
โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา เครือ่งกล  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวช. (1 ผลงาน จาํนวน 3 คน) 
 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั

ของผูเรยีน 
รหสันกัศกึษา รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
1 เครื่องทําเกลียวหัวมัน 137 1. สิทธิพร  พุมจันทร 

    090 2. ชยันต  ไขแกว 
  

2 ชุดประกอบสปรงิลอกแกน
โชค 

034 1. นายนูรฮัษนัย  ขาเร็ง 
    102 2. นายมะตายูดิง  ขาเร็ง 

087 3. นายอิสฟาฮาล  กลาณรงค 
3 ที่ดูดลูกปนข้ัวเหว่ียง 086 1. นายอัษฎาวัธ  แซดาน 

    062 2. นายอัฐพล  จันไกร 
054 3. นายนภดล  วงศเอี่ยม 

4 เครื่องอัดบูช 073 1. นายนิฮาริฟน  เจะยอ 
    128 2. นายอาหะมะ  ยือรา 

124 3. นายอัดยาร  ดาลี 
5 อุปกรณช้ันลางช้ินสวน

เครื่องยนต 
126 1. นายอานีซี  ดือราแม 

    119 2. นายรุสลี  บาบาตี 
114 3. นายบุสรีน  เจะมะ 

6 เครื่องพนทรายต้ังโตะ 084 1. นายอภิวัญย  จงรักษ 
    109 2. นายสุรเชษ  สองแกว 

075 3. นายปฏิภาณ  ฉิมปก 
7 อุปกรณลับเครื่องยนต 099 1. นายประทปี  ทองช่ืน 

    106 2. นายศุภกร  คงถาวร 
066 3. นายไซฟู  มูซอ 

8 หางเรือทดกําลงั 107 1. นายสัญชัย  จันทนวล 
    046 2. นายกิตตินันท  ชาตุพล 

053 3. นายธวัชชัย  หวังหมัด 
9 เครื่องถอดวาลว

รถจักรยานยนต 
050 1. นายทรงผล  สําราญสุข 

    083 2. นายสรรเสรญิ  โทบุร ี
142 3. นายอาดีส  และหะโละ 

10 เตาอบไรมะเร็ง 067 1. นายกัมปนาท  พรมจันทร 
    088 2. นายกวินณพงศ หนุกหละ   

045 3. นายกิตติโชต  ภักดี 



(ตอ) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั

ของผูเรยีน 

รหสั
นกัศกึษา 

รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 
ระดบัผลงาน 

0.5 0.7 0.9 1 
ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ

11 แผนการเรียนการสอน
สวนประกอบของเครื่องยนต   
4 จังหวัด 

038 1. นายปรีชา  ทองราช 
    143 2. นายอาทิตย  ชีวะหิรัญ 

138 3. นายอนิวัฒน  สิหโท 
12 แผงตรวจเช็คหลอดไฟรถยนต 028 1. นายชินวัฒน  เพ็ชรโสม 

    110 2. นายธนวิศท  ถ่ินจะนะ 
034 3. นายธรรมลักณ  มณีวรรณ 

13 เครื่องผาลูกหมาก 035 1. นายธัญวิทย  คงดี 
    023 2. นายกมล  ทองรักษ 

042 3. นายสิทธิศักด์ิ  ใชยสินธ 
14 ตูเก็บเครื่องยนต 144 1. นายอามีน  หะยีดอปอ 

    019 2. นายลือศักด์ิ  ศิริภรณ 
  

15 สื่อการเรียนการสอน
เครื่องยนต 2 จงัหวัด 

014 1. นายภานุวัฒน  ศรีนวลแกว 
    012 2. ฟุรกรณ  การีดอง 

141 3. นายอัฟนัน  ตอแลมา 
16 ช้ินสวนโชคมอเตอรไซต 022 1. นายสมภพ  มิ่งสกลุ 

    006 2. นายธีรเจต  กอนศิลา 
  

17  ฐานของเครือ่งยนตรุน CBR 
300 

005 1. นายธนพงศ  คงสําเร็จ 
    020 2. นายศุภโชค  หวังผานิต 

021 3. นายศุภณัฐ  วัฒนกุล 
18 แบบทดลองตอเครื่องเสียง

