
รายช่ือผลงานวิจัยนักเรียนนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
 

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 21 เร่ือง 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
1 ศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปลาหางนกยูง

ด้วยอาหารที่ต่างกัน 
นายธัณวัฒน์ ชูทองค า 
นายลือชัย คงสุด 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

2 เล้ียงกบนาในล้อยางเพื่อจ าหน่าย นายอัฟฟาน โปรดปราน 
นายธนวัฒน์ ศรีพลับ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

3 การอนุบาลกุ้งเครย์ฟิชด้วยอาหารที่ต่างกัน นายสมชาติ มูเก็ม 
นายพีระพฒัน์ ขุนทองจันทร ์

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

4 ศึกษาการใช้จุลินทรีย์จากน้ าหมักฟางและน้ า
หมักปลาเป็ดและมูลวัวเพื่อเล้ียงไรแดง 

นายบรรณการ แวววันจิตร 
นายภูชิต บุญณะ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

5 การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเล้ียง
พรรณไม้น้ า 

นายพีรณัฐ รัตนะ 
นายนวพล อินสุวรรณ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

6 ศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในบ่อ
ซีเมนต์ 

นายอาณัติ เส็นเจริญ 
นางสาวอามีตาห์ หวังนุรักษ์ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

7 เครื่องกรองน้ าจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุ
สังเคราะห์ 

นางสาวขวัญจิรา สุวรรณโณ 
นายภคพล เจริญวรพันธุ ์

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

8 การเล้ียงกุ้งเครย์ฟิชเพื่อจ าหน่าย นางสาวรสรินทร์ หมัดอุสัน 
นางสาวซอฟียะฮ์ แกนุ้ย 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

9 การอนุบาลลูกปลานิลเพื่อจ าหน่าย นางสาวชนัญธิตา พันธุ์โณ 
นางสาวดารีหย๊ะ แกนุ้ย 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

10 ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของ
ลูกปลากัดโดยให้อาหารที่มีชีวิต 2 ชนิด 

นายธนา หมัดอะหวัง 
นายนัสรี หมัดอินทร์ 

เว็ปไซท์ 
ของวิทยาลัยฯ 

11 การเล้ียงพรรณไม้น้ าในโหลแก้วเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

นายหัสวรรษ จินดามณี 
นายเอกรัฐ แก้วยอดทอง 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

12 การเร่งสีปลากัดโดยใช้น้ าหมักจากใบไพล นายปฐมพร พึงล าภู 
นายวรพล กิตติวัฒนารมย ์

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

13 การเล้ียงปลาทองเพื่อจ าหน่าย นายธนภูมิ ศรีนาเคนทร์ 
นายพิสิษฐ์ กิมติน 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 21 เร่ือง (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงาน (ต่อ) เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
14 การศึกษาการใช้น้ าหมักใบหูกวางในการเร่งสีปลากัด นายธวัชชัย ทองปัสโน เว็ปไซท์  

ของวิทยาลัยฯ 
15 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรในการงอก

ครีบปลากัด 
นางสาววิจาริณี ฝันฝา 
นางสาวออริยา หวันลิโส๊ะ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

16 การศึกษาการให้อาหารผสมเปลือกแก้วมังกร  
ดอกอัญชัน ดอกปอเทืองและอาหารส าเร็จรูปในการ
ปรับปรุงสีปลาหางนกยูง 

นางสาวสุพรรษา วงศ์มณี 
นางสาวนภัสวรรณ ขวัญเกื้อ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

17 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาความเข้มขันที่เหมาะสมของสารสกัดจาก
ไพลในการสลบปลากัดเพื่อการเพาะเล้ียงและการ
จ าหน่าย 

นางสาวเสาวภา พูลสุข 
นางสาวปาริฉัตร กัจกูล 
นางสาวชญา คงมีสุข 

อศจ. 

18 ศึกษาการเพาะลูกน้ าด้วยมูลสัตว์ 4 ชนิด นายนิอาซาน นิตีมุง 
นายหัสนัย โชติรัตน์ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

19 การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเล้ียงพรรณ
ไม้น้ า 

นายพีรณัฐ รัตนะ 
นายนวพล อินสุวรรณ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

20 ศึกษาการเพาะลูกน้ าด้วยมูลสัตว์ 4 ชนิด นายนิอาซาน นิตีมุง 
นายหัสนัย โชติรัตน์ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

21 การศึกษาความเข้มขันที่เหมาะสมของสารสกัดจาก
ไพลในการสลบปลากัดเพื่อการเพาะเล้ียงและการ
จ าหน่าย 

