






 

 

 

 

 

 

 

สรุปจ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์แต่ละวิทยาลัยฯ 

                                                            วิทยาลัยเทคนคิพทัลุง 
 
จ านวน             42    ชิ้น 

                                    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง   จ านวน          1    ชิ้น 
                                                 วิทยาลัยสารพัดช่างพทัลุง จ านวน        2    ชิ้น 
                                         วิทยาลัยเทคนคิป่าพะยอม    จ านวน        17    ชิ้น 
                                              วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน จ านวน         6    ชิ้น 
                                               วิทยาลัยการอาชพีบางแก้ว จ านวน       22    ชิ้น 

      

  
รวมทั้งสิ้น               90    ชิ้น 



 

 

 

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว 

                                                           วิทยาลัยเทคนคิพทัลุง 
 

จ านวน        6          ชิ้น 
                                    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง   จ านวน        -          ชิ้น 
                                                 วิทยาลัยสารพัดช่างพทัลุง จ านวน        -          ชิ้น 
                                         วิทยาลัยเทคนคิป่าพะยอม    จ านวน        6          ชิ้น 
                                              วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน จ านวน        -          ชิ้น 
                                               วิทยาลัยการอาชพีบางแก้ว จ านวน        4        ชิ้น 

     

  
รวมทัง้สิ้น               จ านวน       16        ชิ้น 

     

 
 ð ใช้ไฟฟ้า 220 V 50Hz      จ านวน   6   ชิ้น 

 

 
 ð ใช้ไฟฟ้า 380 V 50Hz      จ านวน   1   ชิ้น 

 

 
 ð ใช้ระบบน้ าประปา           จ านวน   1   ชิ้น 

  



สถานศึกษา รหสั ชือ่สิง่ประดิษฐ์ ชือ่เจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง A01 เว็บไซต์ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียน-นักศึกษา

เพือ่น้อง 1. นางสาวพชิชา  สงนุย้
2. นายคมกริช  ขุนจบ
3. นายจักรินทร์  มากจันทร์
4. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
5. นางสาวชัญญานุช  เกิดผล
ครูทีป่รึกษา
1. นายเดชาภพ  ศรีพทิกัษ์
2. นางปริยาภทัร  บญุมณี
3. นางศรีวรรณ  ชูมี
4. นางสาววิภาดา  สายช่วย
5. นางสาวมานิตา  สังปริเมนทร์

วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง A02 ระบบตรวจสอบและติดตามเจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา
เส่ียงภยัผ่านเครือข่าย Narrowband 1. นายปรเมษฐ์  สุขสวัสด์ิ
Internet of Things (NB-IoT) 2. นายนายธัญวิชญ์  บางยี่ขัน

3. นายธันวา  รองขุน
4. นายนนทธ์ิชัย  รัตนพนัธ์
5. นายกิตติพทัธ์  ชูช่วย
6. นายปภณิวิทย์  คงดี
7. นางสาวพมิพช์นก  กสิคุณ
8. นายศุภวิทย์  เรนภกัดี
9. นายประภสัสร  ชัยพรม
10. นางสาวกัลยากร  คงแก้ว
ครูทีป่รึกษา
1. นายขจรฤทธิ์กานต์  กุลพทัธ์สร
2. นายนรินทร์  ด านุย้
3. นางสาวอัจจิมา  ชนะกาญจน์
4. นายขวัญชัย  จันทรโชติ
5. นายณรงค์ศักด์ิ  ข าผุด

สิง่ประดิษฐ์ประเภทที ่1 สิง่ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว



สถานศึกษา รหสั ชือ่สิง่ประดิษฐ์ ชือ่เจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง A03 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ข้อมูล นักเรียน-นักศึกษา

โรงแรมโนราหว์ิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง 1. นางสาวมนทริาลัย  เทพสง
2. นางสาวพลอยไพลิน  จุ้ยพริก
3. นางสาวอาลิสา  ปลุกกระโทก
4. นางสาวพชรวรรณ  รักเคว็จ
5. นางสาวณัฐพร  พลายด้วง
ครูทีป่รึกษา
1. นางสาวมานิตา  สังปริเมนทร์
2. นายเอกชัย  เพจ็เซ่ง
3. นางศรีวรรณ  ชูมี
4. นางนัฐฐิยา  ศรีเพชรทอง
5. นายเดชาภพ  ศรีพทิกัษ์

วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง A04 เกม Tool Box นักเรียน-นักศึกษา
1. นายธฤทธิ์  ชนะภยั
2. นางสาวนวพร  เหลือเทพ
ครูทีป่รึกษา
1. นายธีรพจน์  ลือศิริวัฒนา
2. นางสุวรรณี  พนัโกศล

วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง A05 อุปกรณ์ควบคุมและติดตามรถ นักเรียน-นักศึกษา
(Moto IoT) 1. นายพลากร  ชูช่วย

2. นายพลีพทัร์  แก้วด้วง
3. นายปฏภิาน  สงนุย้
4. นายวุฒิพงศ์  นิม่แก้ว
ครูทีป่รึกษา
1. นายชัยณรงค์  มีมาก
2. นายจรินทร์  เมืองหนู
3. นายมณฑป  ไชยบณัฑิต

สิง่ประดิษฐ์ประเภทที ่1 สิง่ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว



สถานศึกษา รหสั ชือ่สิง่ประดิษฐ์ ชือ่เจ้าของผลงาน หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง A06 ระบบควบคุมการเล้ียงสัตว์ นักเรียน-นักศึกษา

ผ่านแอพพลิเคชั่น 1. นายภาณุพงศ์  บวัทอง

2. นายดนุเดช  จันทร์ด า

3. นายปญัญากร  มีเสน

4. นายฐาปกรณ์  โพธิขาว

5. นายภทัรธร  พุม่พวั

6. นายจักรเรศวร  มากสง

7. นายธเนศพล  รักเล่ง

ครูทีป่รึกษา

1. นายภทัรธรณ์  ชุมแก้ว

2. นายเอกราช  ราชราวี

3. นายสุวิทย์  เตยแก้ว

4. นายขจรฤทธิ์กานต์  กลพทัธ์สร

5. นางสาวอัจจิมา  ชนะกาญจน์
วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม A07 แอพรายรับ-รายจ่าย (income and นักเรียน-นักศึกษา

expenses App) 1. นางสาวรัตติกานต์  จันทร์จิต
2. นางสาวโชติกา  พรหมทอง
ครูทีป่รึกษา
1. นางภทัรลดา  พทุธสวัสด์ิ
2. นางดวงใจ  ข าด า
3. นางสาวมณีรัตน์  สุคนธ์

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม A08 แอพบนัทกึการเรียน (Study note App) นักเรียน-นักศึกษา
1. นางสาวสุกัลญา  พรหมสมบติั
ครูทีป่รึกษา
1. นางภทัรลดา  พทุธสวัสด์ิ
2. นางดวงใจ  ข าด า
3. นางสาวมณีรัตน์  สุคนธ์

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม A09 แอพอยู่อย่างปลอดภยั (Stay Safe App) นักเรียน-นักศึกษา
1. นางสาวอริสรา  เพชรทองด้วง
2. นางสาวอัญชิสา  หนูมา
ครูทีป่รึกษา
1. นางภทัรลดา  พทุธสวัสด์ิ
2. นางดวงใจ  ข าด า
3. นางสาวมณีรัตน์  สุคนธ์

สิง่ประดิษฐ์ประเภทที ่1 สิง่ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว



สถานศึกษา รหสั ชือ่สิง่ประดิษฐ์ ชือ่เจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม A10 แอพซ้ือ-ขายสินค้า (Indy Shop) นักเรียน-นักศึกษา

1. นางสาวกมลเนตร  สุขเพง็
2. นางสาวกัญญาณัฐ  หยิกซ้าย
ครูทีป่รึกษา
1. นางภทัรลดา  พทุธสวัสด์ิ
2. นางดวงใจ  ข าด า
3. นางสาวมณีรัตน์  สุคนธ์

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม A11 ซอฟต์แวร์เพือ่พฒันาทักษะด้านภาษาองักฤษ นักเรียน-นักศึกษา *ระบบไฟฟา้
1. นางสาวนราทพิย์  อ่อนทอง 220v 50Hz
2. นางสาวชลิตา  ชื่นกล่ิน
3. นางสาวสุนิสา  หนูคง
ครูทีป่รึกษา
1. นางศาลินีย์  ไชยบตุร
2. นางสาวมุกดา  หนูพุม่
3. นางสาวสร้อยสุนีย์  รามปลอด
4. นายสมพงศ์  ทดัรัตน์

