
รายชื่อผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2562 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

1 1 2562 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ไปการผลิตสลัดคอสเพื่อสุขภาพ นายสุกฤษฏิ์    
เครื่องร้อน 
นายวรพล  ภู่อุบล 
นายรังสิมันต์       
มีสุวรรณ 

2 2 2562 อุปกรณ์ถอดหูโช๊คอัพหลังรถจักรยานยนต์  นายจ านงค์    
จินดาประภาพร 
นายไตรภพ    
จินดาประภาพร 

3 3 2562 อุปกรณ์หยอดปุ๋ย  
 

นายวัฒนชัย    
สร้อยสวาท 
นายชัชวาลย์      
แร่เพ็ชร์ 
นายณัฐพงษ์      
นิลปะกะ 

4 4 2562 อุปกรณ์ช่วยถอดหูโช้คอัพหลังรถจักรยานยนต์  นายณัชพล        
สมเสนาะ 
นายธีรชัย  ช่ืนกลม 

5 5 2562 จุลินทรีย์น  าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว พันธุ์ กข.43 นายรังสิมันต์       
มีสุวรรณ 
นางสาวยาหยี    
บุญมี 
นางสาวอนิสรา   
ค าเสน 

6 6 2562 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีใน
การปลูกดาวเรืองตัดดอก 

นางสาวกาญจนา  
ม่วงมุกข ์
นางสาวมาริสา  
สระทองอ้อย 

7 7 2562 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการผสมดินปลูกอโกลนีมา 
 
 
 
 

นายพนมกร     
ทองเรือง 
นายอุทิศ  ศรีคุณ 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

8 8 2562 บัวลอยหนีน  า นางสาวจันทกานต์  
ไชยพิมพ ์
นางสาวทองกนก  
เอี่ยมสาย 
นายศรัณยู      
ดอนอยู่ไพร 

9 9 2562 สวนผักครูสรรเสริญ นายสุกฤษณ์  
เครื่องร้อน 
นายปิยวัฒน์     
ชาติไทย 
นายวรพล  ภู่อุบล 
นางสาวธันยพร  
สนมฉ่ า 

10 10 2562 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย นายรังสิมันต์       
มีสุวรรณ 

11 11 2562 ครีมอาบน  าสมุนไพร นางสาวลักษมณ  
จันทร์ทิม 
นางสาวสุวนันท์  
มณีขาว 
นางสาวสุธิดา     
จันดากุล 

12 12 2562 อาลัวมะม่วง นางสาวพรชนก  
นาคข า 
นางสาวพัชชา    
พลชะนะ 
นางสาวศิริโสภา  
บาลีใหญ่ 

13 13 2562 ศึกษาการท าไอศกรีมนมสดเสริมมันม่วง นางสาวจิราภา  
แดงสุวรรณ ์
นายนภัส  บัณฑูร 

14 14 2562 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเนื อสัมผัสของ
โยเกิร์ตมะม่วงเพื่อสุขภาพ 

นางสาวอรอนงค์  
ศรีสวัสด์ิ 
นางสาวอรัญธิดา  
ไชยนา 
นางสาวสิรินทา   
สินทัพไทย 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

15 15 2562 ตัด พับ ต่อ ขวนสร้างสรรค์ นางสาวภัทรนันท์  
ยายิน 
นางสาวอนิสชา   
ค าเสน 
นายด ารงค์กิจ  ใยดี 

16 16 2562 สครับเมล็ดกาแฟน  าผึ ง นางสาวอัญชลี  โหรา 
นางสาวกรกมล  วังค า 
นางสาวไพลิน       
แข็งขยัน 

17 17 2562 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ผสมดินท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักคะน้า 

นายธีรวุฒ ิ 
แนบเนียน 
นางสาวพนมกร  
ทองเรือง 
นางสาวทิพยาภรณ์  
ท้วมยัง 
นางสาววิภาวรรณ  
อุทัยสาร 
นายอุทิศ  ศรีคุณ 

18 18 2562 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ผสมดินท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักกวางตุ้งใบ 

นายปิยวัฒน ์    
ชาติไทย 
นางสาววรัญญา  
มั่นค า 
นางสาวสิริกานดา  
พุดหอมโพธิ์ 
นางสาวอมรรัตน ์ 
แหว่นพรม 
นางสาวสุนันทา 
พละเดช 

