
ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1 แบบพบักล่อง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายเปรมประจักร  นันทภูษิตานนท์
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม        คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 กนัยายน 2552 902002818 42286 4 ธนัวาคม 2557

ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1 ถาด ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

14 ตุลาคม 2554 274459 ศ7. 14068 16 พฤษภาคม 2555

2 แจกนั ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

14 ตุลาคม 2554 274460 ศ7. 14069 16 พฤษภาคม 2555

3 จาน ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 ตุลาคม 2554 277444 ศ7. 14184 29 มิถุนายน 2555

4 ช้อน ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 ตุลาคม 2554 277445 ศ7. 14185 29 มิถุนายน 2555

5 ถ้วย ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 ตุลาคม 2554 277446 ศ7. 14186 29 มิถุนายน 2555

6 ที่ใส่ปากกาดินสอ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 ตุลาคม 2554 277447 ศ7. 14187 29 มิถุนายน 2555

แบบบันทึกกำรยืน่ค ำขอรับควำมคุ้มครองทรัพยส์ินทำงปัญญำ คณะเทคโนโลยอุีตสำหกรรม

ปงีบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551-30 ก.ย. 2552)

ปงีบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-30 ก.ย. 2555)



7 ที่ใส่นามบัตร ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 ตุลาคม 2554 277448 ศ7. 14188 29 มิถุนายน 2555

8 ลวดลายช้างโบราณ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

26 ตุลาคม 2554 270643 ศ2. 5160 10 กมุภาพนัธ ์2555

9 ถาด
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

23 พฤศจิกายน 2554 1102003624 50129 20 มิถุนายน 2559

10 แจกนั
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

23 พฤศจิกายน 2554 1102003623

ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1 แจกนัทรงบ้านโนนวดั ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298497 ศ7. 15723

2 แกว้รากสีุแดง ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298498 ศ7. 15724

3 แกว้รากไุม่มีหูสีเขียว ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298499 ศ7. 15725

4 แกว้รากสีุส้ม ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298500 ศ7. 15726

5 ถ้วยรากเุขียวน ้าตาล ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298501 ศ7. 15727

6 ถ้วยรากดุ้าน ้าตาล ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298502 ศ7. 15728

7 นกฮูกตัวพอ่ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298503 ศ7. 15729

ปงีบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556)

ละทิ้งค ำขอ



8 นกฮูกตัวแม่ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298504 ศ7. 15730

9 เสียสละ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298505 ศ7. 15731

10 แจกนัรากคุอยาวส่ีสี ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298506 ศ7. 15732

11 โลกของยุคมืด ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298507 ศ7. 15733

12 ด้ารงค์ตน ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298508 ศ7. 15734

13 เรือส้าเภากลางทะเล ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 - -

14 ถ้วยรากสีุเขียว ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 - -

15 สองส่ิง ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 - -

16 บอลทองแดง ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 - -

17 แจกนัคอยาวสีขาว ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 - -

18 บรรพชีพ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298509 ศ7. 15735

19 ยามเช้าเล่าความหลัง ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298510 ศ7. 15736

20 วนัต่อวนั ฉันและเธอ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298511 ศ7. 15737



21 รูปแห่งห้วงความรู้สึก ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298512 ศ7. 15738

22 ค ้าจุน พทุธะ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298513 ศ7. 15739

23 ฟา้สางกลางกวา๊น ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298514 ศ7. 15740

24 วงกลมชีวติ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298515 ศ7. 15741

25 เนินนางนอน ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298516 ศ7. 15742

26 ธรรมดา ธรรมชาติ ธรรมะ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298517 ศ7. 15743

27 ไม่รู้จัก มักไม่รู้ใจ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298518 ศ7. 15744

28 ผู้ฝากบุญ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298519 ศ7. 15745

29 ลอยล่อง ล่องลอยจึงล่องลอย ลิขสิทธิ์ อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298520 ศ7. 15746

