
รายชื่อผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2560 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

1 1 2560 การสร้างเว็บไซต์จ าหน่ายดินปุ๋ยออลไลน์ นายสามารถ      
สุขกล้า 

2 2 2560 การสร้างเว็บเพจครูประจ าแผนกวิชา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย 

นายชัยรัตน์      
เช้ือโฮม 

3 3 2560 การตัดต่อวีดีทัศน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นางสาวขวัญชนก  
เล่ือนชิด 
นางสาวสุวรรณี    
จิตตะวิกุล 

4 4 2560 ตัดต่อส่ือวีดีทัศน์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยใช้โปรแกรม 
Proshowgold 

นางสาวจันทกานต์  
เอี่ยมสาย 
นางสาวศุภกานต์  
รุ่งเรือง 

5 5 2560 ตัดต่อส่ือวีดีทัศน์โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยใช้โปรแกรม 
ProShowproducer 

นายศรยุทธ       
พลชนะ 

6 6 2560 เครื่องสูบน้ าติดท้ายรถแทรกเตอร์ นายสุทิวัส       
พรมพิราม 
นายณรงค์ศักดิ์  
สระแก้ว 
นายบุษกร  จงจ า 
นายปิยะภพ      
คุ้มขวัญ 
นางสาวอัปสร   
เกิดอุบล 

7 7 2560 เก้าอี้มหัสจรรย์  นางสาวมาตา    
โพธิ์คง 
นางสาวศิริลักษณ์  
หนุนนาค 
นางสาวเจนจิรา  
พระยม 
นายสัจจาพร  
อาวรณ์ 
นายสิทธิชัย  เพ็ชรมุข 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

8 8 2560 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการปลูกผักสลัดคอส นายรังสิมันต์       
มีสุวรรณ 
นายสุกฤษฏิ์   
เครื่องร้อน 
นายอุทิศ  ศรีคุณ 

9 9 2560 อุปกรณ์ตรวจสอบกล่อง CDI และคอยล์จุดระเบิด  นายณัฐพงษ์      
นุชเปรม 
นายญิตติพงศ์    
พานทอง 

10 10 2560 ธุรกิจผลิต จ าหน่ายอาหารปิ้งย่าง ย า และนึ่ง พร้อมการจัดท า
ระบบบัญชี 

นางสาวรัชชนันท์  
บัวจันทร์ 
นางสาวมุทิตา   
ช้างน้อย 
นางสาวนิตยา    
พูลเพิ่ม 

11 11 2560 เครื่องดูดลูกปืนเพลาล้อหลัง นายวันชัย     
อินทรศร 
นายอัคศราวุธ    
จันทะคาม 

12 12 2560 เครื่องท าความสะอาดเมล็ดงา นายสุขสนัต์  สวัสดี 
นางสาวนุชจรีย์    
กุสูงเนิน 

13 13 2560 กังหันน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า นายพิพัฒน ์        
ชูประดิษฐ์ 
นายสรวิชญ       
เทพาร 

14 14 2560 กระเป๋าจากไม้ตะเกียบ นางสาขัวญกมล  
อยู่นัด 
นางสาวทัศวรรณ  
ผินสุวรรณ ์
นางสาวพิมพ์ใจ  
เนียมเอี่ยม 
 
 
 
 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

15 15 2560 กาลักน้ า  นายศุภฤกษ์        
ยิ้มกล่ิน 
นายนพรัตน ์     
อาจดวงดี 
นายณัฐพงษ์  สุขใจ 
นายสุทธิพงศ์    
ด าริวงษ์ 
นางสาวอิสรีย์  
แคฝอย 

16 16 2560 ขวดลดโลกร้อน  นายวินัย  ทุตะกิจ 
นายสมประสงค์  
สายทอง 
นายบัญฤทธิ์      
จิตตะวิกุล 

