


 
 

 ส าเนาคู่ฉบับ 
 

ท่ี .............../………..                                         ……………………………………………… 
         ……………………………………………… 
           ………………………………………………….. 

                        ……………………………………… 

เรื่อง     ตอบรับการเผยแพร่ผลการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

เรียน     ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

อ้างถึง   หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ท่ี ศธ 0622.2/..........  ลงวันท่ี ..... เมษายน 2564 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้เผยแพร่ผลการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจ าปีการศึกษา  2563  
เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ ....................................................................ได้รับทราบข้อมูลผลการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2563 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เรียบร้อยแล้ว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

           (............................................) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัย....................................... 

 
 
 
 
 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
.................................................................
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สรุปการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 
ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับ ผลงาน นักเรียน/นักศึกษา 
ผู้จัดท าผลงาน 

ครูที่ปรึกษาผลงาน 
รางวัลที่ได้รับ 
/ระดับเหรียญ 

ประเภทที ่4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
1. KI-MIN BALL  น้้าขมิ้นชันเคี้ยวได้ นางสาว อาซียะห์ ตาเหร์ 

นางสาว นิบุหงา นิเลาะ 
นาย พรอนันต์ สงนาค 
นางสาว ซูรีนา เจะสะมะแอ 
นางสาว ต่วนนูรอาซีคีน ตูวันลอเซ็ง 
นางสาว ฟิรฎาวร์ เลาะยะผา 

นางสาว สูรยานี บาราเฮง 
นางสาว กมลทิพย์ ทองสุข 
นางสาว ดีลา เถาะ  
นางสาว ปาวีณา หลีหมัด 
นางสาว วรรณศริิ สุนทรกุมาร 

ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

2. ไก่กอและไร้เน้ือสัตว์ 
จากเทมเป้ถ่ัวหรั่ง 

นางสาว ดียานา แดงหวัง 
นางสาว ซูฟียะห์ มะลิ 
นางสาว สุภาพรรณ ไพรพฤกษา 
นางสาว อารียา บางัดสาโยะ 
นางสาว นัสรีน มะเซ็ง 
นางสาว ปิยะฉัตร กิตติวุฒิเจริญ 
นางสาว ธนัชชา ตุริรัมย์ 
นางสาว ทัศนีย์ ทองใบ 

นางสาว สูรยานี บาราเฮง 
นางสาว กมลทิพย์ ทองสุข 
นางสาว ดีลา เถาะ  
นางสาว ปาวีณา หลีหมัด
นางสาว กมลรัตน์ ผ่องใส 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง 

ประเภทที ่5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
1. ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 

จากกาบกล้วย 
นางสาว สีตีอามีเนาะ มะมิง 
นางสาว จันทร์ชนก แซ่แจ๋ว 
นาย ตามีซี สะต า 
นาย อนันท์ สามะ 
นางสาว ฟาดีละห์ ย้ิมยวน 
นางสาว นารีมะห์ บูมะ 
นางสาว ชุติกาญจน์ โยธาทิพย์ 
นางสาว วนิดา ดือราแม 
นางสาว กฤตยา หะยีเจะอาแว 
นางสาว ฟัฎลีนา ยูโซะ 

นาย วีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ ์
นาง สุวรรณา อรุณพันธ์ุ 
นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นาง ณัฐฐาพร ส านักเหยา 
นางสาว รุจิรา บาเหาะ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญเงิน 

2. หมอนอิงรูปทรงข้าวต้มมัดลาย
พรรณพฤกษาวังยะหริ่ง 

นาย อดุลย์ คารี 
นาย อัสฟาฮัน หมัดหล า 
นาย ฮาราฟัร เเวเดง 
นางสาว ฟิรเดาส์ แวกาจิ 
นาย ปนัส ศรีภูวนาถนาง  

ราตรี อิสสระโชติ 
นาย ฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นาง ณัฐฐาพร ส านักเหยา 
นาย วรภัทร ธุวสันติ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 

3. เครื่องประดับจากกระจูด นางสาว อาตีกัฟ ยูโซะ 
นางสาว ปารีดา สาอิ 
นางสาว มินตรา หว่าหล า 
นางสาว สัมซียะห์ มามุ 
นางสาว สุนีตาร์ ดาราแม 
นางสาว ซีตีอาอีซะห์ หะยีลาเตะ 

นาง แวไมซาเราะ ราเหม 
นาง สุนิสา พงษ์ระโนต 
นางสาว ภัณฑิลา แก้วสุวรรณ ์
นางสาว ศันสนีย์ มะมิง 
นาย ณัฐชนน น้านิรัติศัย 

รองชนะเลิศอันดับ 3 
ระดับเหรียญทองแดง 
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ล าดับ ผลงาน นักเรียน/นักศึกษา 
ผู้จัดท าผลงาน 

ครูที่ปรึกษาผลงาน 
รางวัลที่ได้รับ 
/ระดับเหรียญ 

4. หมอนรองคอมีหมวก นางสาว รุสณี สาและ 
นางสาว ไลลา สะอิสะฮัท 
 

นาย ฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นาง ราตรี อิสสระโชติ 
นาย วรภัทร ธุรสันติ 
นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นาง ณัฐฐาพร ส านักเหยา 