รถยนต 
016 1. นายมงคล  ทองขาว 

    007 2. นายนฤมิตต  หนูพรหม 
011 3. นายพุฒพงษ  พุมเอี่ยม 

19 สวนประกอบของเทอรโบ 029 1. นายชูชัย  วรรณจาโร 
    030 2. นายณัฐนนท  แสงแกว 

039 3. นายพานิช  รุงวิจิตร 
20 เครื่องงัดยางสํารอง 015 1. นายมงคล  จันทรเพ็ชร 

    003 2. นายทวิช  ยอดแกว 
010 3. นายพงษธิศักด์ิ  สุวรรณชาตรี 

21 สื่อการเรียนการสอนเครื่องตัด
หญา 

026 1. นายกอมพัฒน  ศรีตะพันธ 
    031 2. นายณัฐพงษ  พรหมศรผีอง 

032 3. นายณัฐวุฒิ  ปานแกว 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา เครือ่งกล  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวส. (1 ผลงาน จาํนวน 2 คน) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ งาน

สรางสรรค หรอืงานวจิยัของผูเรยีน 
รหสั

นกัศกึษา 
รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
1 ชุดการเรียนการสอนชวงลางของ

รถยนต 
091 1. นายอนันต  ยือโระ 

    
092 2. นายอักรอม  มะนอ 

2 เครื่องมือพเิศษตัวดันลูกสบูเบรก 093 1. นายมะนาเซ  มูเซะ 
    

085 2. นายมะซอและ  อาแว 
3 เครื่องมือถอดสปริงเบรก 088 1. นายสาฟอีน  เล็งฮะ 

    
  

4 เครื่องมือพเิศษตัวถอดสปรงิโชค 083 1. นายบูคอรี  ตูวี 
    

089 2. นายสุกรีย  แวบือซา 
5 เครื่องมือพเิศษตัวดูดมูเลย 090 1. นายสูลายมัน  ลิดอง 

    
097 2. นายอารีฟล  หะยีลาเตะ 

6 เครื่องมือถอดประกอบฝาปดลูก
ลอยวัดนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

096 1. นายอานนท  จันทรขาว 
    

093 2. นายอับดุลนาเซ  ฑูวี 
7 ชุดฝกถอดประกอบเกียร Auto 001 1. นายเชษฐา  จําปาจันทร 

    
004 2. นายนิมิต  สุพรรณ 

8 ชุดฝกวงจรไฟฟาจกัรยานยนต 002 1. นายเทียนชัย  นักทอง 
    

007 2. นายพงศกร  ฤทธิไกรสร 
9 เครื่องมือไลลมเบรกยนต 020 1. นายอับดุลฮาดี  ดอเลาะ 

    
021 2. นายฮาฟซี  หะแวเตะ 

10 ชุดถอดประกอบเกียรอัตโนมัติ 025 1. นายพุฒิพงศ  เพชรยอดศร ี
    

109 2. นายสงคราม  หนูปลอด 
11 เครื่องมือพเิศษปลอกบบีแหวนลกูสงู 022 1. นายทรงศักด์ิ  บุญสุวรรณ 

    
006 2. นายปภังกร  ชูศรีนุน 

12 ชุดสาธิตการทํางานของเทอรโบ
ชารจ 

012 1. นายอานนท  ไชยสุวรรณ 
    

026 2. นายวัชรวีร  บุญคํา 
13 การผลิตเครื่องมือวัดระดับนํ้า 010 1. นายสุพัตร  แซลิม่ 

    
003 2. นายไทยรัฐ  แกวเขียว 

14 พัฒนาสายพานลําเลียงช้ินงานชุด
ประลองระบบนิวเมติกส 

021 1. นายเฉลิมพล  อินทรสกลุ 
    

023 2. นายธีรเดช  ชมจันทร 
15 แทงตรวจสอบคลัทธ C1, C2 011 1. นายอรรถพล  ทองศร ี

    
  

 



(ตอ) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ งาน

สรางสรรค หรอืงานวจิยัของผูเรยีน 
รหสั

นกัศกึษา 
รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
16 เครื่องมือพเิศษกดสปริงดันกลบั 104 1. นายมูหามะ  เลาะมะหะ 

