
ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  2  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   อุปกรณชวย-ประกอบวาลวรถจักรยานยนต 4 จังหวะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายมูฮําหมัดรุสดี หลําเยะ   ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

2. นายวิสุทธ์ิ  ไสยสิทธ์ิ  ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

3. นายฉันทะ  มงคลประดิษฐ   ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

4. นายบุรฮาน  เตะแห     ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นายสุชาติ ทองสุข   ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

   2 . นายสุภาพ สุขศรี  ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการถอดประกอบ 

2.  ใชงานงาย ไมยุงยาก 

3.  งายตอการบํารุงรักษา 

รูปภาพ 

 
 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  

 



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องทําความสะอาดคียบอรดแบบพกพา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นางสาวกรรณิการ นวลบุญ  ช้ัน  ปวช. 2 แผนก คอมพิวเตอร 

2. นายอิทธิเทพ  พรอมมูล ช้ัน  ปวช. 1 แผนก คอมพิวเตอร 

3. นายณัชพล    เนารัตน  ช้ัน  ปวช. 1 แผนก คอมพิวเตอร 

4. นายชินวัฒน  แกวสุข  ช้ัน  ปว ช. 1 แผนก คอมพิวเตอร 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1.   นายสุวิทย เชยบัวแกว   ตําแหนง  ครู คศ.1 

   2.   นายธนภัทร พานิช   ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  ใชประโยชนจากพัสดุเหลือใช 

2.  ใชทําความสะอาดแปนพิมพ คอมพิวเตอร 

 

 

 
 

 

 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 

         อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทร  074-477292,074-318428  

 



ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   แผนรองเมาสเพ่ือสุขภาพ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นางสาวมารีหยาม หลังอิ  ช้ัน  ปวช. 3 แผนก คอมพิวเตอร 

2. นางสาวเรวดี  บินสะมะ ช้ัน  ปวช. 3 แผนก คอมพิวเตอร 

3. นายอภิสิทธ์ิ   แกวนุย  ช้ัน  ปวช. 3 แผนก คอมพิวเตอร 

4. นางสาวมัณฑิตา  เซ็นอาลามีน  ช้ัน  ปว ช. 3 แผนก คอมพิวเตอร 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นายธเนศ บุญแท  ตําแหนง ครู คศ.1  

   2 . นางสาวธนิดา เลขานุกิจ  ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  เพ่ือลดอาการปวดขอมือ 

2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิภาพระยะเวลาการทํางานไดนานขึ้น 

3.  เพ่ือการผอนคลายขณะการทํางาน 

รูปภาพ 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องกวาดทราย 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายพิษณุ  สะหลํา  ช้ัน  ปวช. 3 แผนก ชางเช่ือมโลหะ 

2. นายธัญวิทย  สุพจนศิลป ช้ัน  ปวช. 3 แผนก ชางเช่ือมโลหะ 

3. นายอดุลย   สุดาหวัง  ช้ัน  ปวช. 3 แผนก ชางเช่ือมโลหะ 

4. นายฮาหรีม  หมะแอ  ช้ัน  ปว ช. 3 แผนก ชางเช่ือมโลหะ 

ชื่อที่ปรึกษา 

1.นายอดินันต สะแต  ตําแหนง  ครู คศ.1 

   2. นายปวัตน หนูบังเกิด ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  ใชกวาดทรายบริเวณชายหาดใหเรียบ 

2.  เพ่ือใหชายหาดมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 

รูปภาพ 

 
 

 

สถานที่ติดตอ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  87  หมู 8  ถนนหาดใหญ-จะนะ  ตําบลจะโหนง 
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 ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  255 5 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  6  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่อง Digital Visual Presenter แบบไรสาย 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายธุวานนท  ไชยรัตน  ช้ัน  ปวช. 2 แผนก อิเล็กทรอนิกส 

2. นายสุริยะ  หลินเภอ  ช้ัน  ปวช. 2 แผนก อิเล็กทรอนิกส 

3. นายจักรกฤษ   โพธ์ิเทพ  ช้ัน  ปวช. 2 แผนก อิเล็กทรอนิกส 

4. นายศิวกร  อินทรโต  ช้ัน  ปว ช. 2 แผนก อิเล็กทรอนิกส 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นายปนพงษ ยอดสะคุณ ตําแหนง ครู คศ.1  

   2 . นายวัชระ สงวนอาสน ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  นํ้าหนักเบา  ใชงานงาย 