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม A12 ชุดสาธติควบคุมการปลูกผักระบบไซฟ่อน นักเรียน-นักศึกษา *ระบบไฟฟา้
ในโรงเรือน 1. นายจิรฉัตร  ทองทะวัย 220v 50Hz

2. นายพรเทพ  ศิริรักษ์
3. นายพนัธ์ศักด์ิ  ขวัญซ้าย
4. นายวรพฒัน์  จันแดง
5. นายปณัติพงศ์  พลูภกัดี
6. นายเสฏฐวุฒิ  สุขช่วย
7. นายณัฐพงศ์  ด้วงศรีนวล
8. นายสักกะ  บตุรพรม
9. นายนพร  หนูทองแดง
10. นายธีรเดช  ยารังษี
ครูทีป่รึกษา
1. นายสุรวุฒิ  จันทรกรานต์
2. นางสาวอารีย์  โยธินทวี

สิง่ประดิษฐ์ประเภทที ่1 สิง่ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว



สถานศึกษา รหสั ชือ่สิง่ประดิษฐ์ ชือ่เจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว A13 ระบบควบคุมพดัลมเอนกประสงค์ นักเรียน-นักศึกษา *ระบบไฟฟา้ 

1. นายวิทยา สุขการณ์ 380v 50Hz 
2. นายภชูิชย์ คงประสิทธิ์
3. นายนวนนท ์ศรีคงแก้ว
4. นายชัชวาล ครองทรัพย์
5. นายณรงค์ชัย หนูเส้ง
6. นางสาวกิติยา อักษรชู
7. นางสาวศิริพร ทองบญุ
8. นางสาวสุจารี แนะเหน๊ะ
9. นางสาวภทัรลภา คณานุรักษ์
10.นางสาวดวงกมล เทศทองมี

ครูทีป่รึกษา
1. นายสุชาติ กล่ินเขียว
2. นายณัฐพล ไหมอ่อน
3. นายสาทพิย์ ชัยรักษ์
4. นางสาริณี รัตนะบญุโน
5. นางปยิะนุช แต้ตระกูล

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว A14 เคร่ืองรดน ้าต้นไม้อัตโนมัติ นักเรียน-นักศึกษา
1. นางสาวภทัรลภา คณานุรักษ์
2. นางสาวภณัฑิรา อนุพงค์
3. นายกิตติภมูิ ปานนิล
4. นายทกัดนัย ยอแสง
ครูทีป่รึกษา
1. นายสาทพิย์ ชัยรักษ์
2. นางสาริณี รัตนะบญุโน
3. นางปยิะนุช แต้ตระกูล
4. นางวรรณา ดิษฐสุวรรณ
5. นางสุพชิญา ชูเพง็

สิง่ประดิษฐ์ประเภทที ่1 สิง่ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว



สถานศึกษา รหสั ชือ่สิง่ประดิษฐ์ ชือ่เจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว A15 โคมไฟควบคุมการ เปดิ-ปดิ ด้วยเสียง นักเรียน-นักศึกษา *ระบบไฟฟา้

1. นางสาวประภสัสร แก้วไฟ 220v 50 Hz
2. นายสหฤทธิ์ ฆังฆะมะโน
3. นายศรีล กาฬสินธุ์
4. นายอาบดิีน ดนุเดช
ครูทีป่รึกษา
1. นายสาทพิย์ ชัยรักษ์
2. นางสาริณี รัตนะบญุโน
3. นางปยิะนุช แต้ตระกูล
4. นางวรรณา ดิษฐสุวรรณ
5. นางสุพชิญา ชูเพง็

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว A16 ถังขยะ เปดิ-ปดิ อัตโนมัติ  นักเรียน-นักศึกษา *ระบบไฟฟา้
(Trash can automatically open and close) 1. นางสาวกัลยรัตน์ หมาดเก 220v 50 Hz

2. นางสาวสุภสัสรา เส็งมี
3. นายศิวกร ศรีทศัยศ
4. นายคฑาวุธ เวชสิทธิ์
5. นายเดชบญุ แก้วคงธรรม
6. นายพรีพงษ ์อิสระณะวัฒน์
7. นางสาวชุติภา โอศรี
ครูทีป่รึกษา
1. นายสุชาติ  กล่ินเขียว
2. นายณรงค์ฤทธิ์  นวลเกล้ียง
3. นายณรงค์  สุกแทน
4. นายณัฐพล  ไหมอ่อน

สิง่ประดิษฐ์ประเภทที ่1 สิง่ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว



 

 

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

                                                           วิทยาลัยเทคนคิพทัลุง 
 

จ านวน        8          ชิ้น 
                                    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง   จ านวน        -          ชิ้น 
                                                 วิทยาลัยสารพัดช่างพทัลุง จ านวน        1          ชิ้น 
                                         วิทยาลัยเทคนคิป่าพะยอม    จ านวน        5          ชิ้น 
                                              วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน จ านวน        1          ชิ้น 
                                               วิทยาลัยการอาชพีบางแก้ว จ านวน       10          ชิ้น 

     

  
รวมทั้งสิ้น               จ านวน       25           ชิ้น 

     

  
 

  

     

 
 ð ใช้ไฟฟ้า 220 V 50Hz      จ านวน   15   ชิ้น 

 

 
 ð ใช้ไฟฟ้า 380 V 50Hz      จ านวน   1   ชิ้น 

  



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง B01 เคร่ืองขัดผิวผลสละแบบพกพา นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นายชญศักด์ิ  ด าเนียน 220v 50Hz
2. นางสาวฐิตาภา  ตาแก้ว
3. นางสาวจิตกัลญา  รอดพูล
4. นายณัฐวฒิุ  จันสุกสี
5. นายกิตติภณ  พรหมมณี
6. นายกลวชัร  ยกมาก
ครทูี่ปรกึษา
1. นายประเสริฐ  ชูมี
2. นายววิฒัน์  แก้วกายศ
3. นางสาวพภสัสรณ์  ทองแป้น
4. นางสาวสุวรรณี  ยูงทอง
5. นางศรีวรรณ  ชูมี

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง B02 เคร่ืองเตรียมพลาสมาส าหรับ นักเรยีน-นักศึกษา
ผู้ป่วย 1. นายธรีภทัร  เดชสถิตย์

2. นายนิติภมูิ  ดีทอง
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสายัณห์  เส้งสุ้น

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง B03 เคร่ืองจ าหน่ายหน้ากากอนามัย นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
อัตโนมัติ 1. นายสดายุ  โมราสิต 220v 50Hz

2. นายวรียุทธ  ขุนต่างตา
3. นายวรณัฐ  จิตรพรหม
4. นายปริวฒัน์  หนูแก้ว
ครทูี่ปรกึษา
1. นายววิฒัน์  แก้วกายศ
2. นายประเสริฐ  ชูมี
3. นางสาวพภสัสรณ์  ทองแป้น
4. นายสมชาย  เนียมสวสัด์ิ
5. นางสาวสุวรรณี  ยูทอง

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง B04 จักรยานยนต์ขนาดเล็กจาก นักเรยีน-นักศึกษา

เคร่ืองยนต์การเกษตร 1. นายจิระพงศ์  สุวรรณฤกษ์
2. นายณัฐโชค  แย้มช่วย
3. นายอนันดา  รุจิระคงพันธ์
4. นายณรงค์วทิย์  จันธ ารงค์
5. นายอนธชั  ปานเพชร
6. นายจักรพงศ์ ด ากิง่
7. นายภาณุวชิญ์  รักเกิด
8. นายกฤษณพงษ์  ปิยะพงษ์
9. นายอมต  ณ พัทลุง
10. นายอรรถพล  เจ้าเห้ง
ครทูี่ปรกึษา
1. นายขวญัชัย  จันทรโชติ
2. นายปีโย  วงษ์ต้ันหิ้น
3. นายธติิพงษ์  หน้องมา
4. นายณวฒัน์  พูลช่วย