    
024 2. นายพลรัตย  รัตนคีร ี

17 เครื่องมือพเิศษถอดประกอบมูเล
คอมเพรสเซอรแบบโรตารี ่

009 1. นายสุธี  หมานเหล็ก 
    

028 2. นายเอกพจน  ทองพันธ 
18 ชุดฝกการทํางานดรมัเบรก 069 1. นายมูฮําหมัด  สาและ 

    
072 2. นายลุตฟ  หะยีดือราแม 

19 เครื่องมือทดสอบคลัตชทางเดียวส
เตเตอร 

100 1. นายรุสลัน  เวาะผา 
    

099 2. นายอิมรอน  มาหะมะ 
20 เครื่องมือตัวดันลูกสูบเบรก 065 1. นายนัซรัน  วาเตะ 

    
061 2. นายกอฟฟารี  กาหลง 

21 เครื่องมือทดสอบแรงกระแทกเพลา
ลอหลัง 

007 1. นายอาซือมีน  ซอดอ 
    

074 2. นายยามาลูกดีน  อิละละ 
22 ชุดฝกปฏิบัติดิสเบรก 029 1. นายมารูวัน  และลาซอ 

    
068 2. นายมาหามะ  มะล ี

23 เครื่องมือขันซีล่วด 057 1. นายอิสมาแล  หะมะ 
    

074 2. นายอพัน  ลอแม 
24 เครื่องมือถอดพลูเลย 031 1. นายอัดนันท  ยําทอง 

    
  

25 เครื่องมือลอกคลัชแมเหลก
คอมเพรสเซอร 

043 1. นายทราพิอี  สามอ 
    

058 2. นายฮัมดี  โตะลี 
26 เครื่องมือล็อกคลัชแมเหล็ก

คอมเพรสเซอร 
053 1. นายอะหมัด  มะดายอ 

    
055 2. นายอิบรอเฮ็ง  เฮงดาดา 

27 เครื่องมือถอดประกอบวาลว
เครื่องยนตเลก็แบบขาง 

032 1. นายไพโซ  ยูโซะ 
    

060 2. นายฮาซัน  เละนุ 
28 ลูกกลิ้งปนจักรยานยนต V1 051 1. นายมาหามะรูดี  ดือเระ 

    
054 2. นายอนันต  ดอเยะ 

29 ลูกกลิ้งปนจักรยานยนต V2 056 1. นายอิบรอเฮม  ดือเระ 
    

  
30 เรื่องถอดสปรงิเบรกโดเวอรไดรฟ 078 1. นายอามีน  โตะมะซ ั

    
124 2. นายอารอปน  ยูโซะ 

31 แทนวางเครื่องจักรยานยนตแบบมี
ฝาปด 

033 1. นายอิบรอเฮม  บากา 
    

059 2. นายฮาซัน  นาโรง 



(ตอ) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ งาน

สรางสรรค หรอืงานวจิยัของผูเรยีน 
รหสั

นกัศกึษา 
รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
32 การสรางชุดฝกระบบไฟฟารถยนต

แบตเตอรี่และวงจรในไฟฟารถยนต 
063 1. นายซัดดัม  อาลี 

    
079 2. นายอิสมะแอ  ยามา 

33 อุปกรณถอดประกอบเบรก
รถจักรยานยนต 

046 1. นายธีรชัย  วัฒนาเชาวกุล 
    

  
34 เครื่องกลงึไมขนาดเล็ก 018 1. นายรุสลัน  มอดอ 

    
112 2. นายอสาเหาะ  เจะซือแม 

35 เครื่องมือถอดลูกปนลอหลงัรถยนต 105 1. นายมูฮัยมิน  มอลอ 
    

117 2. นายอัฏฮา  มะมิง 
36 โตะรับแขก 111 1. นายอารือมัน  เจะเงาะ 

    
102 2. นายซาฟร  แอมดีซา 

37 รีโมทเอนกประสงค 101 1. นายซอปท  อามีนี 
    

103 2. นายมารูอัน  เนตรเนียมจันทร 
106 3. นายมาฮามะ  มูดอ     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา ชางเชือ่ม  ภาคเรยีนที ่2/2557 
ระดบั ปวช.3. (1 ผลงาน จาํนวน 3 คน) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั

ของผูเรยีน 
รหสันกัศกึษา รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
1 เครื่องตัดเหล็กกลมบาง 5521030006 1. นายมารุตศรันย  มามะ 