2.  ไมตองมีสายสัญญาณภาพ ในการติดต้ังใชงาน 

3.  ราคาประหยัด 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  5  สิ่งประดิษฐประเภทภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เหยื่อตกปลาปลอมจากนํ้ายางพารา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นางสาวธัญญาภรณ แกวขาว   ช้ัน  ปวช. 2 แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

2. นางสาวสาวิตรี  ออนดี   ช้ัน  ปวช. 2 แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

3. นางสาวจิราพร   เกือแกว   ช้ัน  ปวช. 2 แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

4. นางสาวสุปราณี  ประยูรเต็ม ช้ัน  ปวช. 2 แผนก เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นางสาวอาบีดะ นุยเอียด  ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

   2 . นายปรัชญา  กาญจนารัตน ตําแหนง  ครูจางสอน 

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  สามารถใชเปนเยื่อตกปลา  แทนการใชเย่ือจริง 

2.  เพ่ิมมูลคาแกนํ้ายางพารา 

3.  ลดขยะพลาสติก 

รูปภาพ 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  5  สิ่งประดิษฐประเภทภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   อุปกรณชวย-ประกอบวาลวรถจักรยานยนต 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายอัศดาวุธ  ลาเหมะ    ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

2. นายเกรียงไกรยุทธ  อาญาพิทักษ ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

3. นายวุฒิพงษ  จํานงคทอง   ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

4. นายสุรินทร  หมัดโสะ ช้ัน   ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นายสุชาติ ทองสุข   ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

   2 . นายสุภาพ สุขศรี  ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการถอดประกอบ 

2.  ใชงานงาย ไมยุงยาก 

3.  งายตอการบํารุงรักษา 

รูปภาพ 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  5  สิ่งประดิษฐประเภทภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องทําฟองสบู 2 in 1 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายนัทธพงศ สิงหพรหม   ช้ัน  ปวส. 2 แผนก ชางยนต 

2. นายบดินทร ดําดี  ช้ัน  ปวส. 2 แผนก ชางยนต 

3. นายมนัส ปานขลิบ   ช้ัน  ปวส. 2 แผนก ชางยนต 

4. นายจักรกฤษณ แซเหง  ช้ัน  ปวส. 2 แผนก ชางยนต 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1. นายบุญสง การสุวรรณ  ตําแหนง  พนักงานราชการ  คร ู

   2 . นายธารารัตน สันตรัตติ ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

    

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  เพ่ิมใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูในช้ันเรียนมาประยุกตใชในการเรียนในรายวิชาชางยนต 

2.  เพ่ือใหนักศึกษาสรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมนําเสนอเพ่ิมคุณคาใหกับตัวสินคา และ

นิทรรศการตางๆ 

รูปภาพ 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   อุปกรณชวยประคองผาแนวต้ังผลไมทรงกลม 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นางสาวชนัฎฐา  สุวรรณชาตรี  ช้ัน  ปวช. 1 แผนก ชางกอสราง 

2. นายสะมะแอ  สมาน  ช้ัน  ปวช. 1 แผนก ชางกอสราง 

3. นายปริญญา  หมุดหวัน ช้ัน  ปวช. 2 แผนก ชางเช่ือมโลหะ 

4. นายณัฐพงษ  มณี   ช้ัน  ปวช. 2 แผนก ชางเช่ือมโลหะ 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1.   นายสุรเชษฐ  เขียวหอม   ตําแหนง  ครู คศ.3 

   2.   นายประสาน  หมินแดง  ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  ชวยประคองช้ินผลไมขณะผาไมใหแตกรูปทรง 

2.  เปนสื่อการเรียนรูใหนักเรียนใชประกอบในการเรียน 

รูปภาพ 
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ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2555 

ประเภทผลงาน    ประเภทที่  6  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ   เครื่องดัดเหล็กหนาแปลนวงกลม 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชื่อผูประดิษฐ 

1. นายฉันทะ มงคลประดิษฐ      ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

2. นายนิภัทร สังหลัง   ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

3. นายนรินทร เอียดเจริญ  ช้ัน  ปวส. 1 แผนก ชางยนต 

ชื่อที่ปรึกษา 

   1.   นายบุญสง การสุวรรณ   ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

   2.   นายสุภาพ สุขศรี   ตําแหนง  พนักงานราชการ  ครู 

ประโยชนผลงานประสิ่งประดิษฐ 

1.  เพ่ือใชในการดัดเหล็กเสนแบบใหเปนวงกลมไดสะดวก 

2.  เพ่ือใชในการดัดเหล็กใหเปนเสนโคงตามตองการ 

รูปภาพ 
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