
ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  6  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องดัดเหล็กหนาแปลนวงกลม 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายเกรียงไกรยุทธ อาญาพิมักษ   ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางยนต  

2. นายนรินทร  เอียดเจริญ  ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางยนต  

3. นางสาวอุมาพร   แกวสิทธ์ิ   ช้ัน  ปวช. 3 แผนกการบัญชี  

4. นางสาวมูนี  ดีสธรรม   ช้ัน  ปวช. 3 แผนกการบัญชี 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1.  นายบุญสง การสุวรรณ   ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

   2.   นางนภาพร โกศักศรี   ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู  

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  เพ่ือใชในการดัดเหล็กเสนแบบใหเปนวงกลมไดสะดวก 

2.  เพ่ือใชในการดัดเหล็กใหเปนเสนโคงตามตองการ 

รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  

 



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  2 สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   อุปกรณใหอาหารปลาแบบนํ้าหยด 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1.  นายทวีศักด์ิ เสนาวัลย ช้ัน  ปวช.3 แผนกชางเช่ือมโลหะ 

2.  นายนิรันศักด์ิ เ ซี้ยนอุย  ช้ัน  ปวช.3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

3.  นายกฤษฎา เพชรไข   ช้ัน  ปวช.3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

4.  นายกฤตนัย ไชยสุวรรณ  ช้ัน  ปวช.3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

5.  นายกฤษฎา ทนงาน  ช้ัน  ปวช.3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

ชื่อที่ปรึกษา 

1. นายศราวุธ ชุมภูราช   ตําแหนง  ครู  คศ.1 

   2. นายประสาน หมินแดง  ตําแหนง  พนักงานราชการ   ครู 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1. ชวยใหปลาที่เลี้ยงไมอดอาหารเวลาที่เจาของไมอยูบานหลายวัน 

 รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   สี La tex art  ศิลปะแนวใหม  สรางสรรคจากนํ้ายางพารา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นางสาวจริยา  จันทรจิตร  ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ 

2. นางสาวอัสมะ  มะหยิ   ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ  

3. นางสาวพิราภรณ จันทรจิตร  ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ  

4. นางสาวคณิตา  เจียรเจริญ ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ  

5.  นางสาววิรประภา บุญเรืองรุง  ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ 

ชื่อที่ปรึกษา 

1. นางสาวอาบีดะ นุยเอียด    ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

   2. นายตอหา  เวาะแม็ง  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว  

   3. นายปรัชญา  กาญจนารัตน   ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว 

 ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ  

1.  เพ่ือศึกษาวิธีการเตรียมสีลาเท็กซอารตจากนํ้ายางพารา 

2.  เพ่ือศึกษาสูตรนํ้ายางที่ใชในการเตรียมสีลาเท็กซอารต 

3.  เพ่ือใหไดมาซึ่งวิธีการผลิตสีลาเท็กซอารตที่มีความสะดวก  รวดเร็ว  ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี

และสามารถนํามาใชงานไดจริง 

รูปภาพ 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   วัสดุคลายหนังอเนกประสงค 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายเอกราช  พลนสังเกตุ  ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ 

2. นายอดิศักด์ิ  มูสอ   ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ  

3. นายฐากร  เกือแกว    ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ  

4. นายซาราห  มามะ   ช้ัน  ปวช. 2 แผนกการยางฯ  

5. นางสาวนุชนารถ   จันทรปาโล  ช้ัน  ปวช. 2   แผนกการยางฯ 

ชื่อที่ปรึกษา 

1. นายตอหา  เวาะแม็ง  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว  

   2. นางสาวอาบีดะ นุยเอียด    ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

   3. นายปรัชญา  ก าญจนารัตน  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  เพ่ือศึกศึกษาวิธีการเตรียมวัสดุคลายหนังยางพาราผสมกับเศษผายีนส 