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง B05 ระบบควบคุมเคร่ืองค่ัวเมล็ดกาแฟ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นายณภทัร  จันทร์ลาม 220v 50Hz
2. นายณัฐจักขณ์  เจริญผล
3. นายกีรกิตติกร  สมแก้ว
4. นายคมกริช  รุ่งรัศมีวริิยะ
5. นายปกขวญั  ศรีรักษา
6. นายกิตติพร  จันทร์ปัญญา
7. นางสาวรัตนาวดี  เรืองยศ
8. นายฮาริช  ไพรพฤกษ์
9. นายพัฒนเดช  ศรีอนันต์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายมณฑป  ไชยบัณฑิต
2. นายณรงค์ศักด์ิ  ข าผุด
3. นายอาชนเทพ  ชาติปัญญากร
4. นางสาววชัราภรณ์  วฒัน์หนู
5. นายธนภทัร  เรณุมาศ

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง B06 อุปกรณ์แยกไข่ขาวกับไข่แดง นักเรยีน-นักศึกษา

1. นายธนาธร  เต็มพุฒ
2. นายธรีภทัร  นวลมุสิทธิ์
3. นายพันธวศิ  แก่นคง
ครทูี่ปรกึษา
1. นายประวทิย์  ปานศรี
2. นายช านาญ  ช่วยคุณูปการ

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง B07 อุปกรณ์ช่วยจับยึดงานตัดกะลา นักเรยีน-นักศึกษา
1. นายรณชัย  บัวชุม
2. นายอภรัิกษ์  อินฉ่ า
3. นายอรรตชัย  ชูสวสัด์ิ
4. นายธนวฒัน์  บุญล้ า
5. นายธนภทัร  สงชู
6. นายไชยวฒัน์  คงนุ่น
7. นายรพีภทัร  ชูเกล้ียง
8. นายกรณ์กว ี ชูช่วย
9. นายศิรวทิย์  เกล้ียงกลม
10. นางสาวกัลยรัตน์  จุลทอง
ครทูี่ปรกึษา
1. นายธวชัชัย  ใหม่สวสัด์ิ
2. นางสาวนิรามัย  พันธวงศาโรจน์
3. นายสุรชัย  มีมุสิทธ์
4. นายกัมพล  เพชรคง
5. นางสาวมลฑิรา  ขาวหนูนา

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง B08 อุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นายอรรถพันธ ์ มังสา 220v 50Hz
2. นายภพูิรัฐ  บัวมาศ
3. นายธรีะกานต์  ทองเกตุ
4. นางสาวกรวรรณ  ทองเส้ง
5. นางสาวภณัฑิรา  อุมา
6. นางสาวศรัณยา  โททรัพย์
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวสุธสิา  ชูเชิด
2. นางสาวฐานันญา  นิจจ ารูญ
3. นางสาวปิยะทิพย์  หนูแก้ว
4. นางสาวจุไรรัตน์  ทองเที่ยง
5. นายชลิต  ขุนทิพย์

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม B09 เคร่ืองอบแห้งหมากสดโดยใช้ตู้อบ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
ลมร้อน (Fresh betel nut 1. นายนพรัตน์  จันทร์สุขศรี 220v 50Hz
drying machine using hot 2. นายพัฒนพงศ์  แสงรุ่ง
oven) 3. นายภริูวฒัน์  เศียรอุ่น

4. นายศักรินทร์  พรหมบุญแก้ว
5. นายอภวิฒัน์  ข าตรี
6. นายสมรักษ์  ค าสีสุข
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสมศักด์ิ  เรืองฤทธิ์
2. นายศักดิศร  มากชู
3. นายไพศาล  สุขด้วง
4. นายวฤิทธิ ์ สิทธสุิวรรณ

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม B10 อุปกรณ์ช่วยยกชิ้นงาน นักเรยีน-นักศึกษา
1. นายฤทธชิัย  ฤทธิช์่วย
2. นายอธวิฒัน์  ศรีกรด
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ลาภคูณ
4. นางสาวสุปรียา  ณิชากรพงศ์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสมปรารถ  ข าด า
2. นายอนุวตัร  พูลเกิด
3. นางสาวพรรณิภา  รัตนพันธ์

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม B11 เคร่ืองร่อนมูลไส้เดือน นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นายเกียรติศักด์ิ  บัวแก้ว 220v 50Hz
2. นายณัฐวฒิุ  พูนด า
3. นายปรัชญา  นกเพ็ชร์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสุพณ  เสนใส
2. นายอุเทน  มะธรุะ
3. นายยงยุทธ  ทิพย์มาก
4. นายสุคน  ชูเล่ือน
5. นายวฒิุพงษ์  มีจ านงค์

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม B12 อุปกรณ์ให้นมลูกโค นักเรยีน-นักศึกษา
"Calf Feeding Equipment" 1. นางสาวจิราพัชร  ปานแก้ว

2. นางสาวอรจิรา  ระย้า
3. นางสาวปาริชาติ  ด้วงเรือง
4. นางสาววรางคณา  แสนแปง
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสุพิศ  วรพันธ์
2. นางภทัรลดา  พุทธสวสัด์ิ
3. นายอ ามร  คงวุน่
4. นายสมปรารถ  ข าด า

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม B13 เคร่ืองมือช่วยปรับผิวชิ้นงานไม้ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นายธมัพิสิษฐ์  เพชรสงค์ 220v 50Hz
2. นายวรีชัย  ชูกล่ิน
3. นายกฤตเมธ  รักปาน
4. นายอาทิตย์  พรหมทอง
5. นายศุภชัย  แก้วจันทร์
6. นายณัฐวฒิุ  ทองเทพ
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสมปรารถ  ข าด า
2. นายอนุวตัร  พูลเกิด
3. นางสาวพรรณิภา  รัตนพันธ์

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง B14 เคร่ืองลับมีดอเนกประสงค์ นักเรยีน-นักศึกษา

1. นายณัฐวฒิุ  อิสสโร
2. นายธรีศักด์ิ  พรหมนวล
3. นายสุรสีห์  ทองเอียด
4. นายอิสระ  ศรีประวรรณ
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสมบูรณ์  อินนุรักษ์
2. นายชัยวฒัน์  ทิพย์ทอง
3. นายบัญชา  อินทรภกัด์ิ
4. นางสมมุ่ง  อินนุรักษ์

วทิยาลัยการอาชีพควนขนุน B15 อุปกรณ์ตรวจวดัฟิวส์แรงต่ า นักเรยีน-นักศึกษา
1. นายนภดล  ปานช่วย
2. นายวนัชัย  เกาไศยานนท์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายดนัย  สุวรรณ
2. นายวริะวธุ  ข าร้าย
3. นายประสิทธิ ์ ปิวถิะ

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B16 เคร่ืองขูดมันส าปะหลัง V.2 นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นายนิธกิร  ฤทธิโ์ต 220v 50Hz
2. นายอานนท์  นิยม
3. นายยศวชิญ์  พลายบุญ
4. นายอานนท์  ช่วยเครือ
5. นายวศิวะ  หนูโส๊ะ
6. นายธนกฤต  แหละหมัน
7. นายเจษฎา  ลายทิพย์
8. นายสุนทร  มุสิกะสง
9. นายทินกร  ชนะบางแก้ว
10. นางสาวศิริวรรณ  แก้วไฟ
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสมศักด์ิ  พรหมบุญทอง
2. นายอรุณ จันทร์ผลึก
3. นายธรีชัย  ย่องจีน
4. นางปิยะนุช  แต้ตระกูล
5. นางสาริณี  รัตนะบุญโน

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B17 อุปกรณ์ตัดดอกบัว นักเรยีน-นักศึกษา

1.นายยศวชิญ์  พลายบุญ
2.นายอนุสรณ์  อินทรวงค์
3. นายทินกร  ชนะบางแก้ว
4. นายอานนท์ ช่วยเครือ
5. นายธนกฤต  แหละหมัน
6. นายเจษฎา  ลายทิพย์
7. นายสรยุทธิ ์ ปานด า
8. นายณัฐวฒิุ  หนูอ่อน
9. นางสาวณัฐชา  ศรีอาวธุ
10. นางสาวสานกมล เพ็ชรช่วย
ครทูี่ปรกึษา
1. นายธวชัชัย  นิตย์โชติ
2. นายสมศักด์ิ  พรหมบุญทอง
3. นายอรุณ จันทร์ผลึก
4. นายธรีชัย  ย่องจีน
5. นางสาวก่อดีเหยาะ  ชุมพรัด