17 17 2560 Typhoon Gun ปืนพายุใต้ฝุ่น  นายกุลพัฒน ์   
นนทโคตร 
นายระย้า  แก้วมาก 
นางสาววัชรี  ฟักโม 
นางสาวสิริรัตน์  
ประโคม 
นางสาวสุทธิดา   
อินแทน 

18 18 2560 โคมไฟจากไม้ไอติม  นายภคพงษ์     
โคกวิทยา 
นางสาวธิดารัตน์  
ทองฤทธิ์ 
นางสาวมัลลิตา  
ชาวใต้ 
นางสาวสุรีรัตน์  
ปานเขียว 
นางสาวนรกมล  
อินทร์อิ่ม 
 
 
 
 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

19 19 2560 ไวน์สามสหาย  นายสิทธิชัย    
เพ็ชรมุข 
นายสัจจาพร  
อาวรณ์ 
นางสาวอาภัสรา   
แจ้วเสียง 
นางสาวรัญชนา   
ยาสกูล 
นายวีรชัย         
จันทวงศ์ 

20 20 2560 สุดยอดแห่งกาลเวลา  นางสาวอุไรวรรณ  
ฉนวนน้ า 
นางสาวธีรภัทร  
เพิ่มพูน 
นางสาวชนาพร  
อินมี 
นายปกรณ์  
ประพันธ์ศิร ิ
นายสรวิชญ์  สากร 
นายธนดล  สิงหเดช 

21 21 2560 เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพชนิดต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
ผลผลิตผักกาดขาวปลี 

นายธีรวุฒ ิ 
แนบเนียน 
นางสาวปาลิตา  
ต้ังใจ 
นางสาวอมรรัตน ์ 
แหว่นพรม 

22 22 2560 การศึกษาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและปุ๋ยเคมีท่ีมีผลต่อผลผลิต
ผักกาดหอม 

นายปิยวัฒน ์    
ชาติไทย 
นางสาวทิพญาภรณ์  
ท้วมยัง 
นางสาวสิริกานดา  
พุดหอมโพธิ์ 

23 23 2560 การเปรียบเทียบความเข้มข้นของเครื่องด่ืมเอ็ม 150 และกะปิ
ท่ีมีผลต่อการออกรากของกิ่งช าไผ่ตง 

นางสาวศยามล   
กิ่งแก้ว 
นางสาวศรัณญา  
พรมอ่วม 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

24 24 2560 การเปรียบเทียบสารกระตุ้นการเกิดรากของกิ่งตอนล้ินจ่ี นายภาคภูมิ  ถิรายุ 
นายสุรศักด์ิ       
ค าเพ็ชร 

25 25 2560 การเปรียบเทียบการใช้เครื่องด่ืมกระทิงแดง คาราบาว ลิโพ 
เอ็ม150 ท่ีมีผลต่อการออกรากของกิ่งมัลเบอร์รี่โดยวิธีการช า 

นายภูวไนย  ภิรายุ 
นางสาวสายทิพย์  
ครุฑทุ่ง 

26 26 2560 การเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ าหมักมูลสุกรท่ีแตกต่างกันท่ีมี
ผลต่อผักคะน้า 

นางสาวสุวรรณา  
แสนขัน 

27 27 2560 น้ ายาล้างจานจากสารสกัดจากมะม่วง นายวัชรพล      
แก้วอ าไพ 
นายศิริชัย      
สร้อยบวบ 
นายพิชิต  จันทร์ศรี 
นายปรัชญา      
ปันทะวงศ์ 
นายจตุรภัทร   
พิมพ์สวัสด์ิ 
นางสาวนฤมล จัตวา 

28 28 2560 สบู่ต าลึงท าความสะอาดและระงับกล่ินกาย นายณัฐวุฒิ  อยุน่ัด 
นายวิทยา  เถาวัลย์ 
นายมงคล  กันอ่วม 
นายกิตติศักดิ์   
แก้วสีทา 
นางสาวเจนจิรา  
กันดี 