นางสาวเสาวภา พูลสุข 
นางสาวปาริฉัตร กัจกูล 
นางสาวชญา คงมีสุข 

ระดับภาค 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 28 เร่ือง  
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
1 ศึกษาการเสริมหอยกาบในอาหาร

ส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ 
นายทินภัทร ชัยนิมิตร 
นายอนันตศักดิ์ สุกแทน 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

2 การบ าบัดน้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาดุก
รัสเซียโดยใช้สาหร่ายข้าวเหนียว 

นายธนพล สิงห์ทอง 
นายชัยยา คงคาลีหมีน 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

3 การอนุบาลลูกปลานิลในอัตราความ
หนาแน่นท่ีต่างกัน 

นางสาวจันทร์ ชัยยัง 
นางสาวจุฑารัตน์ ล่าเต๊ะ 
นายพิสิษฐ์ คงจินดามุณี 

เว็ปไซท์ 
ของวิทยาลัยฯ 

4 การบ าบัดน้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาดุก
รัสเซียด้วยน้ าหมักชีวภาพ 

นายนวพันธ์ เหล็มเจริญ 
นางสาวสิริวิมล ศรีทองมาศ 

เว็ปไซท์ 
ของวิทยาลัยฯ 

5 จุลินทรีย์เพื่อการก าจัดสารประกอบ
ไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวไวนาไม 

นายชนุดร อินทภาพ 
นายปิยวัฒน์ รามมาก 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

6 ศึกษาการใช้สมุนไพรรักษาโรคติดเช้ือ
แบคทีเรียในกุ้งขาว 

นางสาวชนัญลดา แก้วชาตรี 
นายหร่อศัก สิงสาโร 

เว็ปไซท์ 
ของวิทยาลัยฯ 

7 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูเพื่อ
การยับยั้งเช้ือก่อโรคในปลาทอง 

นางสาวอารีรัตน์ หมัดจีน 
นางสาวศศินา หัสบุญเล๊าะ 

เว็ปไซท์ 
ของวิทยาลัยฯ 

8 ศึกษารูปแบบการใช้แคลเซียมและ
แมกนีเซียมในการกระตุ้นการอนุบาลลูก
กุ้งก้ามกราม 

นายณัฐพล ไพรพันธ ์
นางสาวสิริพรรณ มีชัย 
นางสาวสุธาสินี เดชทอง 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

9 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลา
กะพงขาวด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริม
วิตามินซีและโปรไบโอติก 

นางสาวสโรชา ฤกขะวุฒิกุล 
นางสาวอภิสรา เรืองนุ่น 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

10 ผลของระดับความเค็มต่อการอนุบาลลูก
ปลาหมอไทย 

นางสาวนาฎอนงค์ อินทร์ดี 
นางสาวหนึ่งฤทัย ล่ินจันทร์ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

11 ศึกษาการรักษาแผลปลากัดด้วยน้ าใบฝรั่ง
และใบบัวบก 

นางสาวณัชญาฎา พันธ์ทอง 
นางสาวสิรัชฌา บุญเลิศ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

12 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลา
กะพงขาวด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริม
วิตามินซีและโปรไบโอติก 

นางสาวสโรชา ฤกขะวุฒิกุล 
นางสาวอภิสรา เรืองนุ่น 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

13 ศึกษาการใช้โปรไบโอติกส์ในการอนุบาล
ลูกปลากะพงขาว 

นายสุรพงษ์ หมื่นเดช 
นางสาวนันทนา จันทภาโส 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 



 

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 28 เร่ือง (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
14 ศึกษาการใช้สมุนไพรรักษาโรคติดเช้ือ

แบคทีเรียในกุ้งขาว 
นางสาวชนัญลดา แก้วชาตรี 
นายหร่อศัก สิงสาโร 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

15 พิษของ ราก ล าต้น และใบพาหมีต่อ
อัตราการตายของปลานิล 

นายกฤษฎา อ้นชดชาย 
นายภาณุพงศ์ ไชยภูมิ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

16 พิษเฉียบพลันของไอโอดีนต่อลูกกุ้งขาว
แวนนาไม (SuperPL)  

นายนสพงษ์ พรายสิน 
นางสาวสุพิชชา ตะระเวลา 
นางสาวทิพวรรณ แช่มชุม 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

17 การอนุบาลกุ้งกรามด้วยอาหารสูตรต่าง นางสาวกชกร หนูพรหม 
นางสาวธนัชชา พ่วงพี 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

18 ศึกษาการใช้โปรไบโอติกส์ในการอนุบาล
ลูกปลากะพงขาว 

นายสุรพงษ์ หมื่นเดช 
นางสาวนันทนา จันทภาโส 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