    5521030010 2. นายสราวุฒิ  ยานุทัย 
5521030020 3. นายอุสมาน  บุญยงค 

2 เครื่องตัดเหล็กแบน 5521030012 1. นายสุไลมาน  ปาเนาะ 
    5521030016 2. นายอานัส  สีดียาม ู

5521030021 3. นายอูเซ็ง  เอีนดยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา เทคนคิโลหะ ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวส.2 (1 ผลงาน จาํนวน 2 คน) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 

งานสรางสรรค หรอืงานวจิยัของ
ผูเรยีน 

รหสันกัศกึษา รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 
ระดบัผลงาน 

0.5 0.7 0.9 1 
ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ

1 เครื่องหั่นหนอไม 5631030002 1. นายจักรพล  ทองคํา 
    

5631030020 2. นายศักด์ิชัย  อินนํ้าหอม 
2 เครื่องตัดไม 5631030010 1. นายศุภวิชญ  ศรีวิโรจน 

    
5631030012 2. นายฮัมดี  มิง 

 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา ไฟฟากาํลงั  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวช. (1 ผลงาน จาํนวน 3 คน) 
 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั

ของผูเรยีน 
รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ รหสันกัศกึษา 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
1 เครื่องตรวจกราวร 1. นายอูลลวี  เฮงตาเกะ  

    2. นายกฤษณ  จิตรสาธร  
3. นายภัทร  หมื่นแกลวกลาวิชิต  

2 เปดปด-ไฟอัตโนมัติ 1. นายบรมินร  การินคํา  
    2. นายมูฮัมหมัด  หะยีหะมะ  

3. นายสิทธิชัย  จันทรแกว  
3 เครื่องใหอาหารสุนัข 1. นายรังสมิันต  ซําศิร ิ  

    2. นายวรพจน  มณีพรหม  
3. นายชัชวาล แกวบุญลอม  

4 สวิช-เปดไฟอัตโนมัติ 1.นายพารีด  หะยีหะมะ 5421040050 
    2.  

3.  
5 สรางและพฒันาปากกาเช็คไฟ 1.นายซอฟรอน  เจะ  

    2.นายศุภชัย  ลุยจิ๋ว  
3.นายเพชรสยาม  วงพาณิช  

6 เครื่องวัดอุณหภูมิความช้ืนใน
ดิน 

1.นายศุภกานต  ขวัญดี  
    2.นายดนุสรณ  เพ็ชรรัตน  

3.นายปยะ  รัตนพิทักษพงศ  
7 พัดลมแอร 1.นายกิตติพร  สวนแสน  

    2.นายวิชานาถ  อินทโมณี  
3.นายศรนรสิทร  แชมชอย  

8 แอรไอนํ้า 
 

1.นายวสุวัมน  บํารุงชู  
    2.นายพงศกร  นวางกูร  

3.นายชญานนท  ยงทองคํา  
9 สรางและพฒันาเครื่องวัด

กระปอง 
1.นายนิฮารสิ  หะยีดือเระ  

    2.นายภูริส  หะยีดือเระ  
3.นายฟาอิส  ยีวาตานนท  

10 ไมเทา ระบบเซ็นเซอร 1.นายธนากร  นิธิอนันตสกุล  
    2.นายวีระวัฒน ลาพินี  

3.นายประกาศิต  ศรีสุข  



(ตอ) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั

ของผูเรยีน 
รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ รหสันกัศกึษา 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
11 สรางและพฒันาเครื่องอบผา

ฉุกเฉิน 
1.นายฐิติวัชร  สุวรรณรัตน  

    2.นายธิราธร  บุญม ี  
3.นายอธิวัฒน  นวลปาน  

12 เครื่องตัดหญาพลังงาน
แสงอาทิตย 

1.นายวรเชษฐ  ศิลปะ  
    2.นายศุภกิจ  สุวรรณ  

3.นางสาวประภาพร  อางทอง  
13 เครื่องนวดเทากําเนิดไฟฟา 1.นายอัลรอพะ  ตุลอามาร  

    2.นายซูไฮมีน  บุญมาทน  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา ไฟฟากาํลงั  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวส. (1 ผลงาน จาํนวน 2 คน) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั

ของผูเรยีน 
รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ รหสันกัศกึษา 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
1 เครื่องซอยมะละกอ 1.นายฟาดารี  โตะแวมะ  

