โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ศ.ปวช.3 (1/2564)
กลุ่มที่
1

ชื่อโครงการฯ
โคมไฟจากเปลือกไข่

2

Paint Jeans

3

VDO แนะนำวิทยาลัยช่างศิลป

4

Life Style VDO

5

พวงกุญแจตุ๊กตาผ้า

6

Music Box

7

Rope Vase

8

Phone Case from
Air Dry Clay

สมาชิก
นางสาวธนิษฐา นพตระกูล (3ค/12)
นางสาวชญาดา พุกพัด (3จ/9)
นางสาวสุกัลยา พลับพลา (3จ/10)
นางสาวฟ้าใหม่ แถนสีแสง (3จ/11)
นางสาวกวิตา ดิษสูงเนิน (3จ/15)
นายธนรัตน์ ฤทธิ์ครบุรี (3ก/2)
นายสุภัควี แซ่อั้ง (3ก/4)
นายณัฐกัณต์ เกสรธัมกิตติวุท (3ก/6)
นายกฤษณ สว่างแจ้ง (3ก/10)
นายภาม เอมระดี (3ข/4)
นายภูริภัทร ภูหมื่น (3ค/10)
นางสาวปาณชญา หมัดละ (3ข/5)
นายนิทัศน์ เทียมพรมทัต (3ข/2)
นายเศรษฐณัญฑ์ คณโททอง (3ข/16)
นายมนัญชัย เปี่ยมใย (3ข/11)
นางสาววิวรรธนี วรรณวิศาล (3ก/3)
นางสาวอรัญญา อินทไชย (3ก/8)
นางสาวภัทราวรรณ สุกแก้ว (3ก/14)
นางสาวศศิธร บุญมาเลิศ (3ค/6)
นางสาวพิพรรษพร พูลนาท (3ค/3)
นายปารย์ ละอองมณี (3ค/1)
นายณัฐพงษ์ จินตกสิกรรม (3ค/4)
นางสาวณฤดี จำปาศักดิ์ (3ค/5)
นางสาวพิมพ์ลภัส สกุลดิษฐ์ (3จ/4)
นางสาวพิมพ์นภัส สวัสดิ์ธนวณิชย์ (3จ/1)
นางสาวศศิภา สีวะโสภา (3จ/7)
นางสาวณัชยา พูลจนะกิจ (3จ/8)
นางสาวศรสวรรค์ สุวรรณบูรณ์ (3ง/2)
นางสาวหฤทัย สร้อยแสวง (3ง/1)
นางสาวซาการีนา แก้วกำพล (3ง/3)

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
อาจารย์นิคม สุขีพิพัฒน์
อาจารย์ปรมะ โอภาสภัทรธาดา
อาจารย์ฐิตา ครุฑชื่น

อาจารย์อดินันท์ ดามะอู
อาจารย์เสกสรรค์ ขวัญศรี

อาจารย์อรวรรณ โพธิ์ขี
อาจารย์ปณัสสา จันทวงศ์
อาจารย์บดินทร์ สิงหเสนี
อาจารย์สุดธิดา จันทร์เหม
อาจารย์ไพรินทร์ ชมมะลิ
อาจารย์นิคม สุขีพิพัฒน์
อาจารย์พาทิศ สายศิลป์
อาจารย์วลัยลักษณ์ นัคราเรือง
อาจารย์ปรมะ โอภาสภัทรธาดา
อาจารย์ภัทรา อุดมเดช

ที่
9

10

ชื่อโครงการฯ
สมุดทำมือ

Resin Keychain

11

Everything By Jeans

12

Crochet City

13

กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก

14

เครื่องประดับจาก Clay

15

Bleach Painting T-Shirt

16

หนังสือสำหรับเด็ก
เรื่อง “ร่างกายของฉัน"

