
ที่ ชื่อโครงการ ประเภท สาขาวชิา ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ
1 อปุกรณ์ปรับองศาประตู 1 ซ่อมบ ารุงฯ นายวิชาญ      ศูนยก์ลาง 10,000     
2 เคร่ืองท าความสะอาดพืน้ 5 ซ่อมบ ารุงฯ นายวิชาญ       ศูนยก์ลาง 10,000     
3 เคร่ืองท าไบโอดีเซลครัวเรือน 6 ซ่อมบ ารุงฯ นายเฉลิมศักด์ิ   สิทธิสมบัติ 15,000     
4 อปุกรณ์จบัดอกตะปูฉากฝ้า 3 ซ่อมบ ารุงฯ นส.กรรณิกา วิรุฬห์รัตนกลุ 7,000       

5 พวกกญุแจลวด 3 ไฟฟา้ก าลัง นายภานุมาศ   บ าเพญ็ชาติ 4,000       
6 เคร่ืองสีขา้วโพด 8 ไฟฟา้ก าลัง นายมงคล         พนูโตนด 10,000     
7 อปุกรณ์ตัดเหล็กเส้นกลม 2 ไฟฟา้ก าลัง นายภานุมาศ   บ าเพญ็ชาติ 7,000       
8 เคร่ืองแยกขา้วสาร 8 ไฟฟา้ก าลัง นายมงคล        พนูโตนด 14,000     
9 เคร่ืองกรองน้ าระบบ RO พลังงานโซลาร์เซลส์ 5 ไฟฟา้ก าลัง นายรุจโิรจน์     ดวงกลาง 20,000     
10 Ground  set  (สิงประดิษฐ์ส าเร็จรูป) 3 ไฟฟา้ก าลัง นายนิเชฐ  ขนัตินุกลูธานนท์ 6,000       

11 Eco Pally  Lantern (วัสดุต่างๆ) 9 การบัญชี นางมานิดา     สุรุ่งเรืองสกลุ 6,000       
นางฉนัท์สิบุษ  เวียงสันเทียะ
น.ส.กลัยฐ์พทัธ์  พงษ์สง่างาน
นางสาวสุชาดา    เชื้อจนัอดั

12 เคร่ืองลอกฉนวนสายไฟ 2 ช่างยนต์ นายณัฐวุฒิ       ธูปกลาง 9,000       
นายกรีติ     กรจ ากายฤทธิ์
นายกติติพงษ์    หลงพมิาย

13 เคร่ืองแยกเมล็ดถั่วเขยีวเพือ่น าไปเพาะถั่วงอก 8 อเิล็กทรอนิกส์ นายชัชวาล    ค าเพชรดี 46,000     
นายปรีชา   ปานกลาง

14 เปลไกวเด็กอตัโนมัติ 1 อเิล็กทรอนิกส์ นางวิจติรา    บุญพคิ า 9,000       

15 เคร่ืองช่วยพยงุเดินส าหรับผู้ป่วยอมัพฤกษ์ 6 อเิล็กทรอนิกส์ นายสันชัย   สุขศรีพะเนาว์ 13,000     
16 ตู้ขายปากกาอตัโนมัติ 1 อเิล็กทรอนิกส์ นางจริยา     พงษ์ศิริรักษ์ 7,000       
17 ไม้เท้าคนตาบอดดิจติอล 6 อเิล็กทรอนิกส์ นางวิจติรา    บุญพคิ า 6,000       
18 เคร่ืองหยอดขา้วนาแห้ง 2 อเิล็กทรอนิกส์ นายเอกลักษณ์   ภักดี 8,000       
19 เคร่ืองช่วยหดัเดินเพื่อกายภาพบ าบดัผู้ปว่ยอัมพฤกษ ์V2 11 อเิล็กทรอนิกส์ นางจริยา     พงษ์ศิริรักษ์ 10,000     