    
2.นายแวโรสลัน  แวสะแลแม  

2 วงจรจับความเคลื่อนไหว 1.นายวิรฟารน  ดอเลาะ  
    

2.นายกามา  ดอเลาะ  
3 เครื่องหั่นกลวยฉาบ 1.นายอาริฟ  สาอะ  

    
2.นายนัสรี  เจะเลาะ  

4 เครื่องบีบอัดกระปอง 1.นายอาลี  ยูโซะ  
    2.นายอิสมาแอ  ดอเลาะ  

3.นายกูรียา  มะจือแร  
5 สรางและพฒันาปากกาเช็คไฟ 1.นายรุสลัม  เดะแดมะ  

    
2.นายซาการียา  อภิบาลแบ  

6 สรางและหาประสทิธิภาพ
เครื่องผสมเช้ือเห็ด 

1.นายพรสิร  เพชรยอด  
    2.นายธนพร  จันทรชาติ  

3.นางพงศกร  ตระกลูเจรญิพงศ  
7 เครื่องอัดถานแทง 1.นายมะสกุรี  เจะเตะ  

    2.นางสาวกสัมี  เจะลอ  
3.นายสมาน  ดือรามะ  

8 สรางและพฒันาเพื่อแยกนับ
เหรียญ 

1.นายอภินันท  เจะเตะ  
    

2.นายอับดุลเลาะ  ดือราฮิง  
9 สวิตชสั่งงานทางโทรศัพทเปด

ไฟบาน 
1.นายมูฮัมหมัดฮาฟร  ปยา  

    
2.นายมะตา  หะยีมาม ุ  

10 เครื่องตรวจกราวด 1.นายอัมรี  พุดารอ  
    

2.นายซุลกิบพลี  อีแตเม็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา กอสราง  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวช. (1 ผลงาน จาํนวน 3 คน) 
ที ่ ชือ่ผลงาน ชือ่ – สกลุ รหสันกัเรยีน ครทูีป่รกึษา 
1 ตูเก็บของ 1. นายณัฐพนธ  พูนปาน  1. นายสิน  ชุมนุมมณี 

2. นายนิติพล  รามาส  
3. นายศุภสัณห  เดชสุวรรณ  

2 ชุดวางของและโตะ 1. นายโยธิน  แกวทอน  1. นายสิน  ชุมนุมมณี 
 2. นายมูฮําหมัดไซดี  แวสาและ  

3. นายอรรถกร  คงพล ู  
3 ตูเสื้อผา 1. นายสุริยะ  แสงทอง  1. นายสิน  ชุมนุมมณี 

2. นายอนุชา  บุญธรรม  
3. นายซอฟรอน  สีอง  

4 ช้ันวางรองเทา 1. นายธนศักด์ิ  อนันต  1. นายสิน  ชุมนุมมณี 
 2. นายพชร  โบราณราชา    

  
5 ตูเก็บของ 1. นายอัฏฐกร  แกวละเอียด  1. นายสิน  ชุมนุมมณี 

2. นายสุทธิภัทธ  รัตนนอย  
3. นายอนุภัทร  เพชรลอง  

6 ชุดโตะรับแขก 1. นายเสฎวุฒิ  วรรณพฤกษ  1. นายสิน  ชุมนุมมณี 
2. นายรุสดี  มะแน  
3. นายอันวาร เบ็ญนา  

7 ตูเอนกประสงค 1. นายณัฐภัทร  ขุนแผว  1. นายสิน  ชุมนุมมณี 
2. 
3. 

2. นายพัชร  สมบัติวงษ  
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา สถาปตยกรรม  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวช.3 (1 ผลงาน จาํนวน 3 คน) 
 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั

ของผูเรยีน 
รหสันกัศกึษา รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
1 Book book ZA ช้ันวาง

หนังสือ 
5521060087 1. นายฟารัช  หะยีมะตะเยะ 

    5521060007 2. นายไพศาล  แซฉ่ิน 
5521060098 3. นายอับดุลฮากมี  แวนะไล 

2 Book CASE ช้ันวางหนังสือ 5521060082 1. นายธนากฤต  คงกิ้บ 
    5210600100 2. นายอัสซัน  อาวัยวุฒน 

  
3 VINTAGE PVC ช้ันวาง

หนังสือ  
55210600083 1. นายธีรวัฒน  ขาวเกลี้ยง 

    5521060085 2. นายอับดุลฮากมี  ตวนปูเตะ 
55210600974 3. นายบัดซัน  แวกาจิ 

 

