
รายช่ือผลงานวิจัยนักเรียนนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
 

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 13 เร่ือง 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
1 เล้ียงปลาดุกรัสเซียในบ่อซีเมนต์ นายสุพัฒ พรรณราย 

นางสาวสุจิวรรณ วิวัฒน์ 
สถานศึกษา 

2 เล้ียงปลาดุกรัสเซียในบ่อซีเมนต์ นายภาณุเดช นพกะ 
นายภานุพงษ์ พละพล 

สถานศึกษา 

3 เล้ียงปลาดุกรัสเซียในบ่อซีเมนต์ นายพงศธร สุวรรณกาญจน ์
นายกษมา ชาติประสิทธิ์ 

สถานศึกษา 

4 เล้ียงปลาดุกรัสเซียในบ่อซีเมนต์ นายฐิติพงค์ เกื้อสกุล 
นางสาวชุติมา เสนคง 

สถานศึกษา 

5 เล้ียงปลาดุกรัสเซียในบ่อซีเมนต์ นายธนาวัฒน์ ศรีรักษา 
นางสาวจิรารัตน์ นิลรักษ์ 

สถานศึกษา 

6 เล้ียงปลาดุกรัสเซียในบ่อซีเมนต์ นายอติรุจ บินดุหมาน 
นางสาวศรินทิพย์ ทองช่วย 

สถานศึกษา 

7 การเล้ียงปลานิลในกระชังบนพื้นท่ีเกษตร
อินทรีย์ 

นางสมฤดี ยกทอง 
นางสาววิจิตร บุปผะโพธิ์ 

สถานศึกษา 

8 การเล้ียงปลานิลในกระชังบนพื้นท่ีเกษตร
อินทรีย์ 

นางจะรุง โชคดี 
นายอัมรินทร์ ขาวน้อย 

สถานศึกษา 

9 การเล้ียงปลานิลในกระชังบนพื้นท่ีเกษตร
อินทรีย์ 

นายสมควร ละอองสกุล 
นายสุชาติ ราชผล 

สถานศึกษา 

10 การเล้ียงปลานิลในกระชังบนพื้นท่ีเกษตร
อินทรีย์ 

นางปราณี ช่อมณี 
นางสาวมณิกา นุ้ยแก้ว 

สถานศึกษา 

11 การเล้ียงปลาดุกรัสเซียในกระชังบนพื้นท่ี
เกษตรอินทรีย์ 

นางอรอุมา ขวัญเกล้ียง 
นางสาวอรณิกา รัตนไพบูลย์ 

สถานศึกษา 

12 การเล้ียงปลาดุกรัสเซียในกระชังบนพื้นท่ี
เกษตรอินทรีย์ 

นางกมลวรรณ ไชยศรี 
นายทวีศักดิ์ แป้นคง 

สถานศึกษา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 13 เร่ือง (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงาน  เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
13 การเล้ียงปลาดุกรัสเซียในกระชังบนพื้นท่ีเกษตร

อินทรีย์ 
นางสนธิยา ละอองสกุล 
นางนันทา พันธุ์คง 
นายสมคิด น้อยส าลี 

สถานศึกษา 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 46 เร่ือง  
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
1 การศึกษาผลของอาหารส าเร็จรูปเสริมไค

โตซานในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
นายธวัชชัย เกตุแก้ว 
นายศราวุฒิ ทองอ่อน 

สถานศึกษา 

2 ประสิทธิภาพของสาหร่ายหางกระรอกใน
การบ าบัดน้ าท้ิงจากการเล้ียงปลาดุก
รัสเซีย 

นายพลากร โชติธรรมโม 
นางสาวมาริษา หีมสน 

สถานศึกษา 

3 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปู
ทะเล (Scylla serrata) ท่ีเล้ียงด้วย
อาหาร 3 ชนิด 

นายกรวัช นกแก้ว 
นายทิรศักด์ิ ปาตังคะโร 

สถานศึกษา 

4 ผลของการใช้แหนแดงสดผสมอาหารเม็ด
ส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของลูกปลา
หมอไทย 

นายเจษฎากร เหมโก 
นายชนายุทธ ศรีมุณี 

สถานศึกษา 

5 การรักษาแผลปลาทองโดยใช้สมุนไพร 4 
ชนิด 

นางสาวกมลชนก หนูประเสริฐ 
นางสาวฐิติรัฐ มโนสนีย์ 

สถานศึกษา 

6 ผลของการเก็บรักษาไรแดง 4 วิธี ท่ีมีผล
ต่อการยอมรับอาหารของปลากัด 

นายกฤษฎา กองสุข 
นายศุภณัฐ คงสี 
นายธนายุทร แก้ววิจิตร 

สถานศึกษา 

7 การเพาะไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงเสริมด้วยร าละเอียด 

