ผลงำนวิจยั ที่ ยนื่ ขอรับควำมคุ้มครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557)
ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
9701001666

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

9701002655
9701004782

3-ก.ค.-40
21-พ.ย.-40

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

9801003462
9801003463
9801000763
9801001442

1-ม.ค.-41
1-ม.ค.-41
26-ก.พ.-41
23-เม.ย.-41

สิ ทธิ บตั ร

9801002499

2-ก.ค.-41

สิ ทธิ บตั ร

9801002810

22-ก.ค.-41

สิ ทธิ บตั ร

9801002976

3-ส.ค.-41

สิ ทธิ บตั ร

9801002977

3-ส.ค.-41

สิ ทธิ บตั ร

9801003328

26-ส.ค.-41

องค์ประกอบและการใช้กวาวเครือขาวสาหรับเลีย้ งสัตว์
A Composition and using kwao keue (Pueraria mirifica) as animals feed

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

9801004215
9901000553

30-ต.ค.-41
23-ก.พ.-42

สิ ทธิ บตั ร

9901000963

23-มี.ค.-42

สิ ทธิ บตั ร

9901001300

20-เม.ย.-42

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

9901001342
9901001769

22-เม.ย.-42
25-พ.ค.-42

สิ ทธิ บตั ร

9901001956

3-มิ.ย.-42

สิ ทธิ บตั ร

9901002325

28-มิ.ย.-42

ชุดตรวจสอบเอ็นพีเคในดิน
เครือ่ งผ่าทุเรียนดิบเพือ่ การแปรรูป
Unripe durian Cutting Machine
การผลิตเยือ่ ปอสาโดยการระเบิดด้วยไอน้ าและการฟอกเยือ่ ปอสาด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในเบสโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (H2O2/KOH)
การสังเคราะห์ซโี อไลด์ชนิด ZSM-5 จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์ A
Synthesis Process of ZSM-5 Zeolite from Lignite Fly Ash
องค์ประกอบของปลาหมึกแปรรูป
เครือ่ งเกีย่ วนวดข้าวโพดชนิดลากจูงโดยรถแทรกเตอร์
Tractor Pulled type Corn Combined Harvester
องค์ประกอบย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งทีป่ รับปรุงให้ดขี น้ึ
Improved Biodegradable Starch-Based Composition for Production Of
Shaped Bodies
เครือ่ งขุดหัวมันสาปะหลัง

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
2-พ.ค.-40 องค์ประกอบย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
อาหารสาเร็จรูปชนิดอัดแท่งสาหรับช้าง
เครือ่ งปอกเปลือกมะพร้าว
Coconut Dehusking Machine
การผลิตกระดาษจากใบสับปะรด
เครือ่ งห่อ – เก็บเกีย่ วผลไม้อเนกประสงค์
เครือ่ งวัดปริมาณน้าฝนระบบดิจติ อล
กรรมวิธกี ารพอกและเคลือบเมล็ดพันธุพ์ ชื โดยใช้วสั ดุทย่ี อ่ ยสลายได้ทางชีวภาพ

ผู้ประดิ ษฐ์
รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.อุทยั คันโธ และคณะ
รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส และคณะ

คณะเกษตร
สวพ.มก.กพส.

นายวรภัทร ลัคนทินวงศ์
นายวรภัทร ลัคนทินวงศ์
รศ.สิทธิพร สุขเกษม
ดร.ภาณี ทองพานัก และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเกษตร ม.เชียงใหม่
สวพ.มก.กพส.

กระบวนการสังเคราะห์ซโี อไลต์ชนิดแกลโลซิลเิ กต เอ็มเอฟไอ Process For
รศ.ดร.จารัส ลิม้ ตระกูล และคณะ
Synthesizing Gallosilicate MFI – Type Zeolite
ผลิตภัณฑ์ทม่ี แี บคทีเรียเป็ นส่วนประกอบสาหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว นายจิระศักดิ ์ กุศลวิรยิ ะวงศ์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

เครือ่ งขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูก
Planting hole digger and transplanter
ปจั จัยการเจริญเติบโตของพืช

ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ

คณะเกษตร

ผศ.รมณีย์ อาภาภิรม
และคณะ
นายสมโภชน์ ทับเจริญ และคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ดร.ทัศนีย์ อัตตะนัน และคณะ
นายเสกสรรร สีหวงษ์ และคณะ

คณะเกษตร
สวพ.มก.กพส.

ั ้ วรรณ
นายวิทยา ปนสุ

คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวเมตตา เจริญพานิช และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มัทนามัทนา แสงจินดาวงษ์ และคณะ
นายวิชา หมั ่นทาการ

คณะประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

ผศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศักดา อินทรวิชยั และคณะ

คณะเกษตร

คณะเภสัชกรรม ม.สงขลานครินทร์

สถาบันวาจกกสิกจิ เพือ่ การค้นคว้าและ
พัฒนาฯ กพส.