30 แจกนัใบเด่ียว ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298521 ศ7. 15747

31 แจกนันก ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298522 ศ7. 15748

32 แจกนักลม ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298523 ศ7. 15749

33 แจกนัแกว้ซ้อน ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298524 ศ7. 15750



34 แจกนัสองปาก ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298525 ศ7. 15751

35 แจกนัสามชั น ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298526 ศ7. 15752

36 แจกนัฝักบัว ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298527 ศ7. 15753

37 เหยือกสาเก ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 298528 ศ7. 15754

38 แจกนัสองชั น ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 - -

39 แจกนัหยดน ้า ลิขสิทธิ์ อาจารย์เกรียงไกร   ดวงขจร
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

19  กมุภาพนัธ ์2556 - -

ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1 แฝด ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317468 ศ2. 5593

2 แจกนัแมว ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317469 ศ2. 5594

3 แจกนัสีสวาท ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317470 ศ2. 5595

4 ชามสีสวาท ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

5 ถ้วยสีสวาท ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม,        
อาจารย์ชน  ยีน่าง,                
อาจารย์เกรียงไกร  ดวงขจร,      
อาจารย์ดุริวฒัน์  ตาไธสง,      
อาจารย์ออ่นลมี  กมลอนิทร์

ปงีบประมำณ 2557 (1 ต.ค. 2556-30 ก.ย. 2557)



6 จานสีสวาท ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

7 แกว้สีสวาท ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

8 กระติบข้าวสีสวาท ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317471 ศ2. 5596

9 โถสีสวาท ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317472 ศ2. 5597

10 ผลิบาน ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317473 ศ2. 5598

11 จานกาบหมาก ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317474 ศ2. 5599

12 ถ้วยกาบหมาก ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

13 ชามกาบหมาก ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317475 ศ2. 5600

14 ชามใบตอง ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

15 ถ้วยชาหิมะ ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317476 ศ2. 5601

16 จอกลอย ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317477 ศ2. 5602

17 แจกนัคอยาว ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

18 หม้อไฟ ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317478 ศ2. 5603

อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม,        
อาจารย์ชน  ยีน่าง,                
อาจารย์เกรียงไกร  ดวงขจร,      
อาจารย์ดุริวฒัน์  ตาไธสง,      
อาจารย์ออ่นลมี  กมลอนิทร์



19 แกว้ทรงสูง ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

20 แกว้กาแฟไออุน่ ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

21 ชามขอบเขียว ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

22 ข้างแรม ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

23 จันทร์เสี ยว ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

24 ฟา้ครามชามใส ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

25 จานมรกต ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

26 เงาจันทร์ ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

27 แจกนัจุกนกฮูก ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317479 ศ2. 5604

28 แจกนัคู่ ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

29 แจกนัร่าเริง ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317480 ศ2. 5605

30 แจกนัไหปลาร้าใหญ่ ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

31 แจกนัไหปลาร้ากลาง ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม,        
อาจารย์ชน  ยีน่าง,                
อาจารย์เกรียงไกร  ดวงขจร,      
อาจารย์ดุริวฒัน์  ตาไธสง,      
อาจารย์ออ่นลมี  กมลอนิทร์



32 แจกนัไหปลาร้าเล็ก ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 - -

33 ฮูกเขียว ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317481 ศ2. 5606

34 แกว้ทุเรียน ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317482 ศ2. 5607

35 แจกนับัว ลิขสิทธิ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3  มีนาคม  2557 317483 ศ2. 5608

36 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายโอภาส  ศิริแวว
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12  มิถุนายน  2557 1402001490 52922

37 โต๊ะ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายวรีะพงษ์  นามสะอาด
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12  มิถุนายน  2557 1402001491 ยกค ำขอ

38 ที่นั่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายวรีะพงษ์  นามสะอาด
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12  มิถุนายน  2557 1402001492 56196

39 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายสถิตย์  ภักดีราช
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12  มิถุนายน  2557 1402001493 56045