นางสาวพัชราภรณ์ มหันตมรรค 
นายณัฐวุฒิ ขุนด า 

สถานศึกษา 

8 การอนุบาลกุ้งก้ามกรามด้วยไข่ตุ๋นสูตร
แตกต่าง 

นายเกริกฤทธิ์ แซ่ต้ัน 
นายพิเชษฐ์ สุขมะนู 

สถานศึกษา 

9 พิษเฉียบพลันของยาฆ่าเช้ือท่ีมี
สารประกอบโพแทสเซียมเปอร์ออกซีโม
โนซัลเฟตต่อลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Penaeus vannamei) 

นายธนิก นุ้ยสมัน 
นายสิทธิชัย แก้วก าเหนิด 

สถานศึกษา 

10 ผลของระดับความเค็มต่อการอนุบาลลูก
ปลานิล 

นายจิรสิน สยมภาค 
นายณภัทร ยี่วันฉาย 

สถานศึกษา 

11 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหาร
ผสมท่ีแตกต่างกัน 

นางสาวสิตา ชายนิล 
นางสาวนิสรา เหย็บหนุด 

สถานศึกษา 

12 ผลการเจริญเติบโตของไรน้ านางฟ้าสิริน
ธรโดยการใช้จุลินทรีย์ EM ในความ
เข้มข้นท่ีต่างกัน  

นางสาวนูรอัยนี่ ไสน  
นางฟาหัส หมัดกะเส็ม 

สถานศึกษา 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 46 เร่ือง (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
13 การสัมมนาผลงานวิจัย เรื่อง 

ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ ปม. 1 

นางสาวศิรินทร ทองชุม 
นายปฐมพร พึงล าภู 
นายวรพล กิตติวัฒนารมย ์

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับชาติ 

14 การสัมมนาผลงานวิจัย เรื่อง 
การเพาะไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 

นางสาวกนกวรรณ เจนสกุลไพศาล 
นายภานุสรณ์ พานิช 
นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับชาติ 

15 การอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมด้วยสูตร
อาหารที่แตกต่างกัน 

นายอัคคพล ดวงภักดี 
นายธีรภัทร มณีน้อย 

สถานศึกษา 

16 รักษาแผลปลากัดด้วยน้ ากาบกล้วยใน
ความเข้มข้นที่ต่างกัน 

นางสาวรัชนีวรรณ สาบวช 
นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณโณ 

สถานศึกษา 

17 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของคลอเรลล่า 

นายภานุสรณ์ พานิช 
นายธันวา อินทร์อ๋อง 

สถานศึกษา 

18 ผลของระดับความเค็มต่อการอนุบาลลูก
ปลานิล 

นายจิรสิน สยมภาค 
นายณภัทร ยี่วันฉาย 

สถานศึกษา 

19 การเพาะหนอนจ๋ิวในส่วนผสมของสูตรที่
ต่างกัน 

นางสาวธิภากร จาโร 
นางสาวณัฐชานันท์ บุญธรรม 

สถานศึกษา 

20 การประเมินประสิทธิภาพของของน้ ามัน
กานพลูเพื่อใช้ในการสลบปลานิล 

นายชาริฟ หวันดอเลาะห์ 
นายยาซีน หวัวมุสา 
นายสรอรรถ เผือกผ่อง 

สถานศึกษา 

21 การเพาะไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงเสริมด้วยร าละเอียด 

นางสาวพัชราภรณ์ มหันตมรรค 
นายณัฐวุฒิ ขุนด า 

สถานศึกษา 

22 การเจริญเติบโตของไรน้ านางฟ้าสิรินธร
โดยจุลินทรีย์ EM ในระดับความเข้มข้น
ต่างกัน 

นางสาวนูรอัยนี่ ไสน 
นางยฟาหัส หมัดกะเส็ม 

สถานศึกษา 

23 การศึกษาผลของอาหารส าเร็จรูปเสริมโค
โตซานในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