 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา สถาปตยกรรม  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวส.2 (1 ผลงาน จาํนวน 3 คน) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 

งานสรางสรรค หรอืงานวจิยัของ
ผูเรยีน 

รหสันกัศกึษา รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 
ระดบัผลงาน 

0.5 0.7 0.9 1 
ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ

1 ช้ันวางของอเนกประสงค 5631080001 1. นางสาวซูไรฮะห  หาม ิ
    

5631080001 2. นางสาวสรุายา  นาแว 
2 ช้ันวางของทะลมุิติ 5631080002 1. นางสาวปภาวี  อัลมาตร 

    
5631080006 2. นายซูฟย  ยูโซะ 

 
 
 

 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา โยธา ภาคเรยีนที ่2/2557 
ระดบั ปวส.2 (1 ผลงาน จาํนวน 2 คน) 

ที ่ ชือ่ผลงาน ชือ่ – สกลุ รหสันกัเรยีน 
ระดบัผลงาน 

0.5 0.7 0.9 1 
ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ

1 เกาอี้เอนกประสงค 1. นายสามารถ  เพ็ชรแดง 5631210007 
    

2. นายเอกธนัช  แกมทอง 5631210010 
2 หองนํ้าจําลอง 2 ช้ัน 1. นายณัฐพล  หมื่นจง 5631210002 

    
2. นายอรรถพล  วรรณะ 5631210008 

3 อุปกรณปนตนมะพราว 1. นายสุไลมัน  หะยีบูระ 5631210028 
    

2. นายมาหมะ  มะเส็ง 5631210035 
4 รถเข็นสามลอโยกคนพิการ 1.นายหวันสุกรี  แมวาโซะ 5631210029     

2.นางสาวพาตีเมาะ  บือซา 5631210042 
5 เครื่องผสมส ี 1.นายบูรฮัน  มาเจะมะ 5631210024     

2.นางสาวนาซรีา  กียะ 5631210037 
6 เครื่องมือขุดดินแบบมีสปรงิ 1.นายสุรศักด์ิ  ทองหนัก 5631210027     

2.นางสาวภาราดี  บุตรเหม 5631210022 
7 แปลงผักไฮโดรโปนิกส 1.นายธีรพงศ  หนูซอนทรัพย 5631210003     

2.นายจตุรภัทร  ตันธนวัฒน 5631210001 
8 โมเดลการเดินระบบทอนํ้าทิง้ 

นํ้าดี ทอโครก และทออากาศใน
หองนํ้าจําลอง 2 ช้ัน 

1.นายมูฮําหมัด  ยูโซะ 5631210005     
2.นายวีรยุท  เรืองยศ 5631210006 

9 เครื่องปอกทุเรียน 1.นายอบูยามี  สาแต      

2.นายอดินันท  เจะสมอเจะ  
 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา ผลิตภัณฑยาง  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวช.3 (1 ผลงาน จาํนวน 3 คน) 
 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 
งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั

ของผูเรยีน 
รหสันกัศกึษา รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
1 ยางรองครก 552120004 นางสาวนูรฮายาตี  อาแว 

    5521220006 นางสาวสุไลนา  ยามา 
  

2 ยางกันลื่น 5521220001 นางสาวเกศริน  อินทรทอง 
    5521220008 นายธนพล  แซโหว 

5521220009 นายภารุเดช  ชวยภิบาล 
 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวส.2 (1 ผลงาน จาํนวน 2 คน) 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ 

งานสรางสรรค หรอืงานวจิยัของ
ผูเรยีน 

รหสันกัศกึษา รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 
ระดบัผลงาน 

0.5 0.7 0.9 1 
ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ

1 หมอนฟองยาง 5631220001 1. นางสาวจุฑทมาส  แข็งขัน 
    

5631220004 2. นายเทวราช  โกศล 
2 นํ้าสมุนไพรชวยยับย้ังการเกิด

เช้ือราบนยางพาราแผนดิน 
5631220005 1. นายนวพล  มโนวิไลกุล 

    5631220002 2. นางสาวจุฑทมาส  แกน
จันทร 

3 การใชกรดธรรมชาติจบัตัวยาง 5631220006 1. นายอัสรี  บอส ู
    

  
 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอร  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวส.2 (1 ผลงาน จาํนวน 2 คน) 
 

ที ่
รายชือ่โครงการ สิง่ประดษิฐ งาน

สรางสรรค หรอืงานวจิยัของผูเรยีน 
รหสันกัศกึษา รายชือ่ผูจดัทาํโครงการ 

ระดบัผลงาน 
0.5 0.7 0.9 1 

ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ
1 แอพพลเิคช่ันควบคุมไฟฟาภายใน

บานดวยสมารทโฟน 
5631280031 1.นายอัสลัม     ฮุสเซน 

    
5631280029 2.นายอาทิวัฒน     บัวสิน 

2 กรณีศึกษาระบบเชาหองซอมดนตรี 
ดวยโปรแกรม Microsoft Vistual 
Basic 2010 

5631280002 1.นางสาวปาตีเมาะ     บือรอเฮง 
    

5631280024 2.นางสาวนูรไลลา     เจะแม 

3 กรณีศึกษาการเว็บไซตระบบจอง
สนามฟุตบอล ดวยโปรแกรม 
Microsoft Vistual Basic 2010 

5631280020 1.นายอัดลีย     บาซอ 
    

5631280003 2.นางสาวโรสลีนา     สุขประสิทธ์ิ 

4 กรณีศึกษาระบบตัวแทนจําหนาย
ต๋ัวรถตูโดยสารปรบัอากาศ (ยะลา-
สงขลา) บริษัทศรีรุงโรจนขนสง 
ดวยโปรแกรม Microsoft Vistual 
Basic 2010 

5631280004 1.นางสาววีณารัตน     วนจันทึก 

    
5631280023 2.นางสาวสพุรรณี     หลาบโพธ์ิ 

5 กรณีศึกษาโปรแกรมการบรหิาร
จัดการรานอินเตอรเน็ต Café 
Suite 3.70.0 

5631280013 1.นายศักด์ินรินทร     จันทรแกว 
    

5631280006 2.นายกิฟลี    มามุ 

6 กรณีศึกษาการทําเว็บไซตระบบสัง่
อาหารออนไลนเดลิเวอรรี่  

5631280018 1.นายสุไลมาน     บาเหะ 
    

5631280026 2.นายมะซาฟดี     ดอเลาะ 
7 กรณีศึกษาระบบคูปองขายอาหาร

ดวยโปรแกรม Microsoft Vistual 
Basic 2010 

 1.นายศิริพันธ     ศักด์ิพรหม 
     2. 

8 บรหิารจัดการคลังสินคา
เครื่องใชไฟฟาดวยโปรแกรม 
Microsoft Vistual Basic 2010 

5631280016 1.นายสรเดช     ชุมมณี 
    

5631280027 2.นางสาวสกุี้     ทองเนตร 

9 กรณีศึกษาโปรแกรมการบรหิาร
จัดการรานอินเตอรเน็ต 
Handycafe 4.0.40 

5631280015 1.นายสธน   ต้ังกิจลดาวัลย 
    

5631280019 2.นายอัฐศิษฎ     จารุครุฑ 

 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา อเิลก็ทรอนกิส  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวช.3 (1 ผลงาน จาํนวน 3 คน) 

ที ่ ชือ่ผลงาน ชือ่ – สกลุ รหสันกัเรยีน 
ระดบัผลงาน 

0.5 0.7 0.9 1 
ชมุชน จงัหวดั ภาค ชาต ิ

1 โครงงานผลติ
กระแสไฟฟาจาก
มอเตอรพดัลม (Free 
energy) 