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B18 อุปกรณ์ขึน้ต้นมะพร้าว นักเรยีน-นักศึกษา
1.นายนิธกิร  ฤทธิโ์ต
2.นายพลกฤต  เอียดรอด
3. นายอานนท์  นิยม
4. นายสุนทร  มูสิกะสง
5. นายก่อเกียรติ  เกิดแก้ว
6. นายภมูิพัฒน์  วุน่ฝ้าย
7. นายกมลภพ  นะนุ้ย
8. นายณัฐดนัย  ฉิมเอียด
9. นางสาวชลธดิา  ทองจูด
ครทูี่ปรกึษา
1. นายอรุณ จันทร์ผลึก
2. นายสมศักด์ิ  พรหมบุญทอง
3. นายธรีชัย  ย่องจีน
4. นางสาวกษิรา  นุ้ยพุ้ม
5. นางสุพิชญา  ชูเพ็ง

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B19 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ นักเรยีน-นักศึกษา

1.นางสาวธดิารัตน์ ชาติวงค์
2.นางสาวจิตติมา ศรีรักษา
3. นายฮาดัม น้อยทับทิม
4. นายชาดัช เอียดวงษ์
5. นายสุรเชษฐ์ เซ็นอาลามีน
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสาทิพย์ ชัยรักษ์
2. นางสาริณี รัตนะบุญโน
3. นางปิยะนุช แต้ตระกูล
4. นางวรรณา ดิษฐสุวรรณ
5. นางสุพิชญา  ชูเพ็ง

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B20 เคาน์เตอร์บาร์อเนกประสงค์เคล่ือนที ่ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1.นางสาวชลธชิา  ชอบงาม 220v 50Hz
2.นางสาวกานต์ธดิา  มนตรี
3. นางสาวมณฑิตา  หนูจิตร
4. นางสาวเกวลิน  สังแสตมป์
5. นางสาววยิดา  ยีหวงักอง
6. นางสาวกัลยรัตน์  หมาดเก
7. นางสาวสุภสัสรา  เส้งมี
8. นายปรเมษฐ์  รักษาพงศ์
9. นายปฏพิล  อุปถัมภ์
10. นางสาวสุชาดา  ชูเพ็ง
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวกษิรา  นุ้ยพุ่ม
2. นางสาวอารียา  บัวคล่ี
3. นายจิรศักด์ิ  เมืองสง
4. นางสุพิชญา  ชูเพ็ง
5. นายณัฐพล  ไหมอ่อน

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B21 เคร่ืองตรวจเช็คหัวฉีดและแรงดัน นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

 PGM-FI แบบ D-Jetronic 1.นายนพดล       วาโย 220v 50Hz
2.นายธนกฤต     คงเกิด
3. นายพีรพัฒน์    พรหมมี
ครทูี่ปรกึษา
1. นายด ารงค์  ข าเอียด
2. นายชเนศ   ไชยรักษ์
3. นายทว ี แก้วแกมทอง

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B22 ปั๊มลมคอนเพรสเซอร์ตู้เย็น นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นายเรณุวตัร  แก้วสุวรรณ 220v 50Hz
2. นายภทัรธร  จุลนิล
3. นายศักด์ิณรงค์  ชูเนียม
ครทูี่ปรกึษา
1. นายด ารงค์  ข าเอียด
2. นายชเนศ  ไชยรักษ์
3. นายทว ี แก้วแกมทอง

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B23 อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานต์ นักเรยีน-นักศึกษา
1. นายณัฐพงษ์     หมุนเวยีน
2. นายศุภกร        โกสี
3. นายสหรัฐ        ทองสง
ครทูี่ปรกึษา
1. นายด ารงค์ ข าเอียด
2. นายชเนศ  ไชยรักษ์
3. นายทว ี แก้วแกมทอง

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B24 เคร่ืองเล่ือยวงเดือนพร้อมโต๊ะ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นายภานุเดช       นะนุ้ย 220v 50Hz
2. นายณรงค์ศักด์ิ    มุสิกะเจริญ
3. นายมุสตาฟา       หมัดกะหมีน
ครทูี่ปรกึษา
1. นายด ารงค์ ข าเอียด
2. นายชเนศ  ไชยรักษ์
3. นายทว ี แก้วแกมทอง

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว B25 เตาเผาถ่านไร้ควนั นักเรยีน-นักศึกษา

1. นายจารุภทัร      พวงแก้ว
2. นายเจษฎากร     รัตนขวญั
3. นายณรงค์ศักด์ิ    เส้งตุก
ครทูี่ปรกึษา
1. นายด ารงค์ ข าเอียด
2. นายชเนศ  ไชยรักษ์
3. นายทว ี แก้วแกมทอง

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดษิฐ์ดา้นการประกอบอาชพี



 

 

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

                                                           วิทยาลัยเทคนคิพทัลุง 
 

จ านวน        8          ชิ้น 
                                    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง   จ านวน        1          ชิ้น 
                                                 วิทยาลัยสารพัดช่างพทัลุง จ านวน        -          ชิ้น 
                                         วิทยาลัยเทคนคิป่าพะยอม    จ านวน        1          ชิ้น 
                                              วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน จ านวน        1          ชิ้น 
                                               วิทยาลัยการอาชพีบางแก้ว จ านวน        3          ชิ้น 

     

  
รวมทั้งสิ้น               จ านวน       14           ชิ้น 

     

     

     

 
 ð ใช้ไฟฟ้า 220 V 50Hz      จ านวน   5   ชิ้น 

 

      



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง C01 ทองพับแป้งสาคูต้น นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นางสาวนิติกานต์  วเิชียร 220v 50Hz
2. นายสถิตย์พล  บัวเนียม
3. นางสาวรัชนีกร  ปล้องใหม่
4. นางสาวกรวรรณ  ทองเส้ง
5. นางสาวเกวลิน  ไชยเสนะ
6. นางสาวเจนจิรา  ด าชะเอียง
7. นางสาวอนัญญา  หนูมาก
8. นางสาวอรทัย  เมืองแก้ว
9. นางสาวกฤษณี  อินทรวงศ์
10. นางสาวสุชัญญา  แสงจันทร์
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวจุไรรัตน์  ทองเที่ยง
2. นางสาวทิพวรรณ  อินทร์เกตุ
3. นางสาวสุดารัตน์  เจยาคมฆ์
4. นางจันจิรา  ปานด า
5. นายสุรินทร์  คงทอง

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง C02 เยลล่ีมะพร้าว นักเรยีน-นักศึกษา
1. นางสาวจิตรานุช  ขุนแสง
2. นางสาวนิตยา  เล่ือนแป้น
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวอนงนาฏ  พานิช
2. นางสาวนัยนันต์  พรมจันทร์
3. นางยศรินทร์  คงแก้ว
4. นางณัฐญา  ชุมโชติ
5. นางธนิยา  รอดเนียม

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดษิฐ์ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารไทย



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง C03 กล้วยฉาบน้ าสมุนไพร นักเรยีน-นักศึกษา

1. นายกุมภพ์ิจิก  สุขรัตน์
2. นางสาวจารุวรรณ  หนูแก้ว
3. นางสาวอารยา  พานแสง
ครทูี่ปรกึษา
1. นางฉววีรรณ  นุ้ยเกล้ียง
2. นางพิมพ์นารา  อนุสาร
3. นางอุไรรัตน์  มิตรมุสิก
4. นางสาวกมลวยี์  จันทโรจวงศ์

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง C04 ชาเก๊กฮวย นักเรยีน-นักศึกษา
1. นางสาวกัลญากรณ์  พรหมนุ่น
2. นางสาวศิรดา  ปะธตัิง
3. นางสาวสไบทิพย์  รองเดช
4. นางสาวสุนิสา  สุวรรณพันชู
5. นายภทูิป  มิตรมุสิก
6. นายมนัสนันท์  เสนชู
7. นางสาวณิชกมล  ธรีะกุล
8. นางสาวฐิติมา  ปานทอง
9. นางสาวณัฐพร  อินใหม
10. นายจักรพงษ์  ชูเกตุ
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวยามีละห์  ปะนัง
2. นางอุไรรัตน์  มิตรมุสิก
3. นางณัฐญา  ชุมโชติ
4. นางสุรีย์  การะศรี
5. นายสุรินทร์  คงทอง

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดษิฐ์ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารไทย



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง C05 แกงค่ัวปลาลูกเบร่แห้งเสริมเมล็ดขนุน นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเพชรแก้ว220v 50Hz
2. นางสาวมัชฌิมา  สุดจันทร์
3. นายธนภทัร  หมุนคง
4. นางสาวชารินา  ดิสสโร
5. นางสาวธญัชนก  บุญรัตน์
6. นางสาวณัฏฐกานต์  นุ่นปาน
7. นางสาวสถิตย์ภรณ์  หนูมาก
8. นางสาวจันทรา  ฮ้อบุตร
9. นางสาวลีลาวดี  ณ พัทลุง
10. นางสาวเสาวภาคย์  รักตลาด
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวสุอาพร  เส้งสุข
2. นางทิพวรรณ  อินทร์เกตุ
3. นางจุฑามาศ  คงเทพ
4. นางสาวฉัตรกมล  เดชดวงจันทร์
5. นางสาวชมณพรรษ  จายุพันธ์

