
รายนามโครงการ  รายวิชาโครงการวิชาชพี  
ระดบัชัน้ปวช. ๓  ประจําปกีารศกึษา 2555  วิทยาลัยอาชีวศกึษาลาํปาง 

 
ลําดบัที ่ ชื่อโครงการ กลุ่ม สาขาวิชา 

1 ข้าวต้มคุณแม ่ ชพข.53.1 การขาย 
2 ปอง ปอง / เต้าหู้อุ่นใจ ชพข.53.1 การขาย 
3 ป๊อปปูล่าซูซิ / ซด สด ชพข.53.1 การขาย 
4 เปา เปา ปะ / ปัง ปัง ปัง ชพข.53.1 การขาย 
5 เก๊ียวลุยนํ้า ชพข.53.2 การขาย 
6 ไข่ในหลมุ / ขนมจีบ ชพข.53.2 การขาย 
7 บ้านขนมปัง ชพข.53.2 การขาย 
8 มินิด๊ึงด๋ัง ชพข.53.2 การขาย 
9 ลูกช้ินปลา แซบ่เวอร์ ชพข.53.2 การขาย 

10 ขนมต้มตูม ชพข.53.3 การขาย 
11 ขนมถั่วแปบ ชพข.53.3 การขาย 
12 ข้าวป้ันหน้าสวย ชพข.53.3 การขาย 
13 ข้าวหมูย้ิม ชพข.53.3 การขาย 
14 จ๊า จ๋า วุ้น จ้า ชพข.53.3 การขาย 
15 WOW POP ชพบ.53.1 การบัญชี 
16 โจ๊กหม้อดิน ชพบ.53.1 การบัญชี 
17 เฟรนซ์ฟราย 4 รส ชพบ.53.1 การบัญชี 
18 ยําจี๊ดจ๊าด ชพบ.53.1 การบัญชี 
19 ลูกช้ินระเบิด ชพบ.53.1 การบัญชี 
20 ลูกช้ินหรรษา ชพบ.53.1 การบัญชี 
21 สะดุ้งนํ้าฮ้อน ชพบ.53.1 การบัญชี 
22 หน๋มปัง ชพบ.53.1 การบัญชี 
23 A  Care  Far C ชพบ.53.2 การบัญชี 
24 ขนมเส้นแฟนซ ี ชพบ.53.2 การบัญชี 
25 ข้าวไข่เจียว UP to You ชพบ.53.2 การบัญชี 
26 ค. ครกหรรษา ชพบ.53.2 การบัญชี 
27 ป. เป๊ียะ  ชพบ.53.2 การบัญชี 
28 อู้ด อี เอ้ก ชพบ.53.2 การบัญชี 
29 ไอ๊ย๊ะ มินิแพนเค้ก ชพบ.53.2 การบัญชี 
30 ไก่เหลืองพอง กับหมูพองโต ชพบ.53.4 การบัญชี 
31 ข้าวโพดดุ๊กด๊ิก ชพบ.53.4 การบัญชี 
32 ไข่ครกครื้นเครง ชพบ.53.4 การบัญชี 
33 ปอเป๊ียะ เป๊ะ เวอร์ ชพบ.53.4 การบัญชี 
34 ปังย้ิม ชพบ.53.4 การบัญชี 
35 ไส้กรอกอีสานสามช่า ชพบ.53.4 การบัญชี 



36 Cd Box Design ชพล.53.1  การเลขานุการ 
37 Diary Note (สมุดบันทึก) ชพล.53.1  การเลขานุการ 
38 Note in box ชพล.53.1  การเลขานุการ 
39 Picture Frame (กรอบรูป) ชพล.53.1 การเลขานุการ 
40 Smile Friend ชพล.53.1  การเลขานุการ 
41 กระจกแบบพกพา ชพล.53.1  การเลขานุการ 
42 กระเป๋าสตางค์กระดาษ ชพล.53.1  การเลขานุการ 
43 Box note Design ชพล.53.2  การเลขานุการ 
44 Box of Design ชพล.53.2  การเลขานุการ 

