
รายชื่อผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2561 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

1 1 2561 ข้าวปั้นไทย ไทย นายศิริชัย  สร้อยบวบ 
นายมงคล  กันอ่วม 
นางสาวเจนจิรา  กันดี 

2 2 2561 การศึกษาผลของการเติมจุลินทรีย์ Lactobacillus 
pentosus ต่อคุณค่าทางโภชนะ ในหญ้าหมัก และผลของ
การทดแทนฟางด้วยหญ้าหมักในสูตรอาคารโคนม ต่อปริมาณ
น ้านมและองค์ประกอบของน ้านม 

นายสิทธิชัย เพ็ชรมุข 
นายสัจจาพร  
อาวรณ์ 
นางสาวจุฑารัตน์  
ช่ืนใจ 

3 3 2561 การศึกษาเปรียบเทียบการกลับสัดภายใน 3-6 วันของแม่สุกร
หย่านม ท่ีได้รับการกระตุ้นด้วยพ่อพันธุ์ปลดระวาง ระหว่าง
ระยะเวลา 5 กับ 15 นาที 

นางสาวศิริลักษณ์  
หนุนนาค 
นางสาวรัญชนา    
ยาสกูล 

4 4 2561 การศึกษาผลของไคโตซานต่ออัตราการเจริญเติบโตของจิ งโกร่ง นายรัฐพงษ์  ไกรบุตร 
5 5 2561 การเปรียบเทียบผลการเสริมนมน ้าเหลือง 2 ระดับ ต่อ

น ้าหนักหย่านมท่ีอายุ 21 วันของลูกสุกรแรกเกิดท่ีมีน ้าหนัก
ต้่ากว่าเกณฑ์ 

นางสาวเจนจิรา  
พระยม 
นางสาวอาภัสรา  
แจ้วเสียง 
นายอชิระ  อาจรอด 

6 6 2561 ผลของการใช้สารเร่งรากท่ีต่างกันต่ออัตราการงอกของเม็ด
พันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง 

นายประเสริฐ     
บัวศรี 

7 7 2561 การศึกษาการเปรียบเทียบระยะการให้น ้านมของแม่โค 
(Lactation) ท่ีแตกต่างกันต่อปริมาณมันเนย (Fat) ของแข็ง
ไม่รวมมันเนย (Solid not Fat) ของแข็งในน ้านมทั งหมด 
(Total Solid) และความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gravity) 
ของแม่โคโดยใช้มาตรฐานนมโรงเรียนเป็นเกณฑ์การ
ตรวจสอบคุณภาพน ้านมโค 

นางสาวมณัสชนก  
ไกรวงษ์ 
นายวันนที  ตะขาบ 

8 8 2561 การศึกษาผลของความเข้มข้นของไคโตซานระดับต่างๆ ต่อ
น ้าหนักท่ีเพิ่มของจิ งหรีดทองด้า 

นางสาวอมรรัตน ์ 
ใจงูเหลือม 
นายปรัชญา         
ปันทะวงศ์ 
 
 
 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

9 9 2561 การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน Sweet S1    
ด้วยวิธีการปลูกแบบแถวตรงโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย้า 

นางสาวสิริกานดา  
พุดหอมโพธิ์ 
นางสาวทิพยาภรณ์  
ท้วมยัง 
นางสาววรัญญา  
มั่นค้า 

10 10 2561 ส่ือการเรียนรู้ออนไลน ์วิชาคอมพิวเตอร์และการบ้ารุงรักษา นายระย้า  แก้วมาก 
นางสาวสิริรัตน์  
ประโคม 

11 11 2561 ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Sony Vegas 
ตัดต่อวิดีโอ 
 

นายภคพงษ์      
โคกวิทยา 
นางสาวสุทธิดา   
อินแทน 

12 12 2561 การพัฒนาเทคโนโลยี QR Code เช็คช่ือนักเรียน นักศึกษา 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

นางสาวชนาพร   
อินมี 
นางสาวธีรภัทร 
เพิ่มพูน 

13 13 2561 ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และการติดตั งซอฟต์แวร์ 

นางสาวมัลลิตา  
ชาวใต้ 
นางสาวนรกมล  
อินทร์อิ่ม 

14 14 2561 คอมเซอร์วิส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นายกุลพัฒน ์   
นนทโคตร 
นายสรวิชญ์  สากร 

