
รายนามโครงการ  รายวิชาโครงการวิชาชพี  
ระดบัชัน้ปวช. ๓  ประจําปกีารศกึษา 2554  วิทยาลัยอาชีวศกึษาลาํปาง 

 
ลําดบัที ่ ช่ือโครงการ กลุ่ม สาขาวิชา 

1 สล่าน้อย ชศค.52.1 เคร่ืองเคลือบดินเผา 
2 ตัวทับกระดาษ ชศค.52.1 เคร่ืองเคลือบดินเผา 
3 สมุดฉีก Memory ชพล.52.3 การเลขานุการ 
4 แฟช่ันบุ๊ค ชพล.52.3 การเลขานุการ 
5 กล่องกระดาษบันทึก Box Box ชพล.52.3 การเลขานุการ 
6 Photos Book ชพล.52.3 การเลขานุการ 
7 Diary Note ชพล.52.2 การเลขานุการ 
8 นามบัตร ชพล.52.2 การเลขานุการ 
9 พวงกุญแจ ชพล.52.2 การเลขานุการ 

10 กล่องดีไซน์ ชพล.52.2 การเลขานุการ 
11 ผ้าหรรษา ชพล.52.1 การเลขานุการ 
12 กิ๊บเก๋ อินเทรนด์ ชพล.52.1 การเลขานุการ 
13 แฟช่ัน บาร์ ชพล.52.1 การเลขานุการ 
14 Book mark ชพล.52.1 การเลขานุการ 
15 Picture Frame ชพล.52.1 การเลขานุการ 
16 Mini Friendship ชพล.52.1 การเลขานุการ 
17 บ้านสุภาษิตไทย ชพล.52.1 การเลขานุการ 
18 LoveLy T-Shirt ชพบ.52.4 การบัญชี 
19 Cute Beauty ชพบ.52.4 การบัญชี 
20 ตุ๊กตาไหมพรม ชพบ.52.4 การบัญชี 
21 We Love Accounting ชพบ.52.4 การบัญชี 
22 Accounting ชพบ.52.4 การบัญชี 
23 Accounting LVC for Serv:ces. ชพบ.52.4 การบัญชี 
24 Acc. Service ชพบ.52.4 การบัญชี 
25 ไก่ปุ้นกลมกลิ้ง ชพบ.52.3 การบัญชี 
26 ไข่ Topping ชพบ.52.3 การบัญชี 
27 ข้าวมันป้ิง ชพบ.52.3 การบัญชี 
28 จีบเปานะ ชพบ.52.3 การบัญชี 
29 ก.ไก่ชวนชิม ชพบ.52.3 การบัญชี 
30 เฟรนท์ฟราย ชพบ.52.3 การบัญชี 
31 ก. เก๊ียวนํ้า ชพบ.52.2 การบัญชี 
32 ลูกช้ินป้ิง เด้งด๋ึง ชพบ.52.2 การบัญชี 
33 ข้าวโพดอบเนยแฟนซ ี ชพบ.52.2 การบัญชี 
34 ท๊อด ทอด ชพบ.52.2 การบัญชี 
35 ปัง ปัง หรอมกรุ่น ชพบ.52.2 การบัญชี 