45 Dairy Hand Make ชพล.53.2  การเลขานุการ 
46 Intamin  Style ชพล.53.2  การเลขานุการ 
47 กรอบรูปดีไซน์ ชพล.53.2  การเลขานุการ 
48 มินิพวงกุญแจกรอบรูป ชพล.53.2  การเลขานุการ 
49 Classic Note ชพล.53.3  การเลขานุการ 

50 Secret Book ชพล.53.3  การเลขานุการ 
51 Smile Note ชพล.53.3  การเลขานุการ 
52 ดาวหรรษา ชพล.53.3  การเลขานุการ 
53 บุหงานารี ชคค.53.1 คหกรรมการผลิตฯ 
54 พวงกุญแจสุดเก๋ ชคค.53.1 คหกรรมการผลิตฯ 
55 มินิกระเช้า ชคค.53.1 คหกรรมการผลิตฯ 
56 Pad Design ชพค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
57 Postcard For U ชพค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
58 Wow www CD ชพค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
59 กรอบรูป Share Idea ชพค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60 กระเป๋า Good’ Nall Design ชพค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
61 กระเป๋าซีดีแฟนซ ี ชพค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
62 กระเป๋าผ้า Nall Nal ชพค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
63 พวงกุญแจจากปุ่มคีย์บอร์ด ชพค.53.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
64 โครงการ Remember Note ชพค.53.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
65 โครงการ กระเป๋าดินสอ ชพค.53.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
66 โครงการ แผ่นรองเม้า Mouse Mat ชพค.53.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
67 โครงการ พวงกุญแจ ชพค.53.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
68 โครงการ พวงกุญแจ Calender ชพค.53.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
69 โครงการ สมุดโน้ต ชพค.53.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
70 โครงการศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ชพค.53.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
71 โครงการ Clinic Com ชพค.53.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
72 โครงการ Frame Design ชพค.53.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
73 โครงการ กระถางดอกไม้ ชพค.53.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



74 โครงการ กิ๊บเก๋ Flash Drive ชพค.53.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
75 โครงการ ที่ติดตู้แย็น ชพค.53.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
76 โครงการ พวงกุญแจ ชพค.53.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
77 แก้วเอกภพ ชศค.53.1 เคร่ืองเคลือบดินเผา 
78 ถ้วยจานชีวิต ชศค.53.1 เคร่ืองเคลือบดินเผา 
79 ก.ไก่ ไร้กระดูก ชพธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
80 ขนมไข่นกกระทา ชพธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
81 ข้าวโพดคลุกคลิ๊ก ชพธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
82 ยอสะดุ้ง ชพธ.53.1 ธุรกิจค้าปลีก 
83 ไก่ P. R. ชพป.53.1  ประชาสัมพันธ์ 
84 ไข่เจียวหรรษา ชพป.53.1  ประชาสัมพันธ์ 
85 ฝรั่งกอดลาว ชพป.53.1  ประชาสัมพันธ์ 
86 พวงกุญแจสองพ่ีน้อง ชพป.53.1 ประชาสัมพันธ์ 
87 ร้านข้าวต้ม ชพป.53.1  ประชาสัมพันธ์ 
88 ร้านข้าวโพดอบอร่อย ชพป.53.1  ประชาสัมพันธ์ 
89 ร้านหว๊านหวาน ชพป.53.1  ประชาสัมพันธ์ 
90 แวะกําป๋อ ชพป.53.1  ประชาสัมพันธ์ 
91 กิ๊ฟช๊อบดีไซน์ ชศผ.53.1 ผ้าฯ 
92 โครเชต์มหัศจรรย์ ชศผ.53.1 ผ้าฯ 
93 โบว์แฟนซี ชศผ.53.1 ผ้าฯ 
94 กระเป๋าเก๋ยแก๊ง ชศผ.53.2 ผ้าฯ 
95 กุ๊กก๊ิบ ชศผ.53.2 ผ้าฯ 
96 ดีไซด์แอร์น้อย ชศผ.53.2 ผ้าฯ 
97 Carzy Doll ชศผ.53.3 ผ้าฯ 
98 กระเป๋าญี่ปุ่น ชศผ.53.3 ผ้าฯ 
99 กิ๊บช็อบ ชศผ.53.3 ผ้าฯ 