ท่ี 19 2562 การศึกษาการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ 

นางสาวกาญจนา   
ม่วงมุกข์ 
นางสาวธันยพร    
สนมฉ่ า 
นายรังสิมันต์           
มีสุวรรณ 
นายวรพล  ภู่อุบล 
นายสุกฤษฏิ์      
เครื่องร้อน 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

20 20 2562 การศึกษาผลของฮอร์โมนหน่อกล้วยอัตราต่างๆ ต่อการ
เจริญเติบโตทางด้านน  าหนักของผักคะน้าใบ 

นางสาววรัญญา     
มั่นค า 
นางสาววิภาวรรณ  
อุทัยสาร 

21 21 2562 การศึกษาการงดน  าบัวดินในระยะเวลาท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อ
การออกดอก 

นายรังสิมันต์           
มีสุวรรณ 
นายจตุรภัทร์      
พิมพ์สวัสด์ิ 

22 22 2562 เห็ดดี เห็ดอร่อย ต้องเห็ดโคนน้อย นายกิตติพล         
แสงสุวรรณ ์
นางสาวนัชชาภา  
พิพัฒธากร 
นางสาววิภาวี        
ทิมให้ผล 

23 23 2562 หลงใหลกระต่ายแคระ นางสาวชญานี  แซ่เถา 
นายธนากร   โสวงษ ์
นางสาวศิวาพร      
เดชภูเขียว 

24 24 2562 การศึกษาผลของปุ๋ยคอกอัตราต่าง ๆต่อการเจริญเติบโตของ
ข้าวฟ่าง 

นาย ปิยวัฒน์       
ชาติไทย 

25 25 2562 นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ นางสาวสราภรณ์   
เพ็ชรพิพัฒน์ 
นางสาวธีรดา        
บุญเมือง 
นางสาวสุภาวดี      
ฟักแฟง 
นายถิรยุทธ์ิ  แจ้งสวะ 
นายนัทธนันท์     
เมืองแสง 
นายนัทนนท์        
เศษสูงเนิน 

26 26 2562 มันคือลูกชิ น นายวสันต์  สุขสอน 
นางสาวนันทวรรณ  
บุญรอด 
นางสาวศุภสุตา  สิงห์
ธนศักด์ิ 
นางสาวติมาภรณ์  
ทรัพย์แย้ม 
นางสาวปภาวี        
สมสะอาด 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

27 27 2562 เป๊ียะปัง นางสาวกนกพร    
ท้าวค ามา 
นางสาวดลพร  แจ่มศรี 
นางสาวปิยะพร     
แสนบุราณ 
นาวสาวมะลิวัลย์  หวู 
นางสาววราภรณ์  
อันชัญ 
นางสาวณีรนุช       
แสงขาว 

28 28 2562 บ้านอัจฉริยะ นายนภัส  บัณฑูร 
นางสาวจิราภา      
แดงสุวรรณ 
นางสาววรรณิภา     
คุ้มเรือน 
นางสาวนฤมล  
มั่นอ่วม 
นางสาวนิตยา  พูลเพ่ิม 

29 29 2562 อุปกรณ์เจาะรูพลาสติกคลุมดิน นายกิตติ  จิตรอามร 
นายพนมพร    ผลเพ่ิม 

30 30 2562 อุปกรณ์สูบน  าแบบมือชัก นางสาวนลินี        
สิงห์ทองสุข 
นางสาวพีระดา     
ไตรเพ็ชร์ 
นางสาวธัญชนก 
กระเซ็น 

31 31 2562 เครื่องดูดฝุ่น นายณัฐวุฒิ  แกมนิล 
นายเผด็จ  โต๊ะพาน 

32 32 2562 ฟาร์มอัจฉริยะ นายสายชล  นิยมไพร
พฤกษ์ 
นายพะน้อยโพ        
คงวุฒิกานน 

33 33 2562 อุปกรณ์จับยึดสายกราวด์ นายเกียรติศักด์ิ  
เท่ียงตรง 
นายณัฐพล  ศรีสัสด์ิ 

34 34 2562 อุปกรณ์ช่วยยกอเนกประสงค์ นายภาณุวัฒน์ ชื่อปาน 
นายประวัติ  ทับน้อย 

35 35 2562 ผลของการใช้แป้งมันเทศสีม่วงท่ีมีต่อคุณลักษณะลูกชิ นหมู นายวสันต์  สุขสอน 
นางสาวติมาภรณ์  
ทรัพย์แย้ม 
นางสาวปภาวี  สมสะอาด 



 