15 15 2561 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย 

นางสาวธิดารัตน์  
ทองฤทธิ์ 
นางสาวสุรีรัตน์  
ปานเขียว 

16 16 2561 วารสารเกษตรนนทรีย์ โดยใช้โปรแกรม Adode 
Photoshop CS6 

นางสาวกนกวรรณ  
อิทธิปริตร 
นางสาวสุรีรัตน์  
ไชยวงศ์ 
นางสาวอัญขราพรรณ  
พัฒนพนัธ ์

17 17 2561 การเปรียบเทียบการใช้แหนแดง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
และปุ๋ยยูเรียท่ีมีผลต่อผลผลิตข้าวพันธุ์ กข 61 

นายวัชรพล แก้วอ้าไพ 
นางสาวนฤมล  จัตวา 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

18 18 2561 เครื่องตัดข้าวดีด 4ใบมีด 4-blade rice cutting machine นายบุญฤทธิ์        
จิตตะวิกุล 
นายภาณุพงศ์ กุลคิด 
นายภาณุวัฒน์ ชื่นปาน 
นายวิวัฒน์        
เหลือถนอม 

19 19 2561 การผลิตดาวเรืองเพื่อจ้าหน่าย นางสาวมาริสา    
สระทองอ้อย 
นางสาวรินรดี     
นาบ้านบุ่ง 

20 20 2561 พล่ัวเอนกประสงค์ นายปรวัตร        
ทับน้อย 
นายพรนเรศ  
เคล่ือนสอน 

21 21 2561 โครงการตัดใบตองกล้วยตานีเพื่อจ้าหน่าย นางสาวทัศวรรณ  
ผินสุวรรณ ์

22 22 2561 โครงการปลูกผักเพื่อจ้าหน่าย นายยุทธนา  
บรรดาศักดิ์ 
นายสุรนาท  ศรีวังพล 
นายกิตติพล      
แสงสุวรรณ ์

23 23 2561 โครงการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อจ้าหน่าย นายนพพร  กระเซ็น 
นางสาวนัชนาภา  
พิพัฒธากร 
นางสาววิภาวี      
ทิมให้ผล 

24 24 2561 โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจ้าหน่าย นายคมสันต์    
พันไธสงค์ 
นายศักดิ์สิทธิ์      
ค้าสัตย์ 

25 25 2561 ขนุนอ่อนสารพัดเมน ู นายเจษฎากร     
อิ่มขุนทอง 
นายรังสิมันต์        
มีสุวรรณ 
นางสาววิภาวรรณ  
อุทัยสาร 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

26 26 2561 เต้าฮวย Red Dragon นางสาวสุพรรณี  
อาจดวงดี 
นางสาวจันทกานต์  
ไชยพิมพ ์
นางสาวภัทรนันท์  
ยายิน 
นางสาวทองกนก  
เอี่ยมสาย 
นายศรัณยู ดอนอยู่ไพร 
นายด้ารงค์กิจ  ใยดี 

27 27 2561 ดอกเบญจมาศเปล่ียนสี นายอนุสรณ ์     
ดอนไพรนุช 
นายเกียรติศักดิ์  
ว่านเครือ 
นายจิรภัทร  
ประมาณ 
นายศุภณัฐ  เชื อโฮม 
นายประกฤษฎิ์  
รอดฝุ่น 

28 28 2561 โซล่า โมบาย (Solar Mobile) นายสุทิวัส       
พรมพิราม 
นายเจตนิพัทธ์     
ศรีค้า 
นายณรงค์ศักดิ์  
สระแก้ว 
นางสาวมาตา    
โพธิ์คง 

29 29 2561 การเปรียบเทียบอัตราการไหลของปั๊มสูบน ้าติดท้ายรถ
แทรกเตอร์ 

นายกิตติ  จิตรอามร 
นายไกรวิชญ ์  
ลังกาเปี้ย 
นายนเรศ  มันเทศ 
นายพนมพร       
ผลเพิ่ม 
นายณัฐพล          
ศรีสวัสด์ิ 
 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

30 30 2561 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแทรกเตอร์ในงานฟาร์ม นางสาวอัปสร    
เกิดอุบล 
นายปิยภพ  คุ้มขวัญ 
นายบุษกร  จงจ้า 
นางสาวอมรรัตน ์ 
ใจงูเหลือม 