36 Pop Pop ชพบ.52.2 การบัญชี 
37 แซนวิช ชพบ.52.1 การบัญชี 
38 ข้าวไข่เจียว ชพบ.52.1 การบัญชี 
39 เก๊ียวซ่า ชพบ.52.1 การบัญชี 
40 ขนมปังป้ิง ชพบ.52.1 การบัญชี 
41 ลูกช้ินปลาระเบิด ชพบ.52.1 การบัญชี 
42 หมูน่ึง ชพบ.52.1 การบัญชี 
43 ดินไทยแฟนซสีื่อรัก ชคค.52.1 คหกรรมการผลิต 
44 ดอกไม้จากผ้าใยบัว ชคค.52.1 คหกรรมการผลิต 
45 นายหนัง the movie ชคค.52.1 คหกรรมการผลิต 
46 พวงกุญแจ ลันลา ชพค.52.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
47 Computer Home ชพค.52.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
48 CD DESIGN ชพค.52.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
49 นาฬิกา ชพค.52.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
50 แผ่นรองเม้าส ์ ชพค.52.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
51 LADY INDY พวงกุญแจ ชพค.52.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
52 ซองใส่ ซีดี ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
53 พวงกุญแจ สมดุจิ๋ว ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
54 ที่คั่นหนังสือแฟนซี ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
55 พวงกุญแจคลาสสิค ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
56 ขนมปังป้ิงหรรษา ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
57 ร้านเตะตา ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
58 แปะ ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
59 Mini Bag ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60 กิ๊บหนีบหรรษา ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
61 Happy CD ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
62 B-BEER FLAS RIVE ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
63 สะปะพวงกุญแจ ชพค.52.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
64 หมูสะดุ้ง ชพธ.52.1 ธุรกิจค้าปลีก 
65 ข้าวโพดอบอุ่ม ชพธ.52.1 ธุรกิจค้าปลีก 
66 หมูดุ๊กด๊ิก ชพป.52.1 ประชาสัมพันธ์ 
67 ขนมจีบรัก ชพป.52.1 ประชาสัมพันธ์ 
68 ปัง ปัง Milk ชพป.52.1 ประชาสัมพันธ์ 
69 โจ๊กสะดุ้ง ชพป.52.1 ประชาสัมพันธ์ 
70 บัวลอยมะพร้าวอ่อน ชพป.52.1 ประชาสัมพันธ์ 
71 พวงกุญแจ STG ART  ชศว.52.2 วิจิตรศิลป์ 
72 Face Silly Doll ชศว.52.2 วิจิตรศิลป์ 
73 Lovely Key chain ชศว.52.2 วิจิตรศิลป์ 
74 TTJ Rasta ชศว.52.2 วิจิตรศิลป์ 



75 เพ้นท์แก้ว ชศว.52.1 วิจิตรศิลป์ 
76 Gorila ชศว.52.1 วิจิตรศิลป์ 
77 I STYLIST ชศว.52.1 วิจิตรศิลป์ 
78 Made By Mind For You ชศว.52.1 วิจิตรศิลป์ 
79 Jeng พวงกุญแจ ชศอ.52.1 ออกแบบฯ 
80 พวงกุญแจป้ายล้อเลียน ชศอ.52.1 ออกแบบฯ 
81 กระเป๋าผ้า Bag Animal ชศอ.52.1 ออกแบบฯ 
82 Doo Dee พวงกุญแจ ชศอ.52.1 ออกแบบฯ 
83 ที่คั่นหนังสือ ป๊ิงเต๊อะ ชศอ.52.1 ออกแบบฯ 
84 สมุดโน้ต ซามดุ ชศอ.52.1 ออกแบบฯ 
85 ไส้กรอกอีสานลัลลา ชคอ.52.2 อาหารฯ 
86 ไก่ป๊อปทอดสมุนไพร ชคอ.52.2 อาหารฯ 
87 ปอเป๊ียทอด ชคอ.52.2 อาหารฯ 
88 ขนมไข่นกกระทา ชคอ.52.2 อาหารฯ 
89 ไก่ทอดไร้กระดูก ชคอ.52.2 อาหารฯ 
90 ลูกช้ินปลาน่ึง ชคอ.52.1 อาหารฯ 
91 เก้ียวนํ้า ชคอ.52.1 อาหารฯ 
92 ยํายุ่งยาก ชคอ.52.1 อาหารฯ 
93 กระเพาะมัจฉา ชคอ.52.1 อาหารฯ 
94 หมูป้ิงต่ินใหญ ่ ชคอ.52.1 อาหารฯ 
95 ลูกช้ินยักษ์ ชคอ.52.1 อาหารฯ 

รวมระดบั ปวช. 95 โครงการ 
 

รายนามโครงการ  รายวิชาโครงการวิชาชพี   
ระดบัชัน้ปวส.2  ประจําปกีารศกึษา 2554    วิทยาลยัอาชีวศกึษาลําปาง 