100 พวงกุญแจตุ๊กตา ชศผ.53.3 ผ้าฯ 
101 พวงกุญแจลูกปัด ชศผ.53.3 ผ้าฯ 
102 Me Style ชศว.53.1 วิจิตรศิลป์ 
103 O – Hoo ชศว.53.1 วิจิตรศิลป์ 
104 Ooh – Lanlar ชศว.53.1 วิจิตรศิลป์ 
105 Sweet Home ชศว.53.2 วิจิตรศิลป์ 
106 การออกแบบ “พวงกุญแจ” ชศว.53.2 วิจิตรศิลป์ 
107 คนคาวบอย ชศว.53.2 วิจิตรศิลป์ 
108 โปสการ์ดสีนํ้ากระดาษสา ชศว.53.2 วิจิตรศิลป์ 
109 NaNa Hand made ชศอ.53.1 ออกแบบฯ 
110 ตัสท์ แตก Design ชศอ.53.1 ออกแบบฯ 
111 ปะเลอะปะเต๋อ ชศอ.53.1 ออกแบบฯ 
112 เป๋า สกรีน ชศอ.53.1 ออกแบบฯ 



113 เป๋าเก๋อ Chic Bags ชศอ.53.1 ออกแบบฯ 
114 ไก่แซ่บ ชศค.53.1 อาหารและโภชนาการ 
115 ขนมจีนนํ้าเง้ียวรสเด็ด ชศค.53.1 อาหารและโภชนาการ 
116 ทอดลูกช้ินปลาระเบิด ชศค.53.1 อาหารและโภชนาการ 
117 ปอเป๊ียะทอด ชศค.53.1 อาหารและโภชนาการ 
118 หมูป้ิงลําดี ชศค.53.1 อาหารและโภชนาการ 
119 ขนมจีนนํ้าเง้ียว ชศค.53.2 อาหารและโภชนาการ 
120 ขนมจีบ ชศค.53.2 อาหารและโภชนาการ 
1๒1 ข้าวต้มอัพทูยู ชศค.53.2 อาหารและโภชนาการ 
1๒๒ แซนวิธ ชศค.53.2 อาหารและโภชนาการ 
123 ลูกช้ินปลาน่ึง (ร้านปอป่อง) ชศค.53.2 อาหารและโภชนาการ 

จํานวนโครงการ ระดบัปวช. 123 โครงการ 
 

รายนามโครงการ  รายวิชาโครงการวิชาชพี   
ระดบัชัน้ปวส.2  ประจําปกีารศกึษา 255๕    วิทยาลยัอาชีวศกึษาลําปาง 

 
ลําดบัที ่ ชื่อโครงการ กลุ่ม สาขาวิชา 

1 Mix & Match สบต.54.1 การตลาด 
2 Salad Concept สบต.54.1 การตลาด 
3 Salad Feeling สบต.54.1 การตลาด 
4 เก๊ียวนํ้าทรงเคร่ือง สบต.54.1 การตลาด 
5 ข้าวต้มธัญพืช สบต.54.1 การตลาด 
6 ข้าวผัดสมุนไพรไข่เจียว สบต.54.1 การตลาด 
7 แซนวิชนมสด สบต.54.1 การตลาด 
8 แวะชิมกํา “ต้มยํา หมูน่ึง” สบต.54.1 การตลาด 
9 Curry Puff Grow สบต.54.2 การตลาด 

10 Gold nuggest สบต.54.2 การตลาด 
11 ก๋วยเต๋ียวหลอด Green Food สบต.54.2 การตลาด 
12 ข้าวผัดห่อไข่ สบต.54.2 การตลาด 
13 เข้าเส้น สบต.54.2 การตลาด 
14 ไข่ตุ๋นวาไรต้ี สบต.54.2 การตลาด 
15 เมี่ยงเส้น ปลาคู่ สบต.54.2 การตลาด 
16 ราดหน้าสองสหาย สบต.54.2 การตลาด 
17 โรตีรวบรัด สบต.54.2 การตลาด 
18 ไก่แปลงโฉม สบต.54.3 การตลาด 
19 ขนมจีนหม้อดิน สบต.54.3 การตลาด 
20 ขนมจีบ ซาลาเปา สบต.54.3 การตลาด 
21 ข้าวต้มหมู เห็ดหอม สบต.54.3 การตลาด 



