
สรุปข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร/ลิขสิทธิ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล ำดับ 
ข้อมูลกำรจด 
สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ 
ประเภท ลักษณะงำน เลขท่ี ช่ือเรื่อง เจ้ำของผลงำน 

วันท่ีออกหนังสือ
รับรอง 

1 ลิขสิทธิ ์ ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม 351341  แบบอำคำรส ำเร็จรูปครึ่งวงกลมจำกโครงสร้ำงเหล็ก มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร  22 กุมภำพันธ์ 
2560 

2 ลิขสิทธิ ์ ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม 351342 แบบบ้ำนถอดประกอบท่ีขนส่งสะดวกเพื่อผู้ประสบภัย มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร  22 กุมภำพันธ์ 
2560 

3 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351446 กำรออกแบบและพัฒนำผลติภณัฑ์จำกผ้ำใยกล้วยด้วยกำร
พิมพ์แบบกรำฟิก และตกแต่งนวัตกรรมนำโน สู่กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจเชิงพำณิชย ์ 

นำงสำวประพำฬภรณ์ ธีรมงคล    
นำงบุษรำ สร้อยระย้ำ             
นำงสำวอัชชำ หัทยำนำนนท์   
นำงสำวกิ่งกำญจน์ พิจักขณำ     
นำงสำวพิมพ์จุฑำ พิกุลทอง    

 24 กุมภำพันธ์ 
2560 

4 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351450 กำรพัฒนำผ้ำม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ดว้ยงำนลงทองลำยไทย 
ส ำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพำณิชย์ 

นำงสำวอัชชำ หัทยำนำนนท์     
นำงบุษรำ สร้อยระย้ำ               
นำงสำวประพำฬภรณ์ ธีรมงคล     
นำงสำวนิตยำ วันโสภำ  

 24 กุมภำพันธ์ 
2560 

5 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351447 กลยุทธ์กำรบริหำรประเด็นด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดของกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบำยปี
ท่องเที่ยววิถีไทย 2558 

นำงสำวจุติพร  ปรญิโญกุล  24 กุมภำพันธ์ 
2560 

6 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351448 รูปแบบและกำรน ำเสนอข่ำวพยำกรณ์อำกำศทีไ่ด้รบัควำม
นิยมในทัศนะของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหำนคร 

นำงสำวกุลธิดำ สำยพรหม  24 กุมภำพันธ์ 
2560  



7 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351449 กำรพัฒนำเว็บไซต์เพื่อส่งเสรมิกำรตลำดส ำหรับสินคำ้ 
OTOP จังหวัดสระบุร ี

นำงสำวสุพินดำ สุวรรณศร ี  24 กุมภำพันธ์ 
2560 

8 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351451 พฤติกรรมกำรเปดิรับ และปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรเลือกเปดิ
รับชมโทรทัศน์ช่องข่ำวในระบบดจิิทัลของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

นำยมำโนช รักไทยเจริญชีพ  24 กุมภำพันธ์ 
2560 

9 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351452 กำรลดอตัรำกำรออกกลำงคันของนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ด้วยโครงกำร
เรียนปรบัพ้ืนฐำน 

นำงวิชชพร เทียบจัตุรัส  24 กุมภำพันธ์ 
2560 

10 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351453 กลยุทธและกระบวนกำรพัฒนำเกมทำงกำรศึกษำส ำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษำตอนต้น 

นำงสำวรวีพร จรญูพันธ์เกษม  24 กุมภำพันธ์ 
2560 

11 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 351454 กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้แบบจับตอ้งของกำรค ำนวณเลข
หลักในวิชำคณิตศำสตร์ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

นำงสำวรวีพร จรญูพันธ์เกษม  24 กุมภำพันธ์ 
2560 

12 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 353559 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงวิสำหกิจชุมชนเข้มแข็งด้ำน
กำรตลำดของ วิสำหกิจชุมชนแมบ่้ำนเกษตรลำดบัวขำว 
จังหวัดรำชบุร ี

นำยธนภพ โสตรโยม               
นำยนพพร สกุลยืนยงสุข    
นำงชญำภัทร์  กี่อำริโย 

 27 เมษำยน 
2560 

13 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 353556 กำรศึกษำวิธีกำรสกัดน้ ำปรุงทิพย์จำกดอกบัวบำน    นำยธนภพ โสตรโยม               
นำงชญำภัทร์  กี่อำริโย             
นำงเกศรินทร์ เพ็ชรรตัน์            
นำงดวงสุดำ เตโชติรส             
นำยนพพร สกุลยืนยงสุข    
นำงสำวดวงกมล ตั้งสถิตพร   
นำงสำวดวงรัตน์ แซต่ั้ง 

 27 เมษำยน 
2560 



14 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 353555 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้ำนกำรตลำดของ 
วิสำหกิจชุมชน  จังหวัดสมุทรสงครำม      

นำยธนภพ โสตรโยม               
นำยนพพร สกุลยืนยงสุข  

 27 เมษำยน 
2560 

15 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 353554 กำรพัฒนำศักยภำพเม็ดขนุนในผลติภัณฑ์อำหำร นำงสำวดวงกมล ตั้งสถิตพร       
นำงเกศรินทร์ เพ็ชรรตัน์            
นำยนพพร สกุลยืนยงสุข    

 27 เมษำยน 
2560 

16 ลิขสิทธ์ิ วรรณกรรม หนังสือ 353557 กำรผลิตเค้ก นำยณนนท์ แดงสังวำลย ์  27 เมษำยน 
2560 

17 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 353558 เบเกอรี  นำยณนนท์ แดงสังวำลย ์  27 เมษำยน 
2560 

18 ลิขสิทธิ ์ วรรณกรรม หนังสือ 353961 กระบวนกำรผลติกระเจี๊ยบเขียวแผ่นอบกรอบโดยกำรใช้
เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน                                 

นำงสำวชมภูนุช เผื่อนพิภพ  17 พฤษภำคม 
2560 

  

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

    

 