นายธวัชชัย เกตุแก้ว 
นายศราวุฒิ  ทองอ่อน 

สถานศึกษา 

24 ผลของการเก็บไรแดง 4 วิธีท่ีต่อการ
ยอมรับอาหารของปลากัด 

นายกฤษฎา กองสุข 
นายศุภณัฐ คงสี 
นายธนายุทธ แก้ววิจตร 

สถานศึกษา 

25 การรักษาแผลปลาทองโดยการใช้
สมุนไพร 4 ชนิด 

นางสาวกมลชนก หนูประเสริฐ 
นางสาวฐิติรัตน์ มโนสนีย์ 

สถานศึกษา 

 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 46 เร่ือง (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
26 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารที่

แตกต่างกัน 
นางสาววาสิตา ชายนิล 
นางสาวนิสรา เหย็บหนุด 

สถานศึกษา 

27 ผลของการใช้แหนแดงสดผสมใน
อาหารเม็ดส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต
ของลูกปลาหมอไทย 

นายเจษฎากร เหมโก 
นายชนายุทธ ศรีมุณี 

สถานศึกษา 

28 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปู
ทะเล (Scylla serrata) ท่ีเล้ียงด้วย
อาหาร 3 ชนิด 

นายกรวัช นกแก้ว 
นายทิรศักด์ิ ปาตังคะโร 

สถานศึกษา 

29 ประสิทธิภาพของสาหร่ายหางกระรอกใน
การบ าบัดน้ าท้ิงจากาการเล้ียงปลาดุก
รัสเซีย 

นายพลากร โชติธรรมโม 
นางสาวมาริษา หีมสน 

สถานศึกษา 

30 การประเมินประสิทธิภาพของน้ ามัน
กานนพลูเพื่อใช้ในการสลบปลานิล 

นายชาริฟ หวันดอเลาะห์ 
นายยาซีน หวัวมุสา 
นายสรอรรถ เผือกผ่อง 

สถานศึกษา 

31 การเพาะไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน 

นางสาวกนกวรรณ เจนสกุลไพศาล 
นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา 

สถานศึกษา 

32 การเพาะไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงเสริมด้วยร าละเอียด 

นางสาวพัชราภรณ์ มหันตมรรค 
นายณัฐวุฒิ ขุนด า 

สถานศึกษา 

33 การเพาะหนอนจ๋ิวในส่วนผสมของสูตรที่
ต่างกัน 

นางสาวธิภากร จาโร 
นางสาวณัฐชานันท์ บุญธรรม 

สถานศึกษา 

34 การประเมินประสิทธิภาพของของน้ ามัน
กานพูลเพื่อใช้ในการสลบปลานิล 

นายชาริฟ หวันดอเลาะห์ 
นายยาซีน หวัวมุสา 
นายสรอรรถ เผือกผ่อง 

สถานศึกษา 

35 ผลของระดับความเค็มต่อการอนุบาลลูก
ปลานิล 

นายจิรสิน สยมภาค 
นายณภัทร ยี่วันฉาย 

สถานศึกษา 

36 ว-สอศ-3 ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
ประเภทท่ี 8 
เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปชีวภาพ
การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

นายอรัญชัย ศุภะวีระ 
นายราชัน ชูเมฆ 
นายเตชิด โชคชัยภักดี 
นายภานุนุสรณ์ พานิช 
นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา 
 

ระดับ อศจ. 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 46 เร่ือง (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
37 แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ 

คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. 
เรื่อง คลอเรลลาผงเพื่อการผลิตไรน้ า
นางฟ้า 

นายทินภักร สังข์เพชร์ 
นายพงวัชร คังคะมโน 
นายธนภัทร แก้วภิบาล 
นายธนกรณ์ คูบุรัตน์ 
นายธันวา อินอ๋อง 
นายพีระพฒัน์ ขันทอง 

ระดับ อศจ. 

38 ผลงานสัมมนา สาขาสัตว์สาสตร์ประมง 
เรื่องการเพาะเล้ียงไรแดงด้วยจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงในระดับความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน 

นางสาวกนกวรรณ เจนสกุลไพศาล 
นายภานสรณ์ พานิช 
นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา 