40 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายสถิตย์  ภักดีราช
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12  มิถุนายน  2557 1402001494 56046

อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม,        
อาจารย์ชน  ยีน่าง,                
อาจารย์เกรียงไกร  ดวงขจร,      
อาจารย์ดุริวฒัน์  ตาไธสง,      
อาจารย์ออ่นลมี  กมลอนิทร์



41 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายสถิตย์  ภักดีราช
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12  มิถุนายน  2557 1402001495 56047

42 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายโอภาส  ศิริแวว
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12  มิถุนายน  2557 1402001496 52923

43 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายโอภาส  ศิริแวว
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

12  มิถุนายน  2557 1402001497 52924

44
ตราสัญลักษณ์ประจ้า
โปรแกรมวชิาเทคโนโลยี
กอ่สร้าง

ลิขสิทธิ์
นายเอกภพ  กมลมุนีโชติ,     
อาจารย์สถิตย์พงษ์  วงศ์สง่า,     
ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย์

สาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง    คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

17  กรกฎาคม  2557 311236 ศ3. 2521

ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1

ตราสัญลักษณ์คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์ อาจารย์วฒิุพงศ์  แสนบุดดา คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 9 ธนัวาคม 2557 318395 ศ3. 2641

ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

ปงีบประมาณ 2558 (1 ต.ค.2557-30 ก.ย.2558)

ปงีบประมาณ 2559 (1 ต.ค.2558-30 ก.ย.2559)



1 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
นายศราวฒิุ  โชคเจริญ

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000222 67852 23 มกราคม 2562

2 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
น.ส.วนัวสิา  บอนขุนทด

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000223 67853 23 มกราคม 2562

3 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
น.ส.จิตตรี  นวลมณี

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000224 65191 17 กนัยายน 2561

4 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
นายทิวากร  หวองสูงเนิน

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000225 67854 23 มกราคม 2562

5 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
นายธรีชัย  ไขวเิชียร

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000226 66697 20 พฤศจิกายน 2561

6 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
น.ส.สุภาภรณ์  พงศ์สุวรรณ

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000227 66698 20 พฤศจิกายน 2561

7 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
นายวชัรพล  เพชรล ้า

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000228

8 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
น.ส.กวณีา  ศรีชู

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000229 66699 20 พฤศจิกายน 2561

ละทิ้งค ำขอ



9 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,            
น.ส.ละอองดาว  โชติกลาง

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000230 66700 20 พฤศจิกายน 2561

10 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ภิญญาพชัร์  สวสัด์ิกลุนิธ,ิ
นายวรีพล  เจิมสูงเนิน

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000231 66701 20 พฤศจิกายน 2561

11 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ภิญญาพชัร์  สวสัด์ิกลุนิธ,ิ
นายกล้าณรงค์  อาจกล้า

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 มกราคม 2559 1602000232 65192 17 กนัยายน 2561

ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1 แกว้
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

7 ธนัวาคม 2559 1602004751 - -

2
กรรมวธิกีารผลิตผงนาโนซิลิ
กาที่มีความบริสุทธิ์สูงจากเถ้า
แกลบ

อนุสิทธบิัตร อาจารย์ออ่นลมี  กมลอนิทร์
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

7 ธนัวาคม 2559 1601007453 - -

3 ของประดับตกแต่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 กมุภาพนัธ ์2560 1702000543 71804 16 กนัยายน 2562

ปงีบประมาณ 2560 (1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560)



4 ของประดับตกแต่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ชน  ยีน่าง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 กมุภาพนัธ ์2560 1702000544 71805 16 กนัยายน 2562

5 โต๊ะ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ไพโรจน์  พทุธโอวาท
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 กนัยายน 2560 1702003886 74273 22 มกราคม 2563