19 การเพาะไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน 

นายปฏิญญา หลีกันชะ 
นายณัฐวัฒน์ ตันเลียง 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

20 พรรณไม้น้ าอเมซอนเพื่อจ าหน่าย นางสาวนูรีด้า หลีเจริญ 
นางสาวสุปราณี หมัดสะอุด 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

21 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลา
กะพงขาวด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริม
วิตามินซีและโปรไบโอติก 

นางสาวสโรชา ฤกขะวุฒิกุล 
นางสาวอภิสรา เรืองนุ่น 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

22 จุลินทรีย์เพื่อการก าจัดสารประกอบ
ไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวไวนาไม 

นายชนุดร อินทภาพ 
นายปิยวัฒน์ รามมาก 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

23 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูเพื่อ
การยับยั้งเช้ือก่อโรคในปลาทอง 

นางสาวอารีรัตน์ หมัดจีน 
นางสาวศศินา หัสบุญเล๊าะ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

24 ศึกษาการรักษาแผลปลากัดโดยใช้น้ า
หมักใบหูกวางผสมน้ าหมักใบฝรั่ง 

นายจตุรวิทย์ ทองหนู 
นายยุทธนากร อุ้ยเส้ง 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

25 ศึกษาการเสริมหอยกาบในอาหาร
ส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

นายทินภัทร ชัยนิมิตร 
นายอนันตศักดิ์ สุกแทน 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

26 การรักษาแผลปลาด้วยสมุนไพร 3 ชนิด นางสาวฌัชญาฎา พันธ์ทอง เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

 

 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 28 เร่ือง (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
27 ศึกษาการรักษาแผลปลากัดด้วยน้ าใบฝรั่ง

และใบบัวบก 
นางสาวณัชญาฎา พันธ์ทอง 
นางสาวสิรัชฌา บุญเลิศ 

เว็ปไซท์ 
ของวิทยาลัยฯ 

28 การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพื่อการ
เพาะเล้ียงปลากัดแบบยั้งยืน 

นางสาวศิรินทร ทองชุม 
นางสาว ณัฐชานันท์ บุญธรรม 
นางสาวกนกวรรณ เจนสกุลไพศาล 
นายธันวา อินทร์อ๋อง 
นายอัคคพล ดวงภักด ี
นายบุญฤทธิ์ บุญแสง 

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาแปรรูปสัตว์น้ า จ านวน 11 เร่ือง  
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
1 การศึกษาผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาบรรจุขวดใน

ซอสแตกต่างกัน 3 ชนิด 
นางสาวจิงหลิน สุน 
นายโสะเพียค กุง 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

2 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ปลาหวานจาก
ปลาหลังเขียวผสมกับวัสดุเศษเหลือเนื้อปลา 

นางสาวเมงกัว ชอน 
นายขม โสด 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

3 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ท ากะโป๊ะจาก
วัสดุเศษเหลือปลาหลังเขียว 

Ms PEA PET 
Ms LINNA SRENG 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

4 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ปลากะตักทอด
กรอบปรุงรสด้วยสมุนไพร 3 รส 

นางสาวหัสติยา นิยมเดชา 
นางสาวสิริยา อิบู 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

5 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์น้ าสต็อกจาก
เปลือกกุ้งท่ีมีความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ 

นางสาวกนิษฐา ขุนส่าหนิ 
นางสาวมูนาดา ขุนส่าหนิ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

6 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว
จากปลาตัวเล็ก 

นายบุนฮ ีแต 
นายไมย ทิน 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

7 การศึกษาผลิตภัณฑ์ปูอัดอบกรอบปรุงรส นางสาวอิฎฐารมณ์ เพ็ชรเพ็ง 
นางสาวรวิชญา จันทร์ประไพ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

8 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลามัน
ม่วง 

นายสาธิต รอดนวล 
นางสาววิชญาภา ภูมิแก้ว 
นายพงศ์พันธ์ ชุมคง 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

9 การศึกษาผลิตภัณฑ์ปูอัดอบกรอบปรุงรส นางสาวอิฎฐารมณ์ เพ็ชรเพ็ง 
นางสาวรวิชญา จันทร์ประไพ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

10 การศึกษาการท ากุ้งแก้วปรุงรสแกงไทย นางสาวสุกันยา ยุโส๊ะ 
นางสาวสาวิณี จันอิ 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

11 เรื่องการศึกษาการเติมสมุนไพร 3 ชนิดใน
ผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลา 

นางสาววรพร จันยีน 
นางสาวอภิญญา ละแม 

เว็ปไซท์  
ของวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 