31 31 2561 เรื่องกล้วยๆ กับไก่ด้า นางสาวพนัสดา  
บุญเจ๊ก 
นายธนพล       
แจ่มสากล 
นายปฐมพงษ์      
ยานะเครือ 
นายธรีะเดช  หนองรั ง 
นายอภิวัฒน ์     
แพรวตะคุ 

32 32 2561 ขนมเบื อง Colorfully นางสาววรัญชิดา  
ไชยนา 
นางสาวสิรินทา    
สินทัพไทย 
นางสาวอรอนงค์  
ศรีสวัสด์ิ 
นายทรงวุฒิ  มาท้ายน ้า 
นายธารารักษ์  
ทิมทอง 
นายธาราวุฒ ิ 
ทิมทอง 

33 33 2561 ช็อค สะดุดหยุดท่ีหอม นายชยากร       เมฆ
ไตรรัตน์ 
นางสาวจิตติพร       
ค้าแว่น 
นางสาวอัญชณา  
จิตรมั่น 
นางสาวกัญญารัตน ์ 
ค้ามา 
นางสาวจุฑารัตน์  
ช่ืนใจ 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

34 34 2561 ขวดค่ันเวลา นายปิยสินทร   
เปรมจิต 
นายสิทธินนท์     
จิตใหญ่ 
นายนพดล  ประวงิ 
นางสาวอัญชลี  สามี 
นางสาวสิริกัญญา  
พินพาทย์ 

35 35 2561 การเปรียบเทียบการใช้น ้าหมักชีวภาพชนิดต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
ผลผลิตถั่วฝักยาวพันธุ์ล้าน ้าชี 

นายเมธี  มีชัย 
นายศิริชัย      
สร้อยบวบ 

36 36 2561 การศึกษาระยะปลูกของข้าวโพดหวานพันธุ์ Sweet S1 ด้วย
วิธีการปลูกแบบแถวตรงโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย้า 

นายมงคล  กันอ่วม 
นางสาวเจนจิรา  กันดี 

37 37 2561 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้โครงการเป็นฐาน 

นางสาวนัชนาภา  
พิพัฒธากร 

 38 38   โครงการ “พฤกษางามยามเหมันต์” นางสาววิภาพร    
กิ่งกัณฑ์ 
นางสาววิภาวี     
ทิมให้ผล 

39 39 2561 ไฟฟ้าจากพลังงานน ้า นางสาวรัชฎาพร อุ่นแก้ว 
นายวรพล  ภู่อุบล 
นายปิยวัฒน ์ชาติไทย 
นายจตุรภัทร     
พิมพ์สวัสด์ิ 

40 40 2561 Coin Cleanser นายธีรวุฒ ิ 
แนบเนียน 
นางสาวอมรรัตน ์ 
แหว่นพรม 
นางสาววรัญญา  
มั่นค้า 

41 41 2561 น ้ายาสมุนไพรอาบน ้าไก ่ นายสุกฤษฏิ์    
เครื่องร้อน 
นางสาวทิพยาภรณ์  
ท้วมยัง 
นางสาวสิริกานดา  
พุดหอมโพธิ์ 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

42 42 2561 ชั นวางรองเท้าแฮนด์เมด (Artification Shoes Shelfs 
Tammue) 

นางสาวกาญจนา  
ม่วงมุกข ์
นางสาวพนมกร  
ทองเรือง 
นางสาวสุนันทา 
พละเดช 

43 43 2561 ขนมครก Healthy Herb นางสาวปภาวี     
สมสะอาด 
นางสาวอนิสชา    
ค้าเสน 
นายธราวุธ  บัวหอม 
นายสุรเชษฐ์       
ชัยเสนา 
นายนิติภูมิ  ปัดทุม 

44 44 2561 เครื่องคว้านหน้าก้อนเชื อเห็ด นายอุทิศ  ศรีคุณ 
นายนพดล  โต๊ะนาค 
นางสาวมาริสา    
สระทองอ้อย 
นางสาวธันยพร  
สนมฉ่้า 