6
ระบบควบคุมการสูบน ้า
ส้าหรับปั๊มขนาดเล็กโดยใช้
พลังงานจากโซล่าเซลล์

อนุสิทธบิัตร
อาจารย์แสงเพช็ร  งอนชัยภูม,ิ 
อาจารย์สันติ  ชวนนอก

สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็ก     โทร
นิกส์และโทรคมนาคม    คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 กนัยายน 2560 1703002070

ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1 แกว้
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ดุริวฒัน์  ตาไธสง
สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส์   
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 พฤศจิกายน 2560 1702004666 73761 6 มกราคม 2563

2 โต๊ะ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.วนัวสิา  บอนขุนทด ,    ผศ.
ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย,

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005179 70967 15 กรกฎาคม 2562

3 โต๊ะ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.สุภาภรณ์  พงศ์สุวรรณ, 
อาจารย์ปราณี  เท่ากลาง

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005180 73653 16 ธนัวาคม 2562

4 โต๊ะ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายศราวฒิุ  โชคเจริญ,       
อาจารย์ภิญญาพชัร์  สวสัดิกลุนิธิ

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005181 70968 15 กรกฎาคม 2562

กรมฯ แจง้ "ไม่สำมำรถขอรบัควำมคุ้มครองได ้
เน่ืองจำกสิง่ประดษิฐ์ไม่แสดงถึงพัฒนำกำร หรอืกำร
แก้ไขข้อเสยี ไม่มีโครงสรำ้งที่เปน็อรรถประโยชน์"

ปงีบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561)



5 เกา้อี 
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายศราวฒิุ  โชคเจริญ,       
อาจารย์ภิญญาพชัร์  สวสัดิกลุนิธิ

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005182 70969 15 กรกฎาคม 2562

6 เกา้อี 
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.สุภาภรณ์  พงศ์สุวรรณ, 
อาจารย์ปราณี  เท่ากลาง

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005183 73682 17 ธนัวาคม 2562

7 ที่นั่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.กวณีา  ศรีช,ู                 
ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005184 73683 17 ธนัวาคม 2562

8 ที่นั่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.วนัวสิา  บอนขุนทด,        
ผศ.ณัฎวรัตน์  ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005185 73684 17 ธนัวาคม 2562

9 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.จิตตรี  นวลมณี,            
อาจารย์ปราณี  เท่ากลาง

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005186 - -

10 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายทิวากร  หวองสูงเนิน,    
อาจารย์ภิญญาพชัร์  สวสัดิกลุนิธิ

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

18 ธนัวาคม 2560 1702005187 70753 20 มิถุนายน 2562

ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1 ฟร้อน ไอ-อ ีการุณ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ฐิติวสัส์  กาญจนพมิาย
สาขาวชิาอตุสาหกรรมศึกษา   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 11 ตุลาคม 2561 370631 ว1. 7754 26 ตุลาคม 2561

2 ฟร้อน ไอ-อ ีทศพร ลิขสิทธิ์ อาจารย์ฐิติวสัส์  กาญจนพมิาย
สาขาวชิาอตุสาหกรรมศึกษา   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 11 ตุลาคม 2561 370632 ว1. 7755 26 ตุลาคม 2561

ปีงบประมำณ 2562 (1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562)



3 ฟร้อน ไอ-อ ีสุรศักด์ิ                                                                                                                                                                                         ลิขสิทธิ์ อาจารย์ฐิติวสัส์  กาญจนพมิาย
สาขาวชิาอตุสาหกรรมศึกษา   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 11 ตุลาคม 2561 370633 ว1. 7756 26 ตุลาคม 2561

4 ฟร้อน ไอ-อ ีฐิติวสัส์ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ฐิติวสัส์  กาญจนพมิาย
สาขาวชิาอตุสาหกรรมศึกษา   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 11 ตุลาคม 2561 370634 ว1. 7757 26 ตุลาคม 2561

5 ของประดับตกแต่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 กรกฎาคม 2562 1902002868