2.  เพ่ือศึกษาสัดสวนที่เหมาะสมในการเตรียมวัสดุคลายหนังจากยางพาราผสมกับเศษผายีนส 

3.  เพ่ือศึกษาวิธีการประกอบผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่เหมาะสมสําหรับทําผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  2   สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องดัดเหล็กเสนในแนวต้ัง 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1.  นายอภิชาต เรืองณรงค  ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางกอสราง 

2.  นายซนลี  มุสอแยนา  ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางกอสราง  

3.  นายณัชกร ดําออน   ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางกอสราง 

4.  นายทิวากร ออนหนู    ช้ัน  ปวช. 1 แผนกชางกอสราง  

5.  นายพิษณุ ภูตะเวช   ช้ัน  ปวช. 1 แผนกชางกอสราง 

 

ชื่อที่ปรึกษา 

1.  นายสุรเชษฐ เขียวหอม   ตําแหนง  ครู  คศ.3 

2.  นายสมคิด เพ็ชรเทพ   ตําแหนง  ครู  คศ.2 

3.  นางจินดา แกวชวง    ตําแหนง  ครูจางสอน 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1. ใชดัดเหล็กเสน 

2. ชวยลดเวลาและชวยทุนแรง 

3. ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ 

รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  

 



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  2   สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ช่ือผลงานสิ่งประดิษฐ   โปรแกรมจัดการคลังสินคา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1.  นางสาวพรทิพย  ประทุม  ช้ัน  ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

2.  นางสาวสุดารัตน   แกวเขียว ช้ัน  ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร  

3.  นางสาสวสุนิตา  ตะฮาวัน  ช้ัน  ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

ชื่อที่ปรึกษา 

1.  นายธนภัทร พานิช   ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

2.  นายสุวิทย เชยบัวแกว  ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1. เพ่ือสะดวกตอการคนหาขอมูลรายการสินคา 

2. เพ่ือเช็คสินคาไดรวดเร็วขึ้น 

3. ชวยประหยัดในการซื้อกระดาษ 

รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  

 



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  5 สิ่งประดิษฐเพ่ือลดภาวะโลกรอน 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   การปลูกพ้ืนไรดิน 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1.  นายรณภูมิ  แกวนุน    ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม 

2.  นายสุรวิชญ  พันธบุญ   ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม  

3.  นายฮาหรีม  หมะแอ    ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม  

4.  นายชาญยุทธ  ศรีสุวรรณ  ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม  

5.  นายสุวัฒนชัย  จันทรชูศร ี  ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม  

6.  นายพิษณุ  สะหลํา    ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม  

7.  นายธัญวิทย  สุพจนศิลป   ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม  

8.  นายอดุลย  สุดาหวัง    ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม  

9.  นายนฤพนธ  ศรีสุวรรณ  ช้ัน  ปวช. 2 แผนกชางเช่ือม  

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นายปวัตน หนูบังเกิด   ตําแหนง   พนักงานราชการ   ครู 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

 1.   ใชพ้ืนที่ในการเพาะปลูกนอยแตไดผลผลิตสูง 

 2.   พืชผักที่ปลูกดวยวิธีน้ีจะสด  สะอาด และไมมีสารพิษตกคาง 

 3.  เปนระบบที่ประหยักนํ้าในการปลุกพืช  

 รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554  

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   ขอตอสายยางจากนํ้ายางพารา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1.  นายเฉลิมพงศ  อุตโร  ช้ัน  ปวช. 3 แผนกผลิตภัณฑยาง  

2.  นายสมภพ  สุนทรพจน  ช้ัน  ปวช. 3 แผนกผลิตภัณฑยาง  

3.  นางสาวซาลีมา  วรวิวัฒน ช้ัน  ปวช. 3 แผนกผลิตภัณฑยาง  

4.  นายนิติ   ศิริวัฒน  ช้ัน  ปวส. 2 แผนกผลิตภัณฑยาง  

5.  นายศรายุทธ  แกวกลับ ช้ัน  ปวส. 2 แผนกผลิตภัณฑยาง 

 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นายสุภาพ  สุขศรี  ตําแหนง  พนักงานราชการ   ครู 

