภา 
นางสาวอัญชเกศ 

จันทร์อิน 
ทิดพวง 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