1. นายอัลสาดี  กายูนิ 5521040176     
2. นายสิทธิศักด์ิ  สะดียาม ู 5521040172 

3. นายวุฒินันท  บัวช่ืน 5521040150 

2 ชุดสาธติการเปดปดไฟ
ดวยรโีมทคอนโทรล 

1. นายฐิศรา   เกื้อกิจ 5521040104     
2. นายธนกฤติ  ฤทธิไกรสร 5521040109 

3. นายพงธร  สาครจิตร 5521040115 

3 ระบบเปดบดิบานเกรด็
อตัโนมตั ิ

1. นายสิทธิพล  แซเจา 5521040171     

2. นายจามิกรณ  ลิ้มสันติธรรม 5521040124 

3. นางสาวนูรมา  บินมะเซง 5521040142 

4 เครือ่งดกัควนั 1. นายธชา  กียะ 5521040108     

2. นายธุรกิจ  พรหมเพ็ชร 5521040113 

3. นายชูชัย  ทองไหม 5521040126 

5 เวบ็ไซต บทเรยีน
ออนไลน 

1. นายรุสลัน  นิยมเจริญ 5521040134     

2. นายฟารริด  อิสลาม 5521040130 

3. นายสุรัตน  พลอยไพรวัลย 5521040155 

6 หฟูงไรสายอนิฟราเรด 
ออดโิอเฮดโฟน 

1. นายพงศธร  แซเกา 5521040129     

2. นายธนากร  คงบัณฑิต 5521040110 

3. นายพรหมพิริยะ  เขตมรคา 5521040116 

7 เครือ่งคดัแยกมะนาว 1. นางสาวศุปรฮาสนะห  องิสาร ี 5521040146     

2. นายชาลีฟ  ตะละมะ 5521040103 

3. นางสาวณัฐณิชา  พรหมนํ้าดํา 5521040099 

8 เครือ่งตรวจจบัโลหะ 1. นายวุฒิพงษ  พูลแกว 5521040138     

2. นายธีรภัทร  บุญกลึง 5521040111 

 



โครงงานหรอืโครงการ 
แผนกวชิา อเิลก็ทรอนกิส  ภาคเรยีนที ่2/2557 

ระดบั ปวส.2 (1 ผลงาน จาํนวน 2 คน) 

ที ่ ชือ่ผลงาน ชือ่ – สกลุ รหสันกัเรยีน 
ระดบัผลงาน 

0.5 0.7 0.9 1 
ชุมชน จังหวดั ภาค ชาต ิ

1 เครื่องใหอาหารสุนัข
อัตโนมัติ 

1. นายภาสกร   สวัสดิรักษา 5631050001     
2. นายวรยุฒิ    รัตนภูวดล 5631050003 
๓. นายอภิเดช   พรมวงษ  5631050004 

2 สกอรบอรด 1. นายเฮซบลูลอฮ   เจะแม 5631050057     
2. นายมาหะมะอามิง   โยะ 5631050048 
3. นายอาลียัส   มูเซะ 5631050053 

3 วงจรนาฬิกาจับเวลาแบบ 
4 หลัก 

1. นายอาลีมิน   สาและ      
2. นายฮากัม   มุสอดี  
3. นายสุไลมาน   เจะดอมะ  

4 กลองไฟฟาลวฟุตซอล 1. นายมะรอนิง   เตาะสาตู 5631050047     
2. นายอารีฟน   เจะแอ 5631050056 
3. นายอดัม   บินดอเลาะ 5631050062 

5 เครื่องปอกผลไมอัตโนมัติ 1. นายธนพนธ   ฉายเฉลิมวงศ 5631050044     
2. นายธีรพล   ปนเยือก    5631050045 
3. นายบุญยพัฒน   ชูกลิ่น 5631050046 
4. นายธนาคย   ตุมทอง 5631050058 

6 เครื่องชารจแบตเตอรรี่
โทรศัพทมือถือดวยโซลา
เซลล 

1. นายกรกต   จิตประพัน 5631050042     
2. นายวีบุตร   ดือราแม 5631050049 
3. นายอับดุลฮาฟส   เจะซอ 5631050050 

7 ชุดฝกอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกสและวงจร 
 

1. นายปาดือลี   อารง 5631050022     
2. นายอับดุลกอนี   หลงจ ิ 5631050028 
3. นางสาวจุฑามาศ   บํารุง 5631050029 

8 เครื่องจายไฟฟา
กระแสตรงปรบัแรงดันได 

1. นายอนุรักษ   ชูทอง 5631050025     
2.  

9 เครื่องดักยุงหลอดแบลก็
ไลท 

1. นายอะฟนดี   เปาะซ ู 5631050005     
2. นายอับดุลการิม   เจะมะ 5631050028 

10 สายอากาศไดโพล4แสตด 1. นายสมิทธ์ิ   อับดุลลา 5631050024     
2. นายอัซรีย   นุกูล 5631050026 

 
  

 