          2. นายปรัชญา  การญจนารัตน  ตําแหนง  ครูจางสอน 

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

 1.  สามารถใชตอสายยางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  ใชงานงายไมยุงยาก 

 3.  ลดระยะเวลาในการใชงาน  

 รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554  

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  2   สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องลางช้ินสวนเครื่องยนต 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายนรพนธ ไชยสิทธ์ิ    ช้ัน  ปวส.2 แผนกวิชาชางยนต 

2.  นายศักด์ิพล ทองนุย    ช้ัน  ปวส.2 แผนกวิชาชางยนต  

3.  นายสุรวัช จันทรัตน   ช้ัน  ปวส.2 แผนกวิชาชางยนต  

4. นายเริงชัย เพ็ชรสัจจะ  ช้ัน  ปวส.2 แผนกวิชาชางยนต 

 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นายสุรชัย จันทรนุน ตําแหนง   พนักงานราชการ   ครู 

           

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

 1.  ใชสําหรับลางช้ินสวนเรื่องยนต 

 รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  

 



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554  

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   จักรยานไฟฟาสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายภานุพงศ ชูกําเนิน   ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางไฟฟา  

2. นายภานุพันธ ณะสงฆ  ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางไฟฟา  

3. นายธีรเดช คงปาล   ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางไฟฟา  

4. นายเสกสรร ช่ังหมาน   ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางไฟฟา  

5. นายอดุลเดช หัดหมัด   ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางไฟฟา  

ชื่อที่ปรึกษา 

1. ครูนายวิเชฐ สองแกว   ตําแหนง  ครู  ศค.2 

2. นายธนาธิป กิมาคม  ตําแหนง  พนักงานราชการ   คร ู

3. นายกอบศักด์ิ ดิษโสภา   ตําแหนง  พนักงานราชการ  คร ู

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1. เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต และใชชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม 

2. เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาทั้งทางบกและทางนํ้า 

3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนและ

พัฒนา 

 รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554  

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐเพ่ือการเรียนการสอน 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   (Sound  Delivery)    

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายสฤก พรหมกําเนิด  ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  

2. นายวาริส หลําเบ็ลสะ  ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  

3. นายสุวิทย ยอยชวง   ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  

 

ชื่อที่ปรึกษา 

1. นายวัชระ สงวนอาสน  ตําแหนง  พนักงานราชการ  คร ู

 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1. ชุดเคลื่อนที่สําหรับ สื่อระบบเสียง 

2. สามารถจายไฟ  DC โดยชารตแบตเตอร 

3. ชุดขยายเสียง  โดยใช  SD  การดไดพรอมไมค 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554  

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐเพ่ือการเรียนการสอน 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   ( Smart  Podium)   

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายสวัสด์ิ สะเมาะ  ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  

2. นายยูสบ ออนนวล  ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  

 

ชื่อที่ปรึกษา 

1. นายวัชระ สงวนอาสน  ตําแหนง  พนักงานราชการ  คร ู

 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1. เปนโพเดียมมีชุดเครื่องเสียงในตัว 

2. บอกเวลาการใชงาน การทํางาน 

3. ใช SD ได ตอกับโนตบุคได 

  

รูปภาพ 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554  

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องใหอาหารปลาตูอัตโนมัติ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายวิสุทธ์ิ  ไสยสิทธ์ิ   ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางยนต  

2. นายมูฮัมหมัดรุสดี หลําเยะ   ช้ัน  ปวช.1 แผนกวิชาชางยนต  

3. นายพนม  สุวรรณรัตน  ช้ัน  ปวช.3 แผนกวิชาชางยนต  

 

ชื่อที่ปรึกษา 

1. นายสุชาติ  ทองสุข   ตําแหนง  พนักงานราชการ  คร ู

2. นายอดุล  แดงแสละ  ตําแหนง  พนักงานราชการ  คร ู

 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1. อํานวยความสะดวกเวลาออกจากบานหลาย ๆ วัน 

2. ประหยัดเวลาในการใหอาหารปลา 

 รูปภาพ 
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