 
ลําดบัที ่ ชื่อโครงการ กลุ่ม สาขาวิชา 

1 หมูหนาว สบต.53.3 การตลาด 
2 ฮอทดอกกลมเกลียว สบต.53.3 การตลาด 
3 คู่หู Friday สบต.53.3 การตลาด 
4 จั๊บ จิ๊ด จ๊าด สบต.53.3 การตลาด 
5 ข้าวเหนียวหมูป้ิง สบต.53.3 การตลาด 
6 ข้ามต้มอ่ิมละมนุ สบต.53.3 การตลาด 
7 ข้าวผัดนํ้าพริก สบต.53.2 การตลาด 
8 ไก่ซี๊ด สบต.53.2 การตลาด 
9 ลูกช้ินเด้งหรรษา สบต.53.2 การตลาด 

10 เครปธัญพืช สบต.53.2 การตลาด 
11 นํ้า 3 สหาย สบต.53.2 การตลาด 
12 แยมมีซ่าลาเปา สบต.53.1 การตลาด 



13 Poppy cornna สบต.53.1 การตลาด 
14 พลิก - แกงแปลงร่าง สบต.53.1 การตลาด 
15 ใบตองหมูหวาน สบต.53.1 การตลาด 
16 Amazing Pizza สบต.53.1 การตลาด 
17 กรุ๊งกริ๊ง ซ่อนรูป สบต.53.1 การตลาด 
18 จีบซ่าส์ ท้าลมหนาว สบบ.53.5 การบัญชี 
19 ปังปังป้ิง สบบ.53.5 การบัญชี 
20 ขนมจีนตามใจ สบบ.53.5 การบัญชี 
21 มาม่าผัดโซยุยากิ สบบ.53.5 การบัญชี 
22 Yes !  My Boy สบบ.53.5 การบัญชี 
23 ขนมปังป้ิง สบบ.53.4 การบัญชี 
24 ลูกช้ินน่ึง สบบ.53.4 การบัญชี 
25 หมูป้ิงลั่นล้า สบบ.53.4 การบัญชี 
26 ข้าวไข่เจียวอินเตอร์ สบบ.53.4 การบัญชี 
27 ขนมจีนนํ้าเง้ียวหม้อดิน สบบ.53.4 การบัญชี 
28 ข้าวต้มอ่ิมอุ่น สบบ.53.4 การบัญชี 
29 หมูตุ้ย สบบ.53.3 การบัญชี 
30 ข้าวต้ม 6 สหาย สบบ.53.3 การบัญชี 
31 ปังก๊ัด สบบ.53.3 การบัญชี 
32 ไข่ครกไข่หลมุ สบบ.53.3 การบัญชี 
33 ขนมจีบวาไรต้ี สบบ.53.3 การบัญชี 
34 เปาแก้มป่อง สบบ.53.3 การบัญชี 
35 หมูสามแซบ สบบ.53.3 การบัญชี 
36 โก้ ..เอ้ย สบบ.53.2 การบัญชี 
37 ข้าวต้มธัญพืช สบบ.53.2 การบัญชี 
38 หมูสะโหร่งหรรษา สบบ.53.2 การบัญชี 
39 แซนด์วิช ทอด สบบ.53.2 การบัญชี 
40 ไข่อุแว้ๆ สบบ.53.2 การบัญชี 
41 ขนมปัง ปัง ปู สบบ.53.2 การบัญชี 
42 หมั่นโถ จีบ เปา สบบ.53.1 การบัญชี 
43 ยํายกกําลัง 3 สบบ.53.1 การบัญชี 
44 ไก่ป๊อป 3 รส สบบ.53.1 การบัญชี 
45 อ่ิมอุ่นเพ่ือสุขภาพ สบบ.53.1 การบัญชี 
46 ข้าวต้มสามใบเถาว สบบ.53.1 การบัญชี 
47 พลิกสนุก พลิกอร่อย สบบ.53.1 การบัญชี 
48 สมุดบันทึกความทรงจํา สบล.53.1 การเลขานุการ 
49 กระจก D- side สบล.53.1 การเลขานุการ 
50 Clock Calender สบล.53.1 การเลขานุการ 
51 My Album สบล.53.1 การเลขานุการ 