22 ข้าวนึ่ง จิ้นป้ิง สบต.54.3 การตลาด 
23 ไข่เจียวอารมณ์ดี สบต.54.3 การตลาด 
24 จีบกรุบ กรอบ สบต.54.3 การตลาด 
25 แซนวิชท่อนจ๋ิว สบต.54.3 การตลาด 
26 นางฟ้าเริงระบํา สบต.54.3 การตลาด 
27 ปอเป๊ียะฟิวช่ัน สบต.54.3 การตลาด 
28 ปัง ปัง แฟนซ ี สบต.54.3 การตลาด 
29 ปีกไก่สมุนไพร สบต.54.3 การตลาด 
30 วุ้นเส้นไพร สบต.54.3 การตลาด 
31 หมูยอหรรษา สบต.54.3 การตลาด 
32 Double Sandwich สบบ.54.1 การบัญชี 
33 Sandwich Remix Friend สบบ.54.1 การบัญชี 
34 ข้าวโพดอบเนยหรรษา สบบ.54.1 การบัญชี 
35 โจ๊ก 6 สหาย สบบ.54.1 การบัญชี 
36 นมสดรับอรุณ สบบ.54.1 การบัญชี 
37 ปอเป๊ียะหลายใจ สบบ.54.1 การบัญชี 
38 เห็ดหอมจุงเบย สบบ.54.1 การบัญชี 
39 Beauty Fashion Scarf สบบ.54.2 การบัญชี 
40 Tofu of milk mania สบบ.54.2 การบัญชี 
41 ก๋วยเต๋ียวหลอดอุ๊นอุ่น สบบ.54.2 การบัญชี 
42 เก๊ียวนํ้าท้าก๋ิน สบบ.54.2 การบัญชี 
43 ข้าวต้มเห็ดหรรษา สบบ.54.2 การบัญชี 
44 ปอเป๊ียะสี่แพร่ง สบบ.54.2 การบัญชี 
45 ปังปังเอียเฮีย สบบ.54.2 การบัญชี 
46 ขนมจีนหม้อดิน สบบ.54.3 การบัญชี 
47 ข้าวต้มหมู เห็ดหอม สบบ.54.3 การบัญชี 
48 ข้าวนึ้ง จิ้นป้ิง สบบ.54.3 การบัญชี 
49 ไข่เจียวอารมณ์ดี สบบ.54.3 การบัญชี 
50 ปอเป้ียฟิงช่ัน สบบ.54.3 การบัญชี 
51 ปัง ปังแฟนซี สบบ.54.3 การบัญชี 
52 5 : ป.น. สบบ.54.4 การบัญชี 
53 Pizza A’ccre  Remix สบบ.54.4 การบัญชี 
54 Stick วาฟเฟิล สบบ.54.4 การบัญชี 
55 ข้าวต้ม & Style สบบ.54.4 การบัญชี 
56 ที่ปรึกษาบัญชีมืออาชีพ สบบ.54.4 การบัญชี 
57 ปอเป้ียทอด สบบ.54.4 การบัญชี 
58 บริการเพ่ือน้อง สบบ.54.5 การบัญชี 
59 Album for you สบล.54.1 การเลขานกุาร 