29 29 2560 การเปรียบเทียบผลผลิตหอมแบ่งพันธุ์ลับแลท่ีใช้ปุ๋ยแตกต่างกัน นายณรงค์ฤทธิ์  
วงษ์แย้ม 

30 30 2560 อุปกรณ์เก็บขยะเอนกประสงค์ นายสุรนาท       
ศรีวังพล 
นายรัฐพงษ ์ กมลคร 
นายธนกร  ปัจฉิม 

31 31 2560 ทับทิมทองกรอบ นางสาวิภาพร     
กิ่งกัณฑ์ 
นางสาวบุญทวี  
โกฏแสง 
นางสาววนิดา  สาริยา 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

32 32 2560 เครื่องหั่นซอยหัวหอมและกระเทียม นายอดิศักด์ิ  พลชนะ 
นายเมธี มีชัย 
นายอดิเทพ       
ค าเรืองศรี 
นายอภินันท์  
ประเสริฐ 
นายภูริณัฐ       
สามงามไฝ 

33 33 2560 โครงการออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมโรงพยาบาลฟากท่า   
โดยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 

นางสาวสายใจ    
จันโสดา 
นายสมจิตร  มาลาม 

34 34 2560 การตัดต่อวีดีทัศน์งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยโดยใช้โปรแกรม AVS Video 
Editor 

นางสาวธัญญา  
นังคัล 

35 35 2560 การเปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมนเร่งราก จากกะปิ ยูเรีย 
เครื่องด่ืมชูก าลัง(M-150) ท่ีมีผลต่อการออกรากของกิ่งมะนาว
พันธุ์แป้นพิจิตร โดยวิธีการปักช า 

นางสาวฐิติมา ปันต ิ
นางสาวรัตนาภรณ์  
เช้ือผู้ดี 

36 36 2560 การสร้างและตัดต่อวิดีทัศน์วัดห้วยไคร้ โดยโปรแกรม 
ProShow Gold 

นางสาวดวงใจ   
รวงน้อย 
นางสาวนันทนา  
ชัยเดช 

37 37 2560 โครงการผลิตข้าวโพดหวานเพื่อจ าหน่าย นางสาวทิพญาภรณ์  
ท้วมยัง 
นางสาวสิริกานดา  
พุดหอมโพธิ์ 

38 38 2560 โครงการผลิตมะม่วงเสียบยอดเพื่อจ าหน่าย นางสาวธันยพร  
สนมฉ่ า 

39 39 2560 เครื่องให้ปุ๋ยทางน้ า นายปิยะภพ             
คุ้มขวัญ 
นายเจตนิพัทธ์    
ลังกาเปี้ย 

40 40 2560 เครื่องงัดมันส าปะหลัง นายกิตติ  จิตรอามร 
นายพนมพร  ผลเพิ่ม 
นายฤทธิเกียรติ    
นรินรัตน ์
 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

41 41 2560 เครื่องฉีดน้ าแรงดัน นายณรงศักดิ์  
สระแก้ว 
นายสุทิวัส       
พรมพิราม 
นายนเรศ  มันเทศ 
นางสาวสิริรัตน์  
ประโคม 

42 42 2560 การศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ Dr.Pek 
Wan 54 ต่อผลผลิต 

นางสาวทิพยาภรณ์  
ท้วมยัง 
นางสาวสิริกานดา  
พุดหอมโพธิ์ 

43 43 2560 การศึกษาระยะปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ ดร.เป๊ก หวาน 54 ต่อ
ผลผลิต 

นายสุกฤษณ์  
เครื่องร้อน 
นายรัวสิมันต์       
มีสุวรรณ 
นางสาวธันยพร  
สนมฉ่ า 

44 44 2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น นางสาวสุกัญญา  
สีมา 

45 45 2560 การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยชีวภาพต่างชนิดท่ีมีผลต่อผลผลิต นายอุทิศ  ศรีคุณ 
นางสาวปาลิตา  
ต้ังใจ 

 