52 Flowers House สคค.53.1 คหกรรมฯ 
53 ผลิตภัณฑ์งานผ้า สคค.53.1 คหกรรมฯ 
54 The Miracle of Postcard สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
55 Idea Forsmile สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
56 CD Design สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
57 Calender Hug Lampang สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
58 พวงกุญแจ RUEA สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
59 Calenda Fashion สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60 Post Card สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
61 Sticker สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
62 แผ่นรองเมาส ์ สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
63 VDO Design สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
64 Mix Windows Basic สบค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
65 หลังคาบ้านจากขวดนํ้าพลาสติก สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
66 เก้าอ้ีจากขวดนํ้าพลาสติก สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
67 สบู่จากนํ้ามันพืชเหลือใช้ สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
68 เคร่ืองตัดข้าวโพด สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
69 กระดาษจากใยกล้วย สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
70 รองเท้ากาบมะพร้าว สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
71 กระถางปลูกผักจากกระบอกไม้ไผ ่ สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
72 เคร่ืองอบรองเท้าดับกลิ่นเหม็นด้วยสมุนไพร สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
73 เคร่ืองตัดหญ้าประยุกต์เป็นเครื่องเก่ียวข้าว สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
74 เก้าอ้ีเอนกประสงค์จากเสตอร์รถจักรยานยนต์ สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
75 กระเป๋ากันนํ้าจากขวดพลาสติก สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
76 โคมไฟจากขวดแก้ว สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
77 ถ่านจากซังข้าวโพด สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
78 ถังกรองน้ําเสีย สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
79 จักรยานลอยนํ้า สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
80 โคมไฟจากล่องนม สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
81 กระเป๋าสตางค์จากขวดนํ้า สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
82 โคมไฟพลังงาน แสงอาทิตย์ สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
83 เอทานอลไดร์ สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
84 โคมไฟฉุกเฉิน สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
85 เคร่ืองวิทยุ รับ-ส่ง สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
86 ผลิภไฟฟ้าจากพัดลมเครื่องปรับอากาศ สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
87 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
88 Bin Auto ปิดเปิดถังขยะอัตโนมัติ สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
89 นํ้าพุสีโดยใช้แบตเตอร่ี สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
90 เตาไฟฟ้า สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 



91 เคร่ืองดักจับแมลง สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
92 ที่ชาร์แบตโทรศัพท์มือถือพลงังานแสงอาทิตย์ สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
93 กระดาษจากใยมะพร้าว สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
94 พัดลม Reuse สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
95 วงจรชาร์จแบตเตอร่ีมือถือตอนฉุกเฉิน สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
96 สัญญาณกันขโมย 2 ประตู สทท.52.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
97 เคร่ืองปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ สทท.52.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
98 ไข่ด๊ีด๊า (ข่าวไข่เจียว) สบธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
99 แซบแซบลูกช้ินเน้ือหมู สบธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 

100 ป้ิง ป้ิง สมุนไพร สบธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
101 ข้าวต้มขี้เมาส สบธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
102 ไส้กรอกอีสาน สบธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
103 รสละมุน (ขนมจีนนํ้าเง้ียว) สบธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
104 พวงกุญแจลัลล้า สคผ.53.1 ผ้า 
105 กระเป๋าดีไซน์ สคผ.53.1 ผ้า 
106 ไหมพรมรับลมหนาว สคผ.53.1 ผ้า 
107 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า สคผ.53.1 ผ้า 
108 พับสวยรวยทอง สคอ.53.2 อาหารและโภชนาการ 
109 โรตีอร่อยจัง สคอ.53.2 อาหารและโภชนาการ 
110 ระเบิด Lamdee สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 
111 ทอดมัน 3 รส สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 
112 ไก่ทอดหรรษา สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 
113 นัตเก็ตบอลสมุนไพร สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 
114 ปอเป๊ียทอด 3 สหาย สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 
115 สไตล์ลิสบัทเทอร์เค้ก สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 
116 ลูกชุดแฟนซ ี สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 
117 แซนวิชจ๊ิดริ๊ด สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 
118 ไก่ wow สคอ.53.1 อาหารและโภชนาการ 

รวมระดบั ปวส. 118 โครงการ 
รวมทั้งสิน้ 213 โครงการ 

 

 