45 45 2561 การจ้าหน่ายสินค้าร้านอิ๊มอิ่มโดยระบบออนไลน์มุ่งสู่ 
Marketing 4.0 

นางสาววรรณิภา  
คุ้มเรือน 
นางสาวนิตยา     
พูลเพิ่ม 
นางสาวนฤมล  
มั่นอ่วม 

46 46 2561 Create Powerpoint นายสุชาติ  พุ่มไม ้
นายสมพร  แก้วแดง 

47 47 2561 เปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมนเร่งราก จากกะปิ ยูเรีย เครื่องด่ืม
ชุก้าลัง(M-150) ท่ีมีผลต่อการออกรากของกิ่งมะลิลา โดย
วิธีการปักช้า 

นางสาววิภาพร    
กิ่งกัณฑ์ 
นางสาวศศิวิมล  
สุพัฒน ์
นางสาวบุญทวี    
โกฏแสง 

48 48 2561 การศึกษาปริมาณของปุ๋ยสูตร 15-15-15 มี่ส่งผลต่อน ้าหนัก
ของหญ้าขน ท่ีปลูกในระยะ 5x5x5 เซนติมเตร 

นายก้าจร  กรรณิการ ์
นายอานนท์  สมเสนาะ 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

49 49 2561 การศึกษาปริมาณของปุ๋ยสูตร 15-15-15 มี่ส่งผลต่อน ้าหนัก
ของหญ้าขน ท่ีปลูกในระยะ 10x10x10 เซนติเมตร 

นายหัสนัย  นาถมทอง 
นายธนภัทร  ณ 
หนองคาย 
นายสหรัฐ  เอ่ียมมา 

50 50 2561 การศึกษาปริมาณของปุ๋ยสูตร 15-15-15 มี่ส่งผลต่อน ้าหนัก
ของหญ้าขน ท่ีปลูกในระยะ 15x15 เซนติมเตร 

นายนัทธพงศ์  
ครุฑนี 
นายพัทยา  ท้ามะณี 

51 51 2561 การศึกษาปริมาณของปุ๋ยสูตร 15-15-15 มี่ส่งผลต่อน ้าหนัก
ของหญ้าขน ท่ีปลูกในระยะ 20x20 เซนติเมตร 

นายจตุพงศ์  ฟักอ่อน 
นางสาวกนกวรรณ  
มณีขาว 
นางสาวสุวนันท์     
มณีขาว 

52 52 2561 การศึกษาปริมาณของปุ๋ยสูตร 15-15-15 มี่ส่งผลต่อน ้าหนัก
ของหญ้าขน ท่ีปลูกในระยะ 25x25 เซนติเมตร 

นายสุทธิ  เขียวแก้ว 
นางสาวลักษมณ  
จันทร์ทิม 
นางสาวสุธิดา     
จันดากุล 

53 53 2561 อุปกรณ์กดหัวโช๊คอัพหน้ารถจักรยานยนต์ นายปิยะภพ  คุ้มขวัญ 
นายเจตนิพนธ์  ศรคี้า 

54 54 2561 เครื่องให้ปุ๋ยทางน ้า นายบุษกร  จงจ้า 
นางสาวอัปสร    
เกิดอุบล 

55 55 2561 พานาคอตต้าเพื่อสุขภาพจากว่านหางจระเข้ นางสาวธัญชนก    
พรมพายแก้ว 
นางสาวกรวี  นวมเอม 
นางสาวติมาภรณ์  
ทรัพย์แย้ม 

56 56 2561 การสัมมนาผลงาชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้อง     
สาขาสัตวศาสตร์และประมง โครงการ ไก่ออมสิน 

นางสาวกัญญารัตน ์ 
ค้ามา 
นางสาวนันทวรรณ  
บุญรอด 
นางสาวสุชานันท์  
พวงเงนิ 

57 57 2561 การผลิตดาวเรืองเพื่อจ้าหน่าย นางสาววิภาวรรณ  
อุทัยสาร 

58 58 2561 การศึกษาผลของการเติมจุลินทรีย์ Lactobacilus pentotus ต่อ
คุณค่าทางโภชนะในหญ้าหมักและผลของการทดแทนฟางด้วย
หญ้าหมักในอาหารสูตรโคนมต่อปริมาณน ้านม 

นายสิทธิชัย เพ็ชรมุข 
นายสัจจาพร  อาวรณ ์



 