60 Album Story สบล.54.1 การเลขานกุาร 

61 Much style สบล.54.1 การเลขานกุาร 

62 Piary Story สบล.54.1 การเลขานกุาร 

63 Clock Design By My Handmade สบค.54.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
64 D.I.Y By Com สบค.54.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
65 Gift Sign สบค.54.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
66 ID  T_shirt สบค.54.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
67 Siam 2 U สบค.54.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
68 Tag Idea Collection สบค.54.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
69 The bag key girls สบค.54.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
70 Design <ไวนิล> สบค.54.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
71 I – Dea – Dream สบค.54.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
72 กระเป๋าจากคีย์บอร์ด สบค.54.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
73 ตู้ปลาจากจอคอมพิวเตอร์ สบค.54.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
74 เตาป้ิงเอนกประสงค์ สบค.54.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
75 สิ่งประดิษฐ์จากคีย์บอร์ด สบค.54.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
76 กระดาษซับมนัจากว่างหางจระเข้ สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
77 กระถางเพาะชําจากเปลือกข้าวโพด สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
78 ตุ๊กตาเปลือกไข่ สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
79 เทียนหอม สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
80 นํ้าหมักสมุนไพรดับกลิ่นมูลม้า สทท.53.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
81 กระถางต้มไม้ออมนํ้า สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
82 คอลเลคช่ันจากเมาส์คีย์บอร์ดนักร้องฯ สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
83 เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธ์ุพืช สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
84 ตุ๊กตาสมุนไพร สทท.53.2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
85 Fry crisp’s สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
86 กระถางจากข้ีเลื่อย สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
87 แกนข้าวโพดดับกลิ่น สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
88 เคร่ืองเพาะถั่วงอก สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
89 บรรจุภัณฑ์จากเครือกล้วย สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
90 ปุ๋ยจากกากกาแฟ สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
91 ผงนุ่มเป่ือย สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
92 ยาจุดกันยุงสมุนไพร สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
93 ส้วมพกพา สทท.54.1 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
94 Happy Happy to you 2013 สบธ.54.1 ธุรกิจค้าปลีก 
95 World opening to Asean จาก Big C สบธ.54.1 ธุรกิจค้าปลีก 
96 พลิกระบบด้วยใจเดียวกัน สบธ.54.1 ธุรกิจค้าปลีก 
97 เพราะเราคู่กัน สบธ.54.1 ธุรกิจค้าปลีก 
98 ศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของพนักงาน สบธ.54.1 ธุรกิจค้าปลีก 



99 อร่อยจริง ป้ิงย่าง สบธ.54.1 ธุรกิจค้าปลีก 
100 จิ๋วแจ๋ว สคค.54.1 ผ้า 
101 อินทนิลฟลาวเวอร์ช๊อป สคค.54.1 ผ้า 
102 Cutting J Shirt สคผ.54.1 ผ้า 
103 กระเป๋าโน้ตบุ๊ค Tojsiab สคผ.54.1 ผ้า 
104 เสื้อ fashion girls สคผ.54.1 ผ้า 
105 เก๊ียวซ่าลุยนํ้า สคอ.54.1 อาหารและโภชนาการ 
106 เก๊ียวซ่าลุยนํ้า สคอ.54.1 อาหารและโภชนาการ 
107 ขนมจีบสองสหาย สคอ.54.1 อาหารและโภชนาการ 
108 ขนมจีบสองสหาย สคอ.54.1 อาหารและโภชนาการ 
109 ข้าวต้มไออุ่น สคอ.54.1 อาหารและโภชนาการ 
110 ข้าวต้มไออุ่น สคอ.54.1 อาหารและโภชนาการ 
111 ปอเป๊ียะกร๊อบกรอบ สคอ.54.1 อาหารและโภชนาการ 
112 ปอเป๊ียะกร๊อบกรอบ สคอ.54.1 อาหารและโภชนาการ 
113 เก๊ียวนํ้าลําแต้ สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
114 เก๊ียวนํ้าลําแต้ สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
115 ข้าวไข่เจียวกัดจัง สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
116 ข้าวไข่เจียวกัดจัง สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
117 ข้าวโพดคลุกเนยแสนอร่อย สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
118 ข้าวโพดคลุกเนยแสนอร่อย สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
119 โคโรเกะ สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
120 โคโรเกะ สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
1๒1 นํ้ายําสําเร็จรูป สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 
1๒๒ นํ้ายําสําเร็จรูป สคอ.54.2 อาหารและโภชนาการ 

จํานวนโครงระดบั ปวส. 122 โครงการ 
รวมทั้งสิน้ 245 โครงการ 

 

 

 