20 คุณสะอาด 3 ไฟฟา้ก าลัง นายธนเศรษฐ  สุขสว่าง 5,000       
นายภานุมาศ  บ าเพญ็สุข
นายมงคล    พนูโตนด
นางสาวโรจนี สุวิทยศักด์ิ

โครงการสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่  ประจ าปีการศึกษา  2558
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21 ไส้กรอกดอกแค 7 สามัญ นางนุชรินทร์   สินครบุรี 5,000       
นส.โรจนี    สุวิทยศักด์ิ
นางสุพมิดา   อยู่อนิทร์
นส.จารุวรรณ  สุนเจมิ
นส.มัทนีญา สุรุ่งเรืองสกลุ

22 แปรงขดั 3 in 1 3 สามัญ นางพรทิพย ์    ค าเพชรดี 4,500       
นส.อรวรรณ  สุนเจมิ

23 พวงกญุแจจากขวดรีไซเคิล 3 การตลาด นางอารีรัตน์  คงพนูวิรุฬ 5,500       
นส.พชรพร  เพลงสันเทียะ

24 อา่งแยกคราบน้ ามันออกจากน้ า 1 ช่างยนต์ นายกรีติ   กรก าจายฤทธิ์ 14,000     
วา่ทื่ พ.ต.สมชาย มุ่งเอื้อมกลาง

นายณัฐวุฒิ  ธูปกลาง
นายกติติพงษ์  หลงพมิาย
นางจารุวรรณ  กรก าจายฤทธิ์

25 Table  notebook 1 สารสนเทศ ว่าทีร่.ต.วัชรินทร์  สิทธิจนัทร์ 8,000       
นางจารุวรรณ กรก าจายฤทธิ์

26 เคร่ืองปัน่แรงมือ 1 สารสนเทศ นางจารุวรรณ กรก าจายฤทธิ์ 6,000       
นายกรีติ   กรก าจายฤทธิ์
นายสมศักด์ิ   สันพมิาย

27 เส้นหวาน 7 สารสนเทศ นายพสิิทธิ ์   หนีกระโทก 4,000       
ว่าทีร่.ต.วัชรินทร์  สิทธิจนัทร์
นางจารุวรรณ กรก าจายฤทธิ์

28 อปุกรณ์สูบน้ าท่วมบ้านอตัโนมัติ V2 5 ช่างยนต์ นายอนุคม    ราชวงศ์ 8,000       
29 อปุกรณ์ดึง ดูด 1 ช่างยนต์ นายกติติพงษ์  หลงพมิาย 5,000       

นายกรีติ   กรก าจายฤทธิ์
นส.ฐิตินันท์   นาดี
นส.อรวรรณ  สุนเจมิ

30 อปุกรณ์บาลานซ์ลมยาง 2 ช่างยนต์ นายกติติพงษ์  หลงพมิาย 5,000       
นายกรีติ   กรก าจายฤทธิ์
นส.ฐิตินันท์   นาดี
นส.อรวรรณ  สุนเจมิ



31 เคร่ืองขดุดินวางท่อประปา 2 ช่างกลโรงงาน นายอภิชาติ  อนิทร์ค าน้อย 9,000       
นายสุนทร   สีบูจนัดี
นส.โชติการ   สืบค้า

32 ถา่นผลไม้ 3 ช่างกลโรงงาน นายอภิชาติ  อนิทร์ค าน้อย 4,000       
นายสุนทร   สีบูจนัดี
นส.โชติการ   สืบค้า

33 อปุกรณ์เตือนหมึกเคร่ืองพมิพ์ 1 คอมพวิเตอร์ นางสาวฐิตินันท์   นาดี 5,000       

34 อปุกรณ์ท าความเยน็แบบพกพา (เยน็ทันใจ) 1 เทคนิคพืน้ฐาน นายปรีชา   ปานกลาง 6,000       
311,000   

(นางณัฐกาญจน์   ผ่องพรรณ์)
    หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

รวมเงินทัง้สิ้น

เจ้าหน้าทีง่านวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
                  (นายชัชวาล  ค าเพชรดี)



งบประมาณ