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง C06 Phad thai wrap sauce นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นายบารมี  รามแก้ว 220v 50Hz
2. นายอมรินทร์  คงมาก
3. นางสาวอารยา  เจริญศรี
4. นายปธานิน  กฤตยานวชั
5. นางสาวปานชนก  หนูแป้น
6. นายธรีพันธ ์ จันทร์ทอง
7. นางสาวกุลปริยา  เรืองฤทธิ์
8. นางสาวชนนิกานต์  อินสุวรรณ์
9. นางสาวสมชิตา  เกือ้คลัง
10. นางสาวมลวภิา  เปียคล้าย
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวชมณพรรษ  จายุพันธ์
2. นางสาวฉัตรกมล  เดชดวงจันทร์
3. นางทิพวรรณ  อินทร์เกตุ
4. นางจุฑามาศ  คงเทพ
5. นางสาวสุอาพร  เส้งสุข

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดษิฐ์ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารไทย



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง C07 Double C ชามะปริง กระเจีย๊บ นักเรยีน-นักศึกษา

1. นางสาวอรวรรณ  สังข์ศิริ
2. นางสาวมัณฑนา เหมือนพรรณราย
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวรัตติพร  สมบูรณ์
2. นางสาวอรวภิา  เรืองแก้ว

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง C08 น้ าพริกหนังไก่ นักเรยีน-นักศึกษา
1. นางสาวอภสิรา  สะอาด
2. นายภดิูท  คล้ายสมบัติ
3. นางสาวญาณิศา  กลับทอง
4. นายเจริญพร  รองเล่ือน
5. นางสาวศุภรัตน์  ทองทรัพย์
6. นายภวณัพัสตร์  แก่นแก้ว
7. นางสาวอุษาวดี  เกือ้เกตุ
8. นางสาวสุชิกานต์  หนูหลง
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวแพรวพรรณ  โฉมอุไพ
2. นางสาวจุฑามาศ  ชูช่วย
3. นางสาวจุไรรัตน์  ทองเที่ยง
4. นางสมรภรณ์  บุญคมรัตน์
5. นายปรเมศร์  รอดราวี

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม C09 ทอดมัน ๒ เกลอผสมผักพื้นบ้าน นักเรยีน-นักศึกษา
(Twin Fry with Local 1. นางสาวประกายมาศ  อ่อนดี
Vegetable) 2. นางสาวสิริญาภา  ประเสริฐศรี

3. นางสาวอาทิตยา  คงประวติั
4. นายชลสิทธิ ์ พรหมสมบัติ
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาววนัวสิาข์  ปราบปรี
2. นางปัณชญา  หนูคล้ิง
3. นางธติิมา  สนิท

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดษิฐ์ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารไทย



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีัทลุง C10 ไส้กรอกค่ัวกล้ิงไก่สาคูต้นพัทลุง นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นายนนทวฒัน์  เอี่ยมเสถียร 220v 50Hz
2. นางสาวนันทิยา  ชูเกตุ
3. นางสาวอรอุมา  แซ่ฮ่อ
4. นางสาวณิชากานต์  บุญมาก
5. นายอัครชัย  อินทรสุวรรณ
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด
2. นายมลฑา  กุลฑล
3. นางกาญจนา  ชูแสง
4. นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง
5. นางสาวพัสตราภรณ์  แดงคงรอด

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน C11 น้ าบูดูสมุนไพรไทย นักเรยีน-นักศึกษา
1. นางสาววชิราภรณ์  ศรีนวล
2. นางสาวศิริธร  เกตพูน
3. นางสาวณัฐวรรณ  สารวตัร
4. นางสาวเกสรา  จันทร์มี
5. นางสาวณิชาภทัร  ปาละกุล
6. นางสาวนันทิกานต์  แดงเอียด
7. นางสาวศิริขวญั  เหมือนหนู
8. นางสาวบัณฑิตา  เพ็ชรศรี
9. นายอดิศักด์ิ  สุบินรัตน์
ครทูี่ปรกึษา
1. นางอัมไพวรรณ  คงศักด์ิ
2. นางสาวสุรัตนวดี  ปราบกรี
3. นางสาวดวงฤดี  ศรีเงิน
4. นายสัมฤทธิ ์ เรืองสังข์
5. นางสาวมนต์นภา  อาจคง

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดษิฐ์ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารไทย



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว C12 ชาสามชายอบแห้ง นักเรยีน-นักศึกษา

1. นางสาวปาริชาติ  ชูเย็น
2. นางสาวมุธติา  ชูเย็น
3. นางสาววรรณกานต์  จีนปาน
4. นางสาวกัลยกร  เดชะ
5. นางสาวเกตุวดี  สงแสง
6. นางสาวธนัญญา  แก้วงาม
7. นางสาวนันทิกานต์  บัวเนียม
8. นางสาวปัทมา  สะแหม
9. นางสาววนัดี  ปาณพล
10. นางสาววภิาว ี ไชยรัตน์
ครทูี่ปรกึษา
1. นางอารยา  ชนะพล
2. นางกานดา  กล่ินเขียว
3. นางสาวอิษฎาอร  แก้วน้อย
4. นางวรรณา  ดิษฐสุวรรณ
5. นางปิยะนุช  แต้ตระกูล

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว C13 ต็อกสังข์หยด นักเรยีน-นักศึกษา
1. นางสาวธนัญญา  แก้วงาม
2. นางสาววนัดี  ปาณพล
3. นางสาววภิาว ี ไชยรัตน์
ครทูี่ปรกึษา
1. นางอารยา  ชนะพล
2. นางกานดา  กล่ินเขียว
3. นางสาวอิษฎาอร  แก้วน้อย
4. นางวนัดี  บุญยะเดช
5. นางสุพิชญา  ชูเพ็ง

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดษิฐ์ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารไทย



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว C14 ไก่ยอเสริมใบต าลึง นักเรยีน-นักศึกษา

1. นางสาวเกตุวดี  สงแสง
2. นางสาวปัทมา  สะแหม
3. นางสาวศิริพร  ด้วงเอี่ยม
ครทูี่ปรกึษา
1. นางอารยา  ชนะพล
2. นางกานดา  กล่ินเขียว
3. นางสาวอิษฎาอร  แก้วน้อย
4. นางสาวนิสาชล  ทิศสักบุรี
5. นางสาวก่อดีเหยาะ  ชุมพรัด

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดษิฐ์ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารไทย



 

 

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 

                                                           วิทยาลัยเทคนคิพทัลุง 
 

จ านวน        4          ชิ้น 
                                    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง   จ านวน        -          ชิ้น 
                                                 วิทยาลัยสารพัดช่างพทัลุง จ านวน        1          ชิ้น 
                                         วิทยาลัยเทคนคิป่าพะยอม    จ านวน        1          ชิ้น 
                                              วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน จ านวน        3          ชิ้น 
                                               วิทยาลัยการอาชพีบางแก้ว จ านวน        -          ชิ้น 

     

  
รวมทั้งสิ้น               จ านวน        9           ชิ้น 

     

     

     

 
 ð ใช้ไฟฟ้า 220 V 50Hz      จ านวน   3   ชิ้น 

 

 
 ð ใช้ระบบน้ าประปา           จ านวน   3   ชิ้น 

  



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง D01 ชุดตรวจวัดพลังงานโซล่าเซลล์ นักเรยีน-นักศึกษา

ผ่านระบบ IoT 1. นายทศพร  แสงโรจน์
2. นายยิง่รัก  ปานยิง่
3. นายปณิธาน  มณีโรจน์
4. นายจักรเรศวร  มากสง
5. นายธเนศพล  รักเล่ง
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสุเทพ  นุชิต
2. นายเอกราช  ราชราวี
3. นายอาชนเทพ  ชาติปัญญากร
4. นายรภทัรธรณ์  ชุมแก้ว
5. นางสาวบุญญนา  นุ่มนวล

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง D02 เคร่ืองรดน้้าอัตโนมัติตามความชื้น นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
ในดินพลังงานแสงอาทิตย์ 1. นายตะวนั  ถาวรเกียรติขจร 220v 50Hz

