
 
แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 
ประเภทผลงาน ประเภทท่ี 1   ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ หน้ากากเช่ือมไฟฟ้าควบคุมการเปิดปิดเครื่องเช่ือมไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
1. นายรัถกิตต์ิ  แก้วเพชร ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ   
2. นายณัฐพงษ์ มณี  ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  
3. นายธนดล เงินแท่ง  ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  
4. นายกิตติภัทร์ จารุสวรรณวัฒน์ ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  
5. นายสุรวุฑ  ด้นหมาน ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  
6. นายเดชา  เส็นหีม  ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  
7. นายชนน  เร๊ะ  ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  
8. นายปริญญา หมุดหวัน ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  
9. นายอาณู สุปเหย๊าะ ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  
10. นายชนนท์ ใบดีน  ช้ัน  ปวช.3   แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ  

ชื่อที่ปรึกษา 
1. นายศราวุธ ชุมภูราช  ต าแหน่ง ครู ค.ศ 1 
2. นายปิ่นพงษ ์ ยอดสะคุณ ต าแหน่ง ครู ค.ศ 1 
3. นายประสาน หมินแดง ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  

ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
1. ควบคุมการเปิดปิดเครื่องเช่ือมไฟฟ้า 
2. ป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงานเช่ือมจากล าแสงท่ีเกิดจากการเช่ือมไฟฟ้า 
3. ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    87  หมู่ 8  ถนนจะนะ  -  หาดใหญ่   ต าบลจะโหนง   อ าเภอจะนะ  
 จังหวัดสงขลา   โทร 074-477292 , 074-318428 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเภทผลงาน  ประเภทท่ี  2  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องพิมพ์ลายตัวหนอนทางเดิน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

๑. นายเจตริน  คงเต็ม  ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 
๒. นายธารา  ย่องล่ัน  ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 
๓. นายมูฮัมหมัด มุสอแยนา ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 
๔. นายจักรินทร์ สุวรรณโณ ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 
๕. นายพิทยา  วารี  ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 
๖. นายสะมะแอ สมาน  ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 
๗. นส.ชนัฏฐา  พรมสุวรรณ ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 
๘. นส.รอยพิมพ ์ ชุมบุญ  ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 
๙. นส.เกศรา  แก้วประเสริฐ ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ก่อสร้าง 

ชื่อที่ปรึกษา 
๑. นายสมคิด  เพ็ชร์เทพ ต าแหน่ง  ครู  คศ.2 
๒. นายสุรเชษฐ์  เขียวหอม ต าแหน่ง  ครู  คศ.2 
๓. นายประสาน  หมินแดง ต าแหน่งพนักงานราชการ 
๔. นายปวัตน์  หนูบังเกิด ต าแหน่งพนักงานราชการ 
๕. นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง  ต าแหน่งครูพิเศษสอน 

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ 
๑. ลดเวลาในการปูพื้นตัวหมด 
๒. ประหยัดค่าจ้างแรงงาน 
๓. ลดพื้นท่ีการจัดเก็บวัตถุดิบการผลิต 

 

 

สถานที่ติดต่อ    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู่ ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ   
จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,  ๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 
ประเภทผลงาน  ประเภทท่ี  4  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  กังหันน้ า 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 
ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
1 นายสุรวุท    ด้นหมาน  ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
2 นายเดชา    เส็นหีม   ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
3 นายปริญญา    หมุดหวัน  ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
4 นายอาณู    สุปเหย๊าะ  ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
5 นายชนน    เร๊ะ   ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
6 นายรัถกิตต์ิ    แก้วเพชร  ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
7 นายชนะ    บุญช ู   ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
8 นายชาคร    เส้งประสิทธิ์  ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
9 นายพงศ์ธร    บุญทอง   ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
10 นายนัดสะรี    สอหน๊ะ   ช้ัน  ปวช.  3  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ 
 
ชื่อที่ปรึกษา 
1  นายอดินันต์    สะแต   ต าแหน่ง  ครู  คศ. 1 
2  นายปวัตน์    หนูบังเกิด  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  ครู 
3  นายธารารัตน์   สันตรัตติ  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  ครู 
4  นายธนารักษ์   แสงคง   ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกสอน 
5  นายอเนก    สังสุวรรณ  ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกสอน 
 
ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

1. เพื่อน าไปใช้โดยใช้พลังงานหมุนเวียน 
2. ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก  ค่าใช้จ่ายต่ า 

 
สถานที่ติดต่อ    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู่ ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,  ๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   ประจ าปีการศึกษา  2556 

 
ประเภทผลงาน    ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์    แผ่นรองเมาส์เพื่อสุขภาพ          
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวะจังหวัดสงขลา 
ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
 ๑.  นางสาวมารีหยาม   หลังอิ  ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 ๒.  นางสาวเรวดี    บินสะมะ ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

   ๓.  นายอภิสิทธิ์    แก้วนุ้ย  ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๔.  นายสิทธิโชค   ขวดแก้ว           ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๕.  นายฐากร   เกือแก้ว  ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๖.  นายวีระศักดิ์   ไทยสกุล  ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๗.  นางสาวกัณณิกา   วงศ์เกต  ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๘.  นางสาวระพีพรรณ   แซ่อิ้ว  ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
๙.  นางสาวชุติมา    อุทัยธาร ช้ัน  ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
๑๐. นางสาวพิมพิศา    ประยูรแก้ว ช้ัน ปวส.1  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 
ชื่อที่ปรึกษา 

๑. นายธเนศ    บุญแท้   ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.1   
๒. นางสาวธนิดา    เลขานุกิจ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (คร)ู   

 
ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
๑.เพื่อลดอาการปวดเมื่อยข้อมือ 
๒. เพื่อผ่อนคลายขณะท างาน 
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

 
สถานที่ติดต่อ    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู่ ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,  ๐๗๔-๓๑๘๔๒ 
 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเภทผลงาน  ประเภทท่ี  2  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องแยกโลหะเงิน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

๑.นายอารีฟ  เต๊ะเหย๊ะ  ช้ัน ปวส. 2 แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง 
๒.นายเจษฎากร  เหล็มหัด   ช้ัน ปวส. 2 แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง 
๓.นายภานุพันธ ์  ณะสงฆ์   ช้ัน ปวส. 2 แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง 
๔.นายทศพร  พรหมอินทร ์  ช้ัน ปวส. 2 แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง 
๕.นายนิวัฒน ์  ขุนศรี   ช้ัน ปวส. 2 แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง 
๖.นายวรวิทย์  สรรพพันธ ์  ช้ัน ปวส. 2 แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง 
๗.นายทวี  สันเหล็ม   ช้ัน ปวส. 1 แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง 
๘.นายมาลีกี  หีมหวัง   ช้ัน ปวส. 1 แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง 

ชื่อที่ปรึกษา 
๑.นายปิ่นพงษ ์  ยอดสะคุณ  ต าแหน่ง  ครู  คศ.1 
๒.นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา   ต าแหน่ง  ครู  คศ.2 

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ 
๑.ได้เครื่องแยกโลหะเงิน 
๒.แยกโลหะเงินจากขยะสารเคมี 

 

 

 
สถานที่ติดต่อ    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู่ ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,  ๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 
 

 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ประเภทผลงาน ประภทท่ี 2  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นผู้ช่วยครู 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
 