6 แกว้
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003935

7 แกว้
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003967

8 แกว้
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003966

9 แกว้
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003965

10 แกว้
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003964

11 แกว้
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003963

12 ของประดับตกแต่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003960

13 ของประดับตกแต่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003961

14 ของประดับตกแต่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม

สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์   คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

16 กนัยายน 2562 1902003962



ล ำดบั ชื่อผลงำน
ประเภททรพัยส์นิ

ทำงปญัญำ
ผู้สรำ้งสรรค์/ผู้ประดษิฐ์/

ผู้ออกแบบ
หน่วยงำน/คณะ วันที่ยืน่เอกสำร เลขที่ค ำขอ เลขทะเบยีน วันที่ออกทะเบยีน

1 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.สุจิตรา  เพง็พา  และ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 พฤศจิกายน 2562 1902004760

2 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.สุธติรา  เกล่ือนกลางดอนและ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 พฤศจิกายน 2562 1902004759

3 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.ธรีนาถ ตั งชูทรัพย์ และ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ 
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 พฤศจิกายน 2562 1902004758

4 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

 น.ส.กอ่สิริ ลายภูค้า และ        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ 
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 พฤศจิกายน 2562 1902004757

5 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.กาญจนา เสมาภักดี และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 พฤศจิกายน 2562 1902004761

6 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายธนพฒัน์ เชิงสูงเนิน และ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 พฤศจิกายน 2562 1902005197
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7 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

น.ส.ณัฐวดี ศรีพฒัน์ และ        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 พฤศจิกายน 2562 1902005200

8 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายธนกจิ ศรีรุจิกลุธเนศ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 พฤศจิกายน 2562 1902005198

9 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายธนิสร คงพมิาย และ       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

15 พฤศจิกายน 2562 1902005199

10 เกา้อี 
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายสุรวฒิุ ใบโพธิ์ และ         
อาจารย์ปราณี เท่ากลาง

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005208

11 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายอรรถพล ศรีพรม และ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ 
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005201

12 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายอรรถพล ศรีพรม และ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ 
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005202

13 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายอรรถพล ศรีพรม และ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ 
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005203

14 โต๊ะ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นางสาวสุภัสสรา หารลา และ
อาจารย์ภิญญาพชัร์ สวสัด์ิกลุนิธิ

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005209
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15 ลวดลายบนวสัดุผืนแผ่น
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นางสาวกลัย์กมล ปรังประโคนชัย 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์
  ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005207

16 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายคเนศ ขมโคกกรวด และ  
อาจารย์ปราณี เท่ากลาง

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005204

17 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายคเนศ ขมโคกกรวด และ 
อาจารย์ปราณี เท่ากลาง

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005205

18 โคมไฟ
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายคเนศ ขมโคกกรวด และ 
อาจารย์ปราณี เท่ากลาง

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005206

19 ที่นั่ง
สิทธบิัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

นายสากล ชุม่กิง่ และ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์  
ขจัดภัย

สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3 ธนัวาคม 2562 1902005210

20

การศึกษาทางเลือกเพื่อการ
ลดใช้ไม้แบบส้าหรับกอ่สร้าง
อาคารที่พกัอาศัยเขตอ้าเภอ
เมือง อ้าเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวดันครราชสีมา

ลิขสิทธิ์ อาจารย์ปริญญา เชิดเกยีรติพล
สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

9 ธนัวาคม 2562 380094 ว. 43270 16 มกราคม 2563
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21

การออกแบบตราสัญลักษณ์
และพฒันาบรรจุภัณฑ์สินค้า
ของที่ระลึกของกลุ่ม
ส่ิงประดิษฐ์ปลาจากหลอด 
ต้าบลหนองพลวง อ้าเภอจัก
ราช จังหวดันครราชสีมา

ลิขสิทธิ์ อาจารย์ภิญญาพชัร์  สวสัด์ิกลุนิธิ
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม          
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 พฤษภาคม 2563 383756 ว.043828 26 มิถุนายน 2563