อกท ระดับภาค 

39 ผลของการเก็บรักษาไรแดง 4 วิธี ท่ีมีผล
ต่อการยอมรับอาหารของปลากัด 

นายกฤษฎา กองสุข 
นายศุภณัฐ คงสี 
นายธนายุทร แก้ววิจิตร 

สถานศึกษา 

40 การรักษาแผลปลาทองโดยใช้สมุนไพร 4 
ชนิด 

นางสาวกมลชนก หนูประเสริฐ 
นางสาวฐิติรัฐ มโนสนีย์ 

สถานศึกษา 

41 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหาร
ผสมท่ีแตกต่างกัน 

นางสาวสิตา ชายนิล 
นางสาวนิสรา เหย็บหนุด 

สถานศึกษา 

42 การศึกษาผลของอาหารส าเร็จรูปเสริมไค
โตซานในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

นายธวัชชัย เกตุแก้ว 
นายศราวุฒิ ทองอ่อน 

สถานศึกษา 

43 ผลของการใช้แหนแดงสดผสมอาหารเม็ด
ส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของลูกปลา
หมอไทย 

นายเจษฎากร เหมโก 
นายชนายุทธ ศรีมุณี 

สถานศึกษา 

44 การประเมินประสิทธิภาพของของน้ ามัน
กานพูลเพื่อใช้ในการสลบปลานิล 

นายชาริฟ  หวันดอเลาะห์ 
นายยาซีน  หวัวมุสา 
นายสรอรรถ  เผือกผ่อง 

สถานศึกษา 

45 โครงการวิจัยเรื่อง 
จุลินทรีย์เพื่อการก าจัดสารประกอบ
ไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนา
ไม 

นางสาวทิพวรรณ แช่มช่ืน 
นายปิยวัฒน์ รวมมาก 
นางสาวสุพิชชา ตะระเวลา 
นายณนสพงษ์ พรายสิน  
นายณภัทร ยีวันฉาย 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับภาค 

 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 4 เร่ือง (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
46 โครงการวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษา

ระบบเรซเวย์เพื่อการอนุบาลลูกกุ้งขาว
แวนนาไม 

นางสาวนาฎอนงค์ อินทร์ดี 
นายปิยวัฒน์ รวมมาก 
นายสิทธิชัย แก้วก าเนิด 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาแปรรูปสัตว์น้ า จ านวน 10 เร่ือง 
ท่ี ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ระดับการเผยแพร่ 
1 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ปลาส้มท าจาก

ปลาทะเลแตกต่างกัน 3 ชนิด 
นางสาวเรียไตร เยม 
นางสาวชอนนา เพียบ 

สถานศึกษา 

2 การตรวจสอบปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ท้ังหมด
ในผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาท่ีแตกต่างกัน 

นางรถยา ไมสัน 
นางสาวเพชรา ราชประสิทธิ์ 

สถานศึกษา 

3 การศึกษาการท าผลิภัณฑ์ขนมกะหรี่ปั๊บจาก
วัสดุเศษเหลือหัวปลากะตักต้มตากแห้งท่ี
แตกต่างกัน 3 สูตร 

นางสาวจัสมิน  ดนสวี 
นางสาวจุฑาภาณ์ แก้วสง่า 

สถานศึกษา 

4 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์จาก
ปลาหลังเขียว 

นายวันเชน เมา 
นายราน นวน 

สถานศึกษา 

5 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาไส้
ลาวารสแกงไทย 

นายอิบรอฮิม กายีย ุ
นางสาว ซคคี ซีม 

สถานศึกษา 

6 การศึกษาการท าผลิภัณฑ์ข้างพองทะเลรส
แกงไทย 

นายซคฮีม นวน 
นางสาวทิพย์อักษร โส๊ะเบ็ญอาหลี 

สถานศึกษา 

7 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์แหนมปลาโดย
ใช้ข้างเหนียวแทนน้ าตาลในอัตราส่วน
แตกต่างกัน 5 ระดับ 

นายโส๊ะพร ทัวร์ 
นายชมนาง ฮง 

สถานศึกษา 

8 การศึกษาส ารวจข้อมูลการช ารุดของ
อุปกรณ์ในไลน์ผลิต 

นายเอกชัย  สุระก าแหง 
นายธีระพงศ์ ขวัญทอง 
นายกอบกุล อุปกรณ์ 

สถานศึกษา 

9 การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ปลาส้มท ามา
จากปลาทะเลแตกต่างกัน 3 ชนิด  

นางสาวเรียไตร เยม 
นางสาวชอนนา เพียบ 

สถานศึกษา 

10 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เครื่องบรรจุภัณฑ์ลูกช้ินท่ีแตกต่างกัน 2 รุ่น 

นางสาววาสนา ถูกดี 
นางวิไลพร ฤทธิบูรณ ์

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 