รองชนะเลิศอันดับ 4 
ระดับเหรียญทองแดง 

5. กระเป๋าเป้มีหมวกคลุมศีรษะ นางสาว นูรฟาร์ ดอเลาะ 
นาย อิรฟาน สาและ 
นาย อามีรูดีน สามะอาลี 
นาย อารีฟีล เจ๊ะมามะ 
นาย อารีฟีน แปเฮาะอีเล 
นางสาว แวซาปีน๊ะ สาเม๊าะ 

นาง ราตรี อิสสระโชติ 
นาย ฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นาย วรภัทร ธุรสันติ 
นาง ณัฐฐาพร ส้านักเหยา 
นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 

รางวัลชมเชย 

6. กล่องมินิมอลอเนกประสงค ์ นางสาว โรสฮาฟีซา วาปิ 
นางสาว ชุติกาญจน์ หะยีบือราเฮง 

นางสาว ซัลมี สะตาปอ 
นาย วาริส ดือเระ 
นาย อัมมาร์ หมินเจะเกะ 
นาย ธนกฤษ พุฒสม 

นาง ราตรี อิสสระโชติ 
นาย ฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นาย วรภัทร ธุรสันติ 
นาง ณัฐฐาพร ส้านักเหยา 
นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 

รางวัลชมเชย 

7. กระเป๋าเอนกประสงค ์
จากผ้าบาติก 

นางสาว เมษณี บูวัช 
นางสาว ฮัสมะห์ ยูโซะ 
นาย มูฮ้าหมัดฟาอิส สาเล็ง 
นาย วันอัสรี กาซอร์ 
นางสาว นารีมะห์ อูมา 
นางสาว ซารีนี ลาเต๊ะ 

นาง ราตรี อิสสระโชติ 
นาย ฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นาง ณัฐฐาพร ส้านักเหยา 
นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นาย ฮัสลี  นิฮะ 

รางวัลชมเชย 

ประเภทที ่7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) 
1. โครงหน้ากากอนามัย 

จากไบโอแมททีเรียว 
พอลิแลกติกเอซิดพลัส 

นางสาว ปทุมรัตน์ แก้ววิไลย 
นางสาว นูรอาฟีฟะ สิเดะ 
นางสาว ฮามีดะห์ กาเจร์ 
นางสาว กูอานิส สะอิ 
นางสาว รจนา นามคร 
นางสาว จาวารี ขุนต้ิง 
นางสาว กรณ์ภัสสร รัตนวิโรจน์ 

นางสาว นูรีน มะลี 
นางสาว ฮาดีล๊ะ ดอเล๊าะ 
นางสาว มนัสดา ขาวน้อย 
 
 
 

นาย วีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ ์
นาย ณัฐชนน น้านิรัติศัย 
นางสาว สุภาภร เลิศบรุุษ 
นาง ซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
นาง ศิริวรรณ เพ็งสง 
 
 

ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 
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ล าดับ ผลงาน นักเรียน/นักศึกษา 
ผู้จัดท าผลงาน 

ครูที่ปรึกษาผลงาน 
รางวัลที่ได้รับ 
/ระดับเหรียญ 

ประเภทที ่8. สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
1. แผ่นมาส์กใต้ตาHydro Gel  

เสริมสารสกัดอโลเวร่าและ 
ไลโคปีน 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว ตูแวรสุนี ต่วนบืออซา 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว โสรยา ยือลาแป 
นางสาว ซูรยา วิทยสุนทร 

นาย ฮะฟีซุดดีน เจะมุ 
นางสาว รุจิรา บาเหาะ 
นาย วีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ ์
นางสาว นารนี ดอเล๊าะ 
นางสาว รูบัยอะห์ สาคอมะแซ 

ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

2. ผลิตภัณฑ์ครีมบ้ารุงผิวมือ 
อาโลเวร่าเสริมสารสกัดกรด 
โอเลอิกและไลโนเลอิก 
จากเมล็ดยางพารา 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว นูรียา จารง 
นางสาว นูรอ แว 
นางสาว นารีสา ปาลายา 
นาย นาวิน ใบงา 

นาย ฮะฟีซุดดีน เจะมุ 
นางสาว รุจิรา บาเหาะ 
นาง มาเรียม เจะมะ 
นาง ซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
นางสาว วนิดา บุญฤทธ์ิ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง 

3. ผลิตภัณฑ์บ้ารุงข้อศอก 
จากสารสกัดธรรมชาติ 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว ญัสมีน กูวะ 
นางสาว ธันย์ชนก จิตรณรงค์ 

นาย นิซอบัร สุไลมาน 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว โสรยา ยือลาแป 
นางสาว ซูรยา วิทยสุนทร 
นางสาว นูรไลลา แบปาซา 
นางสาว ธนิสร ทองเพชรแก้ว 

นาย ฮะฟีซุดดีน เจะมุ 
นางสาว รุจิรา บาเหาะ 
นางสาว วนิดา บุญฤทธ์ิ 
นางสาว รูบัยอะห์ สาคอมะแซ 
นาย วีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 

 
 


