
ที่ ชื่อโครงการ ประเภท สาขาวิชา ผู้รบัผิดชอบโครงการ งบประมาณ

1 ปัน้หมูปิง้ 2 ยานยนต์ นายกรีติ         กรก าจายฤทธิ์ 6,000        

ว่าที ่พ.ต.สมชาย  มุ่งเอื้อมกลาง

นายโกมล       แกว้บาง

นายวรวุฒิ       บุญเทีย่ง

นางจารุวรรณ   กรก าจายฤทธิ์

2 เคร่ืองช่วยยดืขอ้เขา่ 6 ไฟฟา้ก าลัง นายมงคล     พนูโตนด 6,000        

3 เคร่ืองช่วยยดืเส้นเอน็ร้อยหวาย 6 ไฟฟา้ก าลัง นายภานุมาศ    บ าเพญ็ชาติ 6,000        

นายมงคล     พนูโตนด

4 ตู้น้ าเยน็พลังงานแสงอาทิตย์ 4 ไฟฟา้ก าลัง นายธนเศรษฐ์   สุขสว่าง 7,000        

5 เคร่ืองกรองน้ าระบบ RO พลังงานโซลาร์เซลส์ V2 5 ไฟฟา้ก าลัง นายรุจโิรจน์   ดวงกลาง 8,000        

6 เคร่ืองดูดสารท าความเย็น 4 ไฟฟา้ก าลัง นายมงคล     พนูโตนด 4,000        

7 เคร่ืองพน่ไอหมอกลดอณุหภูมิคอยส์ร้อน 4 อเิล็กทรอนิกส์ นายเอกลักษณ์   ภักดี 22,000      

เคร่ืองปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

8 เคร่ืองช่วยพยงุเดินส าหรับผู้ป่วยอมัพฤกษ์ 6 อเิล็กทรอนิกส์ นายสันชัย    สุขศรีพะเนาว์ 25,000      

9 เคร่ืองช่วยบ าบัดขอ้เขา่ 6 อเิล็กทรอนิกส์ นายสันชัย    สุขศรีพะเนาว์ 0

10 เคร่ืองเตือนส้วมเต็ม 1 อเิล็กทรอนิกส์ นายเอกลักษณ์   ภักดี 12,000      

โครงการสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่  ประจ าปีการศึกษา  2559
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย



11 เคร่ืองช่วยหัดเดินเพือ่กายภาพบ าบัดผู้ป่วยอมัพฤกษ์ 6 อเิล็กทรอนิกส์ นางจริยา    พงษ์ศิริรักษ์ 15,000      

12 เคร่ืองด านา 8 อเิล็กทรอนิกส์ นางจริยา    พงษ์ศิริรักษ์ 0

13 เคร่ืองบ าบัดน้ าเสีย 2 in 1 11 อเิล็กทรอนิกส์ นางจริยา    พงษ์ศิริรักษ์ 15,000      

14 ไม้เท้าคนตาบอด 6 อเิล็กทรอนิกส์ นางวิจติรา   บุญพคิ า 15,000      

15 วีลแชร์ไฟฟา้ 6 อเิล็กทรอนิกส์ นางวิจติรา   บุญพคิ า 15,000      

16 แชมพสูมุนไพร สูตร 3 in 1 3 การตลาด นางอารีรัตน์   คงพนูวิรุฬ 5,000        

นางณัฐกาญจน์   ผ่องพรรณ์

17 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทานจากริบบิน้ 3 การตลาด นางอารีรัตน์   คงพนูวิรุฬ 3,000        

นางณัฐกาญจน์   ผ่องพรรณ์

18 มินิเอก็ซ์ลิฟช่วยผ่อนแรง 1 อเิล็กทรอนิกส์ นายชัชวาล    ค าเพชรดี 60,000      

19 เตาไฟฟา้ประหยดัพลังงาน 4 อเิล็กทรอนิกส์ นายชัชวาล    ค าเพชรดี 0

20 เคร่ืองคัดแยกเมล็ดถั่วเขยีว 2 อเิล็กทรอนิกส์ นายชัชวาล    ค าเพชรดี 0

21 อา่งแยกน้ ามันออกจากน้ า 11 ยานยนต์ นายโกมล     แกว้บาง 12,000      

นายกริติ     กรก าจายฤทธิ์

นายอนุพงษ์   สุวิทยศักด์ิ

22 เคร่ืองจบัดอกตะปูตีฉาก/ฝ้า 3 ซ่อมบ ารุงฯ นายประยรู   นามใหม่ 11,000      

นส.กรรณิกา วิรุฬห์รัตนกลุ



23 คุกกี้เม็ดกระบก Low Calorie 7 สามัญ นางสาวอรวรรณ  สุนเจิม 5,000        

24 โดนัทแป้งสาลี 7 สามัญ นางสาวอรวรรณ  สุนเจิม 0

25 ศิลปะดอกขา้วเหนียว 9 สารสนเทศ นางจารุวรรณ   กรก าจายฤทธิ์ 3,500        

นายพสิิทธิ ์      หนีกระโทก

ว่าที ่ร.ต.วัชรินทร์  สิทธิจนัทร์

นายปาณัฐ       สุวิทยศักด์ิ

26 Stevia health Drink 7 สารสนเทศ นางจารุวรรณ   กรก าจายฤทธิ์ 3,500        

นายพสิิทธิ ์      หนีกระโทก

ว่าที ่ร.ต.วัชรินทร์  สิทธิจนัทร์

นายปาณัฐ       สุวิทยศักด์ิ

27 S.O.No Snack 3 คอมพวิเตอร์ นางสาวฐิตินันท์   นาดี 7,000        

28 เคร่ืองตัดเหล็กแผ่น 2 ช่างกลโรงงาน นางโชติกา     สืบค้า 8,000        

29 อปุกรณ์ปลูกต้นกล้าผัก 2 ช่างกลโรงงาน นายธนเดช   นามลิวัน 2,000        

30 นั่งยางพาเพลิน 3 การบัญชี นางนิศานาถ       ราชนิล 3,000        

31 อุปกรณ์ช่วยขูดอเนกประสงค์ 2 การตลาด นางสาวพชรพร   เพลงสันเทียะ 7,000       

286,000

           (นางณัฐกาญจน์   ผ่องพรรณ์)
เจ้าหน้าทีง่านวิจัย พัฒฯ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์                                 หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

                (นายชัชวาล   ค าเพชรดี)