2. นายสินธนา  ช่วยนุ้ย
3. นายสิทธพิล  รักทอง
4. นางสาวพิชามญช์  มิตรมุสิก
5. นางสาวนิชา  จันทร์รัตน์
6. นางสาวณัฐวดี  น้อยด้า
7. นางสาวอาทิตยา  บัวดิษ
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวรติรส  สุขเกษม
2. นางสาวนิยม  รักทรัพย์
3. นางสุรีย์  การะศรี
4. นางสาวพัสตราภรณ์  ชัยฤทธิ์

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 4  สิ่งประดษิฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง D03 Solar Supply Box นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นายสดายุ  โมราสิต 220v 50Hz
2. นายวรียุทธ  ขุนต่างตา
3. นายวรณัฐ  จิตรพรหม
4. นายปริยวฒัน์  หนูแก้ว
ครทูี่ปรกึษา
1. นายววิฒัน์  แก้วกายศ
2. นายประเสริฐ  ชูมี
3. นางสาวพภสัสรณ์  ทองแป้น
4. นายสมชาย  เนียมสวสัด์ิ
5. นางสาวสุวรรณี  ยูทอง

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง D04 ปั๊มน้้าจากโซล่าเซลล์ นักเรยีน-นักศึกษา
1. นายณัฐพล  ถาวโรจน์
2. นายกันตินันท์  คงน่วม
3. นายภริูณัฐ  คงชู
4. นายฎษกร  ช่วยอินทร์
5. นายก้องฟ้า  ยอดยางแดง
6. นายปวณิสวสัด์ิ  ชูสุวรรณ
7. นายบุณยวร์ี  เขียดแก้ว
8. นายอภสิิทธิ ์ เทพมณี
9. นายกิตติภฎั  สุวรรณ์
10. นายรัตนชัย  จันทนา
ครทูี่ปรกึษา
1. นายธนภทัร  เรณุมาศ
2. นายมณฑป  ไชยบัณฑิต
3. นายจรินทร์  เมืองหนู

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 4  สิ่งประดษิฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม D05 ตู้เย็นฟักไข่ด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ นักเรยีน-นักศึกษา

1. นายพงศธร  เม่าน้้าพราย
2. นายธนะศักด์ิ  นุ้ยฉิม
3. นายอัมรินทร์  ปูเต็ม
4. นายสมศักด์ิ  เพชรสงค์
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวอัจชิรา  เพชรโชติ
2. นายศักดิศร  มากชู
3. นายฤทธชิัย  หนูสอน
4. นางสาวกฤษณา  บุรีรักษ์

วทิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง D06 รถพลังงานแสงอาทติยอ์เนกประสงค์ นักเรยีน-นักศึกษา ใช้ระบบน้้าประปา

1. นายปิยวทิย์  ทรัพย์ประดับกุล
2. นายธนพล  ชูช่วง
3. นายศุภฤกษ์  ดวงขวญั
ครทูี่ปรกึษา
1. นายศิริชัย  จันทะโชติ
2. นายจ้าลอง  หกหนู
3. นายยุทธพล  รักเพ็ชร์

วทิยาลัยการอาชีพควนขนุน D07 เคร่ืองสูบน้้าเอนกประสงค์ นักเรยีน-นักศึกษา ใช้ระบบน้้าประปา

1. นางสาวศศิธร  บุญชูด้า
2. นายสถาพร  ทองเชิญ
3. นายรัฐพล  ด้วงนิล
4. นายธนพัฒน์  บุญชูด้า
5. นายสรศักด์ิ  บุญชูด้า
6. นายภวูเดช  ทองรักษ์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายประการ  สังเมียน
2. นายประสพโชค  จิตประสงค์
3. นายอิฐพร  บุญฤทธิ์
4. นายประสิทธิ ์ ปิวถิะ

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 4  สิ่งประดษิฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพควนขนุน D08 อุปกรณ์รดน้้าต้นไม้อัตโนมัติ นักเรยีน-นักศึกษา ใช้ระบบน้้าประปา

พลังงานแสงอาทิตย์ 1. นายวรีะยุทธ  ขุนคต
2. นายศิรัสพล  ฉินทสงเคราะห์
3. นายอัษฎายุธ  ชูทอง
4. นายธนากร  นรารัตนานุกูล
5. นายภาณุ  ฤทธรัิตน์
6. นายณรงค์  ธนนิมิตร
7. นายนพวฒัน์  จันทวาสน์
8. นายณัฐวฒิุ  นิ่มนวล
ครทูี่ปรกึษา
1. นายเด่ียว  ศรีคงแก้ว
2. นายธนโชติ  สุวรรณะ
3. นายวสิา  หนูคงไหม
4. นายสัมฤทธิ ์ เรืองสังข์

วทิยาลัยการอาชีพควนขนุน D09 อุปกรณ์ช่วยเปล่ียนกางเกงอนามัย นักเรยีน-นักศึกษา
ผู้ป่วย 1. นางสาวอินทิรา  หลินมา

2. นางสาวศิริธร  เกตพูน
3. นางสาวอทิพร  แทนโป
4. นางสาวอังคณา  เพ็งคล้าย
5. นางสาววชิราภรณ์  ศรีนวล
6. นางสาวณัฐวรรณ  สารวตัร
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวธดิารัตน์  ทองอิน
2. นางสาวมนต์นภา  อาจทอง
3. นางปิยะดา  ปานเพชร
4. นายประสพโชค  จิตประสงค์

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 4  สิ่งประดษิฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร



 

 

 

     สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 

                                                           วิทยาลัยเทคนคิพทัลุง 
 

จ านวน       16          ชิ้น 
                                    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง   จ านวน        -          ชิ้น 
                                                 วิทยาลัยสารพัดช่างพทัลุง จ านวน        -          ชิ้น 
                                         วิทยาลัยเทคนคิป่าพะยอม    จ านวน        4          ชิ้น 
                                              วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน จ านวน        1          ชิ้น 
                                               วิทยาลัยการอาชพีบางแก้ว จ านวน        5          ชิ้น 

     

  
รวมทั้งสิ้น               

จ านวน       
26           ชิ้น 

     

     

    
 

 
 * ใช้ไฟฟ้า 220 V 50Hz      จ านวน   16   ชิ้น 

  



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E01 อ่างล้างมืออัตโนมัติเคล่ือนที่ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

สู้ COVID-19 1. นางสาวพรรวสา  โพธิร์อด 220v 50Hz
2. นางสาววรนุช  สุดขาว
3. นางสาวมะลิษา  วุน่ทอง
4. นายสันติภาพ  นวลยัง
5. นายจุลดิษย์  ช่วยอนันต์
6. นายเป็นไทย  เทวยุรัง
7. นายเกียรติกุล  ศรภกัดี
8. นายพงศกร  ข าจันทร์
9. นางสาวชาลิสา  อินจัน
10. นางสาวมนัสนันท์  จิระกุล
ครทูี่ปรกึษา
1. นายโอภาส  ทองบุญ
2. นายปรเมศร  รอดราวี
3. นายอธวิฒัน์  ประนอม
4. นายเนติพงษ์  สินยัง
5. นายณัฐวฒิุ  สายแก้ว

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E02 สบู่สครับใยบวบ ทูอินวนั นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นางสาวอัญชิสา  จันทร์ผลึก 220v 50Hz
2. นางสาวสาธติา  อวยชัย
3. นางสาวปัทมาวรรณ  เรืองพุทธ
4. นางสาวพิมลพัฒน์  ไชยพลัด
5. นายสุริยะ  ล่ันเล่ือน
6. นางสาวกมลลักษณ์  ศรีรัตนโชติ
7. นางสาวเกศสิรินทร์  ชนะบางแก้ว
8. นางสาวรัชนี  เรืองศรี
9. นางสาวดวงฤดี  สินธุแ์สน
10. นางสาวชมพูนุช  เรืองเพชร
ครทูี่ปรกึษา
1. นางจันจิรา  ปานด า
2. นางสาวสุดารัตน์  เจยาคมฆ์
3. นายสุรินทร์  คงทอง
4. นางสาวนัยนันท์  พรมจันทร์
5. นางสาวฐานันญา  นิจจ ารูญ

