
ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   มานบังตา (ลายไมกระถินณรงค) 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 
๑. นายซนลี มุสอแยนา  ช้ัน  ปวส. ๑ แผนกกอสราง  

๒. นายวรุฒ โตะเส็น   ช้ัน  ปวส. ๑ แผนกกอสราง  

๓. นายชัยยุทธ ทองเพ็ชรจันทร  ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกกอสราง  

๔. นายฐิติพงศ ณะชู  ช้ัน  ปวส. ๑ แผนกกอสราง  

ชื่อที่ปรึกษา 

   ๑. วา ร.ต.วีระวงศ วงศหลอ   ตําแหนง  ครู  คศ. ๒ 

   ๒. นายทัคค สุขแกว   ตําแหนง  ครู  คศ. ๒  

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 
๑. เพ่ือสรางผลิตภัณฑมานบังตาจากวัสดุเหลือใชของไมเศรษฐกิจ(ไมกระถินณรงค) 
๒. เพ่ือการออกแบบและการนําลายไมตามธรรมชาติมาตกแตงอาคารสถานที ่
๓. เพ่ือสรางผลิตภัณฑมานบังตาเปนทางเลือกของการใชงานวัสดุสําเร็จรูปประเภทงานไมบังตา 

 
ภาพประกอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู ๘  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒ ,๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 

  
  
 

 

 

 

 

 

  



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   ปกแฟมจากยางพาราผสมเศษผายีนส 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 
๑. นายณัชรัช นาคมณี  ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกการยางฯ  

๒. นายสักรียา ใบหวัง   ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกการยางฯ  

๓. นายธรรมชาติ    ทองมาก ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกการยางฯ  

๔. นายวีระชัย ศิริอภัย  ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกการยางฯ  

๕. นายนิติ ศิริวัฒน  ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกการยางฯ  

ชื่อที่ปรึกษา 

   ๑. นางสาวอาบีดะ นุยเอียด   ตําแหนง  พนักงานราชการ 

   ๒. นายตอหา เวาะแม็ง  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว  

   ๓. นายปรัชญา อาญจนารัตน   ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 
๑. ใชเก็บเอกสารสําคัญ 

๒. ลดปริมาณขยะที่เปนผายีนส 
๓. นําเศษผาที่เปนวัสดุเหลือใช มาใชประโยชนและเพ่ิมคุณคา 

๔. เพ่ิมมูลคาใหกับยางพารา 

ภาพประกอบ 

  
  
  
  
  
  

  
สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู ๘  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒ ,๐๗๔-๓๑๘๔๒๘ 

  
  



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   Aroma  Dolls 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 
๑. นายเฉลิมพงศ  อุดโร   ช้ัน  ปวช. ๒ แผนกการยางฯ  

๒. นายสมภพ สุนทรพจน   ช้ัน  ปวช. ๒ แผนกการยางฯ  

๓. นางสาวซาลีมา       วรวิวัฒน  ช้ัน  ปวช. ๒ แผนกการยางฯ  

๔. นายณัชพล ดวงปาน   ช้ัน  ปวช. ๒ แผนกการยางฯ  

ชื่อที่ปรึกษา 

   ๑. นางสาวอาบีดะ นุยเอียด   ตําแหนง  พนักงานราชการ 

   ๒. นายตอหา เวาะแม็ง  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว  

   ๓. นายปรัชญา อาญจนารัตน   ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 
๑. ทําใหรูสึกผอนคลาย รูสึกสดช่ืน 

๒. ขับไลแมลง 

๓. ประดับตกแตงภายใน 

 
ภาพประกอบ 

 
  
  
  
  
  
สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู ๘  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   อุปกรณเพ่ิมความปลอดภัยรถยนต D-MAX 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 
๑. นายอดุลย ลาเตะ   ช้ัน  ปวช. ๓ แผนกชางเช่ือมโลหะ  

๒. นายอานนท ศรีทอง   ช้ัน  ปวช. ๓ แผนกชางเช่ือมโลหะ  

๓. นายวิทยา สิงหครธ   ช้ัน  ปวช. ๓ แผนกชางเช่ือมโลหะ  

๔. นายมนตรี โนเรศน  ช้ัน  ปวช. ๓ แผนกชางเช่ือมโลหะ  

๕. นายทัตพล มุสิกโกเมน ช้ัน ปวช.๓   แผนกชางเช่ือมโลหะ  

ชื่อที่ปรึกษา 

   ๑. นายประสาน หมินแดง  ตําแหนง  พนักงานราชการครู 
    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 
๑.      เพ่ิมความปลอดภัยใหกับรถยนตในการถูกโจรกรรม 

๒.      สรางความอุนใจใหกับเจาของรถในนะดับหน่ึง 

ภาพประกอบ 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  ๒  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องขุดมะพราวแบบ  2  หัว 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 
๑. นายณัฐพล โมสิโก   ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

๒. นายเอกมงคล      สุวรรณมโณ ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

๓. นายนิติธร ชาติไทย   ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

๔. นายวิษณุ เมโส  ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

๕ นายพัฒนพงศ    ชฎารัตน ช้ัน  ปวช. 3 แผนกชางเช่ือมโลหะ  

  
ชื่อที่ปรึกษา 

   ๑. นายนิโรจน เพ็งศรี   ตําแหนง  พนักงานราชการ 

   ๒. นายธนาธิป กิมาคม  ตําแหนง  พนักงานราชการ  

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 
๑.      ใชสําหรับขุดมะพราว  (โดยใชคนขุด 2 คน  เทาน้ัน) 
 
ภาพประกอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู ๘  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒ ,๐๗๔-๓๑๘๔๒ 



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  ๒  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องดัดเหล็กหนาแปลนวงกลม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 
๑. นายศราวุธ ประสิทธ์ิสร   ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

๒. นายโอภาส หนูเอียด   ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

๓. นายอิทธิพงศ หวัดเพชร  ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

๔. นายสิทธิโชค ศรีสวัสด์ิ   ช้ัน  ปวส. 2  แผนกชางยนต  

๕. นายศักด์ิมนู หนูแกว   ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

ชื่อที่ปรึกษา 

   ๑. นายบุญสง การสุวรรณ   ตําแหนง  พนักงานราชการ 

   ๒. นายสุภาพ สุขศรี   ตําแหนง  พนักงานราชการ  

   ๓. นายนิโรจน เพ็งศรี   ตําแหนง  พนักงานราชการ  

   ๔. นายอดุล แดงแสละ  ตําแหนง  พนักงานราชการ  

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 
 ๑. ใชในการดัดเหล็กเสนแบบใหเปนหนาแปลนวงกลมเพ่ือประกอบยึดฝาถังตาง ๆ  

 ๒. ใชงานงายไมยุงยาก  

 ๓. งายตอการบํารุงรักษา  

 
ภาพประกอบ 

 
  
  
  
  
  
สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู ๘  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  ๐๗๔-๔๗๗๒๙๒ ,๐๗๔-๓๑๘๔๒ 

  
  



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  ๒  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องปอกเปลือกหมากแหง 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 
๑. นายสัญญา กําเหน็ดทอง  ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

๒. นายเฉลิมชัย ผองสะอาด  ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

๓. นายศุภชัย หมะจิ  ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

๔. นายเจะอดุล หีมหมัน  ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

๕ นายโอภาส หนูเอียด  ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

๖. นายอภิชาติ เทพทอง  ช้ัน  ปวส. 2 แผนกชางยนต  

  
ชื่อที่ปรึกษา 

   ๑. นายบุญสง การสุวรรณ   ตําแหนง  พนักงานราชการ 

   ๒. นายสุภาพ สุขศรี   ตําแหนง  พนักงานราชการ  

   ๓. นายนิโรจน เพ็งศรี   ตําแหนง  พนักงานราชการ   

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 
 ๑. ชวยลดระยะเวลาในการปอกเปลือกหมากแหง  

 ๒. มีความปลอดภัยในการปอก  

ภาพประกอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู ๘  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  ๑  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องลางชอน 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 
๑. นายศุภชัย หมะจิ   ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกชางยนต  

๒. นายเจะอดุล หีมหมัน   ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกชางยนต  

๓. นายโอภาส หนูเอียด  ช้ัน  ปวส. ๒ แผนกชางยนต  

๔. นายอภิชาติ เทพทอง  ช้ัน  ปวส. ๒  แผนกชางยนต  

  
ชื่อที่ปรึกษา 

   ๑. นายสุชาติ ทองสุข  ตําแหนง  พนักงานราชการ  

   ๒. นายอดุล แดงแสละ ตําแหนง  พนักงานราชการ  

       

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 
 ๑. ไดเครื่องลางชอนที่เปนตนแบบในการพัฒนาตอไป  

 ๒. ลดการใชพลังงานคนและเวลา  

ภาพประกอบ 

  
  
  
   
  
  
  

  
สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ๘๗  หมู ๘  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 
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