ชื่อผู้ประดิษฐ์  
๑. นายวีระพล  ค าแก้ว  ช้ัน  ปวช.2  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๒. นายอานนท์        แหละแอ          ช้ัน  ปวช.2  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๓. นายณัฐวุฒิ          ร่าหนิ             ช้ัน  ปวช.2  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๔. นายสุนันท์         ฉาดสัน            ช้ัน  ปวช.2  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๕. นายสราวุธ         เส๊าะเด็น         ช้ัน  ปวช.1  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๖. นายศุภวิชญ์        ชุมปถัมภ์          ช้ัน  ปวช.1  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๗. นายสถาพร         พรมทองคง       ช้ัน  ปวช.1  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๘ .นายปฏพิล          พรหมสุวรรณ    ช้ัน  ปวช.1  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๙ .นายอิสดาเร็ด      ร่าหนิ            ช้ัน  ปวช.1  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
๑๐ .นายสุรเชษฐ์       หมินิ               ช้ัน  ปวช.1  แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์              
ชื่อที่ปรึกษา 
๑. นาย  วัชระ        สงวนอาสน์ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  (ครู) 
๒. นาย  นฤชาติ     สุวรรณชาตรี ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  (ครู) 
๓. นาย  ธเนศ        บุญแท้             ต าแหนง  ครู คศ 1 
 
ประโยชน์ผลงานประสิ่งประดิษฐ์ 
๑. สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจ 
๒. ลดการใช้พลังงาน 
๓. ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 
๔. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
๕ .ใช้งานง่ายและพกพาสะดวก 
๖. น ามาใช้งานด้านรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

 
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ๘๗ หมู่ ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ ต าบลจะโหนง 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทร ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเภทผลงาน  ประเภทท่ี  3  ส่ิงประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  ผลิตภัณฑ์เพิ่มทักษะการพิมพ์ตัวเลข 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

๑.นางสาวปวีณา  แสนธิ   ช้ัน ปวช. ๓ แผนกวิชา  การบัญชี 
๒.นางสาวสิริธัญญ ์ ทองกอปาน  ช้ัน ปวช. ๓ แผนกวิชา  การบัญชี 
๓.นางสาววาศิณี  จงนอก   ช้ัน ปวช. ๓ แผนกวิชา  การบัญชี 
๔.นางสาวสุวิมล  โต๊ะโหยม  ช้ัน ปวช. ๓ แผนกวิชา  การบัญชี 
๕.นางสาวหทัยชนก แสงคง   ช้ัน ปวช. ๓ แผนกวิชา  การบัญชี 
๖.นางสาวอารดา  แก้วนพรัตน ์  ช้ัน ปวช. ๓ แผนกวิชา  การบัญชี 

ชื่อที่ปรึกษา 
๑.นางสุธิษา  บุญเรืองขาว  ต าแหน่ง  ครู  ช านาญการ 
๒.นายธิติพงษ ์  ทิพรัตน์   ต าแหน่ง  ครู  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ 
๑.ช่วยฝึกทักษะการพิมพ์ตัวเลขแบบสัมผัส 
๒.ป้องฝุ่นละออง  ส่ิงสกปรก 
๓.กันกระแทก 

 

 

สถานที่ติดต่อ    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู่ ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ   
จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,  ๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 

 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2556 

ประเภทผลงาน    ประเภทท่ี ๕ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์   กรวยจราจรจากน ้ายางพารา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
๑ นายเรืองศักดิ์   ใหม่แก้ว  ช้ัน ปวช.2  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๒ น.ส.ศเร๊าะต้า   หมัดบก   ช้ัน ปวช.2  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๓ น.ส.ยามีล๊ะ    หะหนัง     ช้ัน ปวช.2  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๔ น.ส.ปวีณา    จันอิ          ช้ัน ปวช.2  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๕ น.ส.สุนิตา   สัทธารัตน์     ช้ัน ปวช.2  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๖ นายมูฮาหมัด   ทองรัตน์   ช้ัน ปวช.1  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๗ น.ส.สุธิดา    สะเหม๊าะ     ช้ัน ปวช.1  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๘ น.ส.อรอุมา    เหล็มนุ้ย     ช้ัน ปวช.1  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๙ น.ส.อรอุมา    สุวรรณรัตน์  ช้ัน ปวช.1  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
๑๐ น.ส.ชนากาน์  เจ๊ะหลี    ช้ัน ปวช.1  แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

ชื่อที่ปรึกษา 
๑ นางสาวอาบีด๊ะ  นุ้ยเอียด  ต าแหน่ง   พนักงานราชการ  (ครู) 
๒ นายปรัชญา   กาญจนารัตน์ ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน 
๓ นายธิติพงษ์   ทิพรัตน์  ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน 
๔ นายปวัฒน์     หนูบังเกิด ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  (ครู) 
   
ประโยชน์ผลงานประสิ่งประดิษฐ์ 
๑.  ลดปัญหาอุบัติเหตุจากการเฉ่ียวชนกรวยจราจร 
๒.  ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากยางพารา 

 
  
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู่ 8  ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง 
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 



 
ประเภทผลงาน  ประเภทท่ี  2  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องถอดลูกสูบเบรกรถยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

๑.นายพนม  สุวรรณรัตน์  ช้ัน ปวช. 3 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๒.นายเทิดพงศ์  มณี   ช้ัน ปวช. 3 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๓.นายพิเชษฐ์  ยีกะเจ้   ช้ัน ปวช. 3 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๔.นายภีมพล  หมั่นเจริญ  ช้ัน ปวช. 3 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๕.นายธนวัฒน ์  หวัดเพชร  ช้ัน ปวช. 3 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๖.นายมงคลชัย  จันทรจิตร  ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๗.นายอภิสิทธิ์  เจะหนิ   ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๘.นายวรธน  โต๊ะเส็น   ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๙.นายวรยศ  โต๊ะเส็น   ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
๑๐.นายศรายุทธ  ทองค า   ช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา  ช่างยนต์ 

ชื่อที่ปรึกษา 
๑.นายสุภาพ  สุขศรี   ต าแหน่งพนักงานราชการ (ครู) 
๒.นายบุญส่ง  การสุวรรณ  ต าแหน่งพนักงานราชการ (ครู) 

 
ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ 

๑.สามารถถอดลูกสูบเบรกรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก 
๓.ลดอาการสูญเสียของช้ินส่วนคาลิเปอร์เบรกรถยนต์ 
๔.ใช้เป็นส่ือช่วยในการเรียนการสอนวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ 

 

 
สถานที่ติดต่อ    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู่ ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,  ๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 
 

 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ประเภทผลงาน  ประเภทท่ี  ๒  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องมือเช่ือมพลาสติกอย่างง่าย 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 
ช่ือผู้ประดิษฐ์ 
๑. นายนรินทร์   เอียดเจริญ  ช้ัน  ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 
๒. นายศิรวิทย์  ปาโต   ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๓. นายเศรษฐโชค ทองมา   ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๔. นายนัฐนัย  สังข์ช่วง   ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๕. นายอนุชา  มณีโชติ   ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๖. นายยุทธนา  สีสวนแก้ว  ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๗. นายรณกร  ฤทธิ์ฉิ้ม   ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๘. นายอภิสิทธิ์  หนูแก้ว   ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๙. นายสรวิชญ์  บุญช ู   ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๑๐. นายฉัตราวุธ  บุญนา   ช้ัน  ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ 
   

ช่ือท่ีปรึกษา 
๑. นายสุชาติ  ทองสุข   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  (ครู) 
๒. นายสุภาพ  สุขศรี   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  (ครู) 
 

ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
๑. สามารถเช่ือมพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 

๓. ราคาถูกกว่าท้องตลาด 
 

 
 
 

สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ๘๗ หมู่ท่ี ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ ต าบลจะโหนง  

อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 

 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
ประเภทผลงาน  ประเภทท่ี  ๖  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  อุปกรณ์ถอดประกอบวาล์วรถจักรยานยนต์  ๔  จังหวะ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 
ช่ือผู้ประดิษฐ์ 
๑. นายวิสุทธิ์  ไสยสิทธิ์   ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 
๒. นายมูฮัมหมัดรุสดี หล าเยะ   ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๓. นายฉันทะ  มงคลประดิษฐ์  ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๔. นายเกรียงไกรยุทธ อาญาพิทักษ์  ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๕. นายอัศดาวุธ  ล่าเหมาะ  ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๖. นายจตุรงค์  ขันทอง   ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๗. นายวุฒิธิพงศ์  จ านงทอง  ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๘. นายสุรินทร์  หมัดโส๊ะ   ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๙. นายบุราฮาน  เต๊ะแห   ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 
๑๐. นายสุวิชัย  มาศศรี   ช้ัน   ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 
 

ช่ือท่ีปรึกษา 
๑. นายสุชาติ  ทองสุข   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  (ครู) 
๒. นายสุภาพ  สุขศรี   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  (ครู) 
 

ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
๑. สามารถถอดประกอบวาล์วรถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ลดระยะเวลาในการถอดประกอบวาล์วรถจักรยานยนต์ 

๓. ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 

 

 
 

สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ๘๗ หมู่ท่ี ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ ต าบลจะโหนง  

  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเภทผลงาน  ประเภทท่ี  2  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  สมุดโน๊ตพิทักษ์โลก 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  
ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

๑. น.ส.นารีต้า  สันแหละ  ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๒. น.ส.วิภาดา  สมัครใจ   ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๓.น.ส.นูรียัด  อะเหล๊ะ   ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๔.น.ส.สุชาดา  สุขาทอน  ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๕.น.ส.อธิชา  จันทร์แดง  ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๖.น.ส.กัญญาทิพย ์ เฉิดฉิ้ม   ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๗.น.ส.เมลาณีย์  นรสิงห์   ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๘.น.ส.นุชมณี  ประสมพงศ์  ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๙.น.ส.มารีนา  เหมโห๊ะ   ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 
๑๐.น.ส.ธีราภรณ์  แก้วคง   ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชา  บัญชี 

ชื่อที่ปรึกษา 
๑.นางสุธิษา  บุญเรืองขาว  ต าแหน่ง  ครู  คศ.2 
๒.นางสิริภัทร  บัวแดง   ต าแหน่ง  ครู  คศ.1 
๓.นางอภิลักษณ์  ไหมสุข   ต าแหน่งพนักงานราชการ (ครู) 
๔.นางนภาพร  โกศักศรี   ต าแหน่งพนักงานราชการ (ครู) 

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ 
๑.เพื่อบันทึกความทรงจ า 
๒.ใช้เป็นของช าร่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ติดต่อ    
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู่ ๘ ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒,  ๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 



 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2556 

ประเภทผลงาน    ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประกอบอาชีพ 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์   อุปกรณ์ทดสอบ Power Supply 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
๑.นางสาวเกศนีย์   สามาดี               ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒.นางสาวอัญชลี   สัตยาภรณ์               ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๓.นางสาวพรสุดา   ระยาเพชร               ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๔.นางสาวสมใจ   ชูช่ืน                      ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๕.นายประกายเพชร   ศรีบุญเรื่อง         ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๖.นางสาวกรรณิการ์   นวลบุญ              ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๗.นายอิทธิเทพ   พร้อมมูล                    ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๘.นายภูวนัย    นุชชัย                     ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๙.นายณัชพล    เนาวรัตน์                ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๐.นายจักรี    พรหมอินทร์                ช้ัน  ปวช.3 แผนก   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อที่ปรึกษา 
๑.นายสุวิทย์    เชยบัวแก้ว       ต าแหน่ง   ครู คศ.1 
๒.นายธนภัทร์    พานิช            ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  (ครู) 

 
ประโยชน์ผลงานประสิ่งประดิษฐ์ 

1. ประหยัดเวลาในการทดลอบ Power Supply  
2.  เพิ่มความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 
 

 
 
 
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู่ 8  ถนนหาดใหญ่-จะนะ  ต าบลจะโหนง 
         อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428 