17

Reuse House Deco

สมาชิก
นายธนวัฒน์ รอดอุด (3ก/13)
นางสาวณัฐรดา โสภปาล (3ง/11)
นางสาวมณฑิชา ขุนทิพย์ (3ก/9)
นายศักดิพงศ์ จรัสธนธำรง (3ง/10)
นางสาวรุ่งนภา หนูทอง (3ก/1)
นายอรรถวุฒิ จันทะขิน (3ก/12)
นางสาวศิริวิมล ผิวช่อง (3ก/5)
นางสาวพรรณธร พึ่งกุศล (3ก/7)
นางสาวคริมา วิสูตร (3ค/7)
นางสาวสุกัญญา จำนงศิลป์ (3ค/14)
นางสาวปิยมาศ ชาโสรส (3ค/8)
นางสาวกมนภรณ์ เลาหะจินดา (3ข/15)
นางสาวกัณฐิกา สังวรสิน (3ข/9)
นางสาวสุนิสา บัวคำ (3ข/10)
นางสาวณิชา เลิศศรี (3ข/12)
นางสาวพัทธ์ธีรา สวสัดิ์สาลี (3ข/14)
นายพศิน กุลศิริพัชร (3ข/8)
นางสาวครองขวัญ ยอดมาลัย (3ข/13)
นายชนินทร์ โยธะคง (3ง/13)
นายพลาธิป พฤกษาจรีเวโรจน์ (3ง/9)
นายพชร จตุรจิตราพร (3ง/4)
นายยืนยง อัตวัฒนา (3ง/12)
นายศุภกฤษ โลหากาศ (3ข/6)
นางสาวธนพร พาหูถิตย์ (3ง/6)
นางสาวมณีรัตน์ พรามดี (3ง/7)
นางสาวสิตาภา เบญจถาวรอนันต์ (3ง/14)
นายคชวัฒน์ แจ้งเอี่ยม (3ง/5)
นางสาวฐิติวรดา ทัตพงษ์สกุล (3จ/5)
นางสาวสิรินทิพย์ ชัชวาลย์ (3ง/8)
นางสาวพรรักษา ศักกาเดช (3ก/11)
นางสาวชิสา เกิดศิริ (3ก/15)

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
อาจารย์อัจฉรา พิมพ์สกุล
อาจารย์นิคม สุขีพิพัฒน์
อาจารย์ภัทรา อุดมเดช
อาจารย์เสกสรรค์ ขวัญศรี
อาจารย์สุดธิดา จันทร์เหม
อาจารย์ปรมะ โอภาสภัทรธาดา
อาจารย์อรวรรณ โพธิ์ขี
อาจารย์มัณฑนีย์ นาพนัง
อาจารย์อรวรรณ โพธิ์ขี
อาจารย์ปณัสสา จันทวงศ์
อาจารย์มัณฑนีย์ นาพนัง
อาจารย์โชคอภินันท์ ทวีสุข

อาจารย์สิริกร บุตรสาลี
อาจารย์สุดธิดา จันทร์เหม

อาจารย์พรรณทิพา ประสาทศิลป์
อาจารย์นาฏยา สอาดวุฒิเจริญ

ที่

ชื่อโครงการฯ

18

Creative Paint Brush

19

Jellyfish lamp from
plastic bottles

20

ตุ้มหู DIY ทำมือ

21

กระเป๋าผ้า DIY

22

Paint Cloth Bag เฟี้ยวววว

23

Paint Green Product

สมาชิก
นางสาวภรรคภรณ์ สกลกาญจนกิจ (13/จ)
นางสาวสุภาพร สมานมิตร (3จ/16)
นางสาวจุฑามณี ดิลกโสภณ (3จ/18)
นายโสภณวิชญ์ รัตนมาลี (3จ/17)
นายชยพล แหนบนาค (3จ/14)
นายวีระพัทธ์ เที่ยงตรงภิญโญ (3ค/13)
นางสาวอนงค์นาถ เรืองจันทร์ (3ข/1)
นางสาววชิรภรณ์ วรกาญจน์ (3ข/3)
นายวชิรวิทย์ ชวนไชยสิทธิ์ (3จ/3)
นายจินดาสวัสดิ์ นันทวัน (3จ/6)
นายอารีเฟิน ฮะซานี (3จ/12)
นายพรหมมินทร์ ต๋าอ้อน (3ค/9)
นายกันทรากร บุญเกิด (3จ/2)
นายจารุวิทย์ นาคคำ (3ค/2)
นายปิยะณัฐ คงพรหม (3ค/11)

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปณัสสา จันทวงศ์
อาจารย์ป่านทิพย์ พัฒรชนม์
อาจารย์ปรมะ โอภาสภัทรธาดา
อาจารย์อดินันท์ ดามะอู
อาจารย์ทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล
อาจารย์เกษกานต์ ชูประดิษฐ์
อาจารย์จิราพร สุขเอมโอษฐ์
อาจารย์พณิช ผู้ปรารถนา
อาจารย์เสกสรรค์ ขวัญศรี
อาจารย์อดินันท์ ดามะอู
อาจารย์กิติมา จิรวิริยวงศ์
อาจารย์ศรัณย์ โรจนพนัส