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E03 สครับกาแฟสวทีอัลมอนด์ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นางสาวชนิกานต์  มาแดง 220v 50Hz
2. นางสาวพิมพ์มาดา  ประสบพิชัย
3. นางสาวเพชรดา  ชูลี
4. นางสาววมิลพร  สุดส้ิน
5. นายศุบิณฑ์  นครพนม
6. นางสาวอรพนิต  จินณรัตน์
7. นางสาวรสิตา  รุ่งเรือง
8. นางสาวพรนรี  มาแทน
9. นางสาวเมธาวว ี เกิดแก้ว
10. นางสาวกฤตยา  ไชยรักษ์
ครทูี่ปรกึษา
1. นางจันจิรา  ปานด า
2. นางสาวสุดารัตน์  เจยาคมฆ์
3. นายสุรินทร์  คงทอง
4. นางสาวจุไรรัตน์  ทองเที่ยง
5. นางสาวสุธสิา  ชูเชิด

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E04 น้ ายาซักผ้าจากเปลือกสับปะรด นักเรยีน-นักศึกษา
(Pineapple Peel Laundry 1. นางสาวอรุณวรรณ์  ศรีน้อย
Detergent) 2. นางสาวสุธาทิพย์  สูชู

ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวอรวภิา  เรืองแก้ว
2. นางสาวรัตติพร  สมบูรณ์

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E05 ระบบฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นายพัฒนเดช  ศรีอนันต์ 220v 50Hz
2. นายณภทัร  จันทร์ลาม
3. นายณัฐจักขณ์  เจริญผล
4. นายกีรกิตติกร  สมแก้ว
5. นายคมกริช  รุ่งรัศมีวริิยะ
6. นายปกขวญั  ศรีรักษา
7. นายกิตติพร  จันทร์ปัญญา
8. นางสาวรัตนาวดี  เรืองยศ
9. นายฮาริช  ไพรพฤกษ์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายมณฑป  ไชยบัณฑิต
2. นายจรินทร์  เมืองหนู
3. นายชัยณรงค์  มีมาก
4. นางสาววชัราภรณ์  วฒัน์หนู
5. นายธนภทัร  เรณุมาศ

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E06 หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
Nurse Assistant Robot 1. นายพัฒนเดช  ศรีอนันต์ 220v 50Hz

2. นายกีรกิตติกร  สมแก้ว
3. นายปกขวญั  ศรีรักษา
4. นางสาวรัตนาวดี  เรืองยศ
5. นายณัฐชนน  เขียวท้วม
ครทูี่ปรกึษา
1. นายธนภทัร  เรณุมาศ
2. นายมณฑป  ไชยบัณฑิต
3. นายจรินทร์  เมืองหนู
4. นางสาววชัราภรณ์  วฒัน์หนู

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E07 อุโมงค์พ่นน้ ายาฆา่เชื้อ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

covid-19 1. นายณัฐพล  ถาวโรจน์ 220v 50Hz
2. นายกันตินันท์  คงน่วม
3. นายฎษกร  ช่วยอินทร์
4. นายกิตติภฎั  สุวรรณ
5. นายฮาริช  ไพรพฤกษ์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายจรินทร์  เมืองหนู
2. นายมณฑป  ไชยบัณฑิต
3. นายธนภทัร  เรณุมาศ
4. นางสาววชัราภรณ์  วฒัน์หนู

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E08 ซุ้มฆา่เชื้อโรคทูอินวนั นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นายจักรี  ทองขาว 220v 50Hz
2. นายกฤษดา  ขวญัทอง
3. นายปิยะพันธ ์ เภาทอง
4. นายเสฏฐวฒิุ  จันทร์ประดิษฐ์
5. นายคมกริช  ชุมวโิรจน์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายสมชาย  เนียมสวสัด์ิ
2. นายณรงค์ศักด์ิ  ข าผุด
3. นายสิทธชิัย  ช านาญ
4. นายพงษ์เทพ  ทิพย์นุ้ย
5. นายสุรินทร์  คงทอง

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E09 เคร่ืองฆา่เชื้อด้วยรังสีอุลตร้า นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
ไวโอเลต (VU) 1. นายกษิดิษ  ขาวนุ่น 220v 50Hz

2. นายกิจจา  ศรีนวลเอียด
3. นายนฤภทัร  เมืองสง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธหิาญ
5. นายชานน  รักด า
6. นายกฤษดา  เรืองกุล
ครทูี่ปรกึษา
1. นายพงศ์เทพ  ทิพย์นุ้ย
2. นายสมชาย  เนียมสวสัด์ิ
3. นายสุรินทร์  คงทอง
4. นายชัชวนิ  กันภยั
5. นายสุเมธ  วรศรี

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E10 smart free hands นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นายปัญจพล  ปลอดภยั 220v 50Hz
2. นายปรีดี  ปานวณิชยกิจ
3. นางสาวเพชรรัตน์  ช่วยเพชร
4. นายกีรติ  คงแก้ว
5. นายธนาดล  วงกระพันธุ์
6. นายรัฐภมูิ  ชุมพร
7. นายอนุวรรตน์  สุขแก้ว
8. นายฟาฮัจย์  เส็นบัตร
9. นายสิทธโิชค  ทองพูน
10. นายพงศกร  โพธิง์าม
ครทูี่ปรกึษา
1. นายธนภทัร  เรณุมาศ
2. นายธนศักด์ิ  เสนพริก
3. นางสาวปณัศรา  เกือ้เกตุ
4. นางสาวชลธดิา  เถือ่นเทพ
5. นายมณฑป  ไชยบัณฑิต

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E11 เคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล์ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
อัตโนมัติ 1. นายปัญจพล  ปลอดภยั 220v 50Hz

2. นายปรีดี  ปานวณิชยกิจ
3. นางสาวเพชรรัตน์  ช่วยเพชร
4. นายกิตติธชั  นิโรจน์
5. นายธนภทัร  ชนะ
6. นายนรากร  ค าทอง
7. นายกิตติธชั  ทองแก้ว
8. นายปวชิ  พัฒนพงศ์
9. นายสิทธโิชค  ทองพูน
10. นายพงศกร  โพธิง์าม
ครทูี่ปรกึษา
1. นายธนภทัร  เรณุมาศ
2. นายธนศักด์ิ  เสนพริก
3. นางสาวปณัศรา  เกือ้เกตุ
4. นางสาวชลธดิา  เถือ่นเทพ
5. นายจรินทร์  เมือหนู

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E12 เคร่ืองตรวจจับหน้ากากอนามัย นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

และวดัอุณหภมูิแบบไร้การสัมผัส 1. นายยศรัล  หนูประสิทธิ์ 220v 50Hz
2. นายปรเมศ  โอ่ทอง
3. นายชินวฒัน์  ทวสุีข
4. นายภวูนาถ  พันฤทธิด์ า
5. นายธนภทัร  ชนะ
6. นายนรากร  ค าทอง
7. นายกิตติธชั  ทองแก้ว
8. นายปวชิ  พัฒนพงศ์
9. นายปรีดี  ปานวณิชยกิจ
10. นางสาวเพชรรัตน์  ช่วยเพชร
ครทูี่ปรกึษา
1. นายธนภทัร  เรณุมาศ
2. นายธนศักด์ิ  เสนพริก
3. นางสาวปณัศรา  เกือ้เกตุ
4. นางสาวชลธดิา  เถือ่นเทพ
5. นายมณฑป  ไชยบัณฑิต

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E13 กล่องฆา่เชื้อโรคอเนกประสงค์ นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นางสาวธญัรดา  สุบรรณพันธ์ 220v 50Hz
2. นางสาวกรรณิการ์  บัวแสง
3. นางสาวปณัฎฎา เหมือนพรรณราย
4. นายนันทวฒัน์  ราชราวี
5. นายกวฉีัตร  นวนพรม
6. นายณัฐวฒิุ  ราชราวี
7. นายวรากร  ขุนรอง
ครทูี่ปรกึษา
1. นายเอกราช  ราชราวี
2. นางรุ่งณภทัร  รุ่งประเสริฐ
3. นายนรินทร์  ด านุ้ย
4. นายอรรถสิทธิ ์ เดชสงค์
5. นายรภทัรธรณ์  ชุมแก้ว

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E14 ตู้อบขจัดกล่ินด้วยโอโซน นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

1. นายพิรพัฒน์  ผาพัด 220v 50Hz
2. นายจิรศักด์ิ  หนูยก
3. นายสิริศักด์ิ  เพชรรักษ์
4. นายนันทวฒัน์  ราชราวี
5. นายภริูนทร์  วงศ์สวสัด์ิ
6. นายณัฐวฒิุ  ราชราวี
7. นายชยธร  เรืองณรงค์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายเอกราช  ราชราวี
2. นายก าจร  รุ่งประเสริฐ
3. นายอุเทน  คงเทพ
4. นายรภทัรธรณ์  ชุมแก้ว
5. นางสุพัตรา  สุรสีห์

วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E15 อุปกรณ์ล้างแปรงทาสี นักเรยีน-นักศึกษา
1. นางสาวเพชราภรณ์  จันทรสวสัด์ิ
2. นางสาวณัฐเศรษฐ  นวลมี
3. นางสาวณัฐวลัญช์  สมมุติจิต
4. นายอภลัิกษณ์  ข าวเิศษ
5. นายนราธปิ  เหนาตีบ
6. นายปฐมพงศ์  นุ่มนวล
7. นางสาวเสาวลักษณ์  ชนะวรรณ
8. นายดวงเฉลิม  คงทอง
9. นายธนภทัร  ชูเพ็ง
10. นายชัชชัย  แก้วเหมือน
ครทูี่ปรกึษา
1. นายณัฐวฒิุ  สายแก้ว
2. นายอภวิฒัน์  มีมุสิทธิ์
3. นายวชัรินทร์  สงสังข์
4. นายโอภาส  ทองบุญ
5. นายอธวิฒัน์  ประนอม

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคพัทลุง E16 ผลิตภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ นักเรยีน-นักศึกษา

(Palm Packaging) 1. นางสาวเพชราภรณ์  จันทรสวสัด์ิ
2. นางสาวณัฐเศรษฐ  นวลมี
3. นางสาวณัฐวลัญช์  สมมุติจิต
4. นายอนุรักษ์  ศรีอยูสุ่ข
5. นายอภลัิกษณ์  ข าวเิศษ
6. นายนราธปิ  เหนาตีบ
7. นายปฐมพงศ์  นุ่มนวล
8. นางสาวเสาวลักษณ์  ชนะวรรณ
9. นายพัชรกร  พันฤทธิด์ า
10. นายสิทธพิล  นิลพันธ์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายณัฐวฒิุ  สายแก้ว
2. นายเนติพงศ์  สินยัง
3. นายธนภทัร  เพชรย้อย
4. นายโอภาส  ทองบุญ
5. นายอธวิฒัน์  ประนอม

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม E17 สบู่เหลวสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นักเรยีน-นักศึกษา
(Herbal Soap for health) 1. นายปรัชญา  ชูแก้ว

2. นายณัฐกฤต  ชูสง
3. นายขันติชัย  ย่องนุ่น
4. นางสาววภิารัตน์  หนูขาว
5. นางสาวกชพร  รัตนพันธ์
6. นายกิษณุพงศ์  ทองยัง
7. นายรณพร  ทองช่วย
8. นายชัยนุวฒัน์  หงษ์ทอง
9. นายกฤตยชญ์  แก้วปนทอง
10. นายศิริยศ  ฤทธชิัย
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวอารีย์  โยธนิทวี
2. นายสุรวฒิุ  จันทรกรานต์

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม E18 กล่องพลังงานไฟฟ้าส ารอง นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า

(POWER BOX) 1. นายอรรถพล  พุ่มชัย 220v 50Hz
2. นางสาวเพ็ญนภา  พุ่มบวบ
3. นางสาวสิริมา  เกตุแก้ว
4. นายมโนทัย  ผอมฉิม
5. นายยศภทัร  ภู่ระหงษ์
6. นายพีรณัฐ  เดชสุข
7. นายธนบดี  ดีสมุทร
8. นางสาวภทัรพร  แซ่ต้ัน
9. นางสาวมนต์นภา  มีแก้ว
10. นางสาวสุชานันท์  ทองพูน
ครทูี่ปรกึษา
1. นางสาวอารีย์  โยธนิทวี
2. นายสุรวฒิุ  จันทรกรานต์

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม E19 เคร่ืองแจ้งเตือนระดับน้ า นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
เพื่อป้องกันอุทกภยั 1. นางสาวอรัญญา  เกาะทอง 220v 50Hz

2. นางสาวนุชนภา  คงวนั
3. นางสาวนัฐกฤตา  จันทร์ชื่น
4. นางสาวสิรินันท์  แป้นพุ่ม
ครทูี่ปรกึษา
1. นางศาลินีย์  ไขยบุตร
2. นางสาวมุกดา  หนูพุ่ม
3. นางสาวสร้อยสุนีย์  รวมปลอด
4. นายสมพงศ์  ทัดรัตน์

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม E20 ไม้บรรทัดส าหรับบัญชี นักเรยีน-นักศึกษา
(Buler for accounting) 1. นางสาวกรกนก  ศรีราชพัฒน์

2. นางสาวรุ่งนภา  คงแก้ว
ครทูี่ปรกึษา
1. นางภทัรลดา  พุทธสวสัด์ิ
2. นางดวงใจ  ข าด า
3. นางสาวมณีรัตน์  สุคนธ์

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพควนขนุน E21 อุปกรณ์ร้ังหวัเกียร์เคร่ืองตัดหญ้า นักเรยีน-นักศึกษา

แบบสะพายบ่า 1. นายรัฐพล  ด้วงนิล
2. นายสถาพร  ทองเชิญ
3. นางสาวศศิธร  บุญชูด า
4. นายอนิวตัต์ิ  อินทร์สังข์
5. นายณัฐพงศ์  พรหมมา
6. นายสรศักด์ิ  บุญชูด า
7. นายภวูเดช  ทองรักษ์
8. นายธนพัฒน์  บุญชูด า
ครทูี่ปรกึษา
1. นายอิฐพร  บุญฤทธิ์
2. นายประการ  สังเมียน
3. นายประสพโชค  จิตประสงค์
4. นายวสิา  หนูคงไหม
5. นายประสิทธิ ์ ปิวถิะ

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว E22 แวก็ซ์น้ าผ้ึงผสมขิง นักเรยีน-นักศึกษา
1. นางสาวกัลยกร  เดชะ
2. นางสาวนันทิกานต์  บัวเนียม
3. นางสาววลัิยรัตน์  สังกลับ
ครทูี่ปรกึษา
1. นางอารยา  ชนะพล
2. นางกานดา  กล่ินเขียว
3. นางสาวอิษฎาอร  แก้วน้อย

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว E23 ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด นักเรยีน-นักศึกษา
1. นางสาวณัฐธดิา  สงเอียด
2. นางสาวปวนัรัตน์  อ่อนกล้า
3. นางสาวสานกมล  เพ็ชรช่วย
ครทูี่ปรกึษา
1. นางอารยา  ชนะพล
2. นางกานดา  กล่ินเขียว
3. นางสาวอิษฎาอร  แก้วน้อย

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน



สถานศึกษา รหัส ชื่อสิ่งประดษิฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน หมายเหตุ
วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว E24 ผลิตภณัฑ์แวก็ซ์น้ าผ้ึง นักเรยีน-นักศึกษา

ผสมข้าวสังข์หยด 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วอ่งวรีะยุทธ์
2. นางสาวญาณิศา  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วทอง
ครทูี่ปรกึษา
1. นางอารยา  ชนะพล
2. นางกานดา  กล่ินเขียว
3. นางสาวอิษฎาอร  แก้วน้อย

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว E25 เคร่ืองแยกขุยกาบมะพร้าว นักเรยีน-นักศึกษา *ระบบไฟฟ้า
1. นายเฉลิมเกียรติ  เพ็ชรสุวรรณ 220v 50Hz
2. นายทักษ์ดนัย  พรหมห้อง
3. นายวริชัช  วงษ์อุดม
4. นางสาวสุทธดิา  บินสัน
5. นางสาวนภสร  อินทนุพัฒน์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายชเนศ  ไชยรักษ์
2. นายทว ี แก้วแกมทอง
3. นายด ารงค์  ข าเอียด
4. นายธนพล  ชุมศรี
5. นางประไพ  เรืองนุ่น

วทิยาลัยการอาชีพบางแก้ว E26 เคร่ืองร่อนมูลไส้เดือนพลังงาน นักเรยีน-นักศึกษา
เชิงกลเท้าเหยียบ 1. นายภาณุพงศ์  รุ่งวริิยะชัย

2. นายณดลภพ  ขุนแสง
3. นายณัฐชัย  ข านุรักษ์
ครทูี่ปรกึษา
1. นายชเนศ  ไชยรักษ์
2. นายทว ี แก้วแกมทอง
3. นายด ารงค์  ข าเอียด
4. นายธนพล  ชุมศรี
5. นางสาวนิสาชล  ทิศสักบุรี

สิ่งประดษิฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน