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
9901002704

สิ ทธิ บตั ร

9901002705

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

9901003376
9901003668

สิ ทธิ บตั ร

9901004725

16-ธ.ค.-42

สิ ทธิ บตั ร

09/553087

19-เม.ย.-43

สิ ทธิ บตั ร

0001003459

11-ก.ย.-43

สิ ทธิ บตั ร

0001003781

3-ต.ค.-43

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0001004332
0001004808
0101000404

10-พ.ย.-43
12-ธ.ค.-43
6-ก.พ.-44

สิ ทธิ บตั ร

0101002057

28-พ.ค.-44

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

303000366
01010002541

28-มี.ค.-44
28-ก.ค.-44

สิ ทธิ บตั ร

0101002619

3-ก.ค.-44

สิ ทธิ บตั ร

0101002709

10-ก.ค.-44

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0101004102
0203000390

8-ต.ค.-44
25-ต.ค.-44

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0101004335
0101004832

25-ต.ค.-44
27-พ.ย.-44

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

070214
070215

7-ธ.ค.-44
7-ธ.ค.-44

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
22-ก.ค.-42 เครือ่ งขัดผิวเมล็ดพริกไทยดา
Pepper Seed Polishing Machine (US6,277,424 B1)
22-ก.ค.-42 การผลิตผลิตภัณฑ์เบตา-คาโรทีน และสารสีเหลืองจากสาหร่ายน้ าเค็มทีแ่ ยก
ในประเทศไทย
9-ก.ย.-42 กรรมวิธกี ารผลิตผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้แป้งข้าวเจ้าแทนแป้งสาลี
30-ก.ย.-42 เครือ่ งฆ่าเชือ้ อาหารสาเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอนิ ฟราเรด
เครือ่ งทาความเย็นในระบบอีแวปปอเรทีฟคูลลิง่ ซีสเต็ม สาหรับอาคารหรือ
โรงเรือนเปิดหรือกึง่ ปิ ด (Evaporative Cooling Machine for Openand Semi
Close Room)
Pepper seed
polishing machine
เบนทอไนต์สาหรับฟอกสีน้ ามันถัวเหลื
่ อง
(Bentonite for Soy Bean Oil Decolourization)
การทาให้วนุ้ สวรรค์ทผ่ี ลิตมีรปู ร่างทีเ่ ฉพาะ
กรรมวิธกี ารคลีไ่ ม้ไผ่
การผลิตแผ่นใยไม้อดั โดยไม่ใช้กาวเป็ นตัวประสาน
กรรมวิธกี ารผลิตฟลุกโตโอลิโอแซ็คาไรด์
(Fructo-oligosaccharides production process)
การทาปาท่องโก๋กง่ึ สาเร็จรูปแบบทอดครึง่ ทางแช่แข็ง

ผู้ประดิ ษฐ์
รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

รศ.ดร.อรพิน ภูมภิ มร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางเนื้อทอง วนานุ วธั และคณะ
นายสมยศ จรรยาวิลาส (เสียชีวติ แล้ว) และ/
นายธีระ ทองเผือก
ดร.สุรชัย ชาครียรัตน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

ดร.ลัดดา มีศุข

คณะวิทยาศาสตร์

นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.บุญนา เกีย่ วข้อง
นายนิคม แหลมสัก และคณะ
ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายวิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

น้ ากะทิเพือ่ สุขภาพ
รศ.ดร.สุคนธ์ชน่ื ศรีงาม
้
ั
้
การพัฒนาสูตรแปงข้าวเจ้าผสมและกรรมวิธกี ารผลิตขนมปงแปงข้าวปราศจาก นางเนื้อทอง วนานุ วธั
แป้งสาลี
เครือ่ งแล่วนุ้ สวรรค์
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ
การผลิตพอลิเบต้า ไฮดรอกซีบวิ ทิเรต
(Poly-b-hydroxybutyrate production process)
เครือ่ งขูดผิวท่อนอ้อย
กรรมวิธกี ารผลิตข้าวเคลือบทีม่ กี ลิน่ หอม เพิม่ คุณค่าทางอาหารและทนต่อการ
เสือ่ มคุณภาพ
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเป็ นแผ่นวัสดุทดแทนไม้
ชุดอุปกรณ์สาหรับตรวจหาการต้านทานสารเคมีฆา่ แมลงเชิงพฤติกรรมในยุง
พาหะนาโรค
สือ่ การเรียนการสอนรูปหุ่นจาลองโดยใช้ยางพารา
ไม้วศิ วกรรมจากไผ่ (ไม้เอ็นบี)
(Engineering Timber From Bamboo) (En-B Wood)

คณะเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส
ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ
ผศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิรยิ ภาพ

คณะวนศาสตร์
คณะเกษตร

ดร.อภินนั ท์ สุประเสริฐ และคณะ
ดร.เบญจพล เวทย์ววิ รณ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0101005215
0201000115
0201000247
0201000328

วันที่ ยื่นกรมฯ
21-ธ.ค.-44
15-ม.ค.-45
25-ม.ค.-45
31-ม.ค.-45

สิ ทธิ บตั ร

0201000329

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

ชื่อเรื่อง
ผัดไทย
ต้มยา
แกงเขียวหวาน
การทาขนมปงั อบไอน้ าจากแป้งผสมข้าวหอมมะลิกบั แป้งสาลี

ผู้ประดิ ษฐ์
น.ส.อัจฉราวรรณ โรจนนาค
นางสุธี สรรณรงค์ และคณะ
นางสาวพัชรลักษณ์ วัฒนชัย และคณะ
นางเพ็ญขวัญ ชมปรีดา และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

31-ม.ค.-45

ธูปไล่ยงุ ใบเสม็ดขาว

นายวิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ

0201000441
0201000596
0201000597
0201000864
0201000865
0201000866
0201000962
0201001200
0201001201
0201001202
0201001203
0201001441
0201001442
0201001443
0201001520
0201001765

12-ก.พ.-45
22-ก.พ.-45
22-ก.พ.-45
13-มี.ค.-45
13-มี.ค.-45
13-มี.ค.-45
19-มี.ค.-45
1-ม.ค.-45
1-เม.ย.-45
1-เม.ย.-45
1-เม.ย.-45
19-เม.ย.-45
19-เม.ย.-45
19-เม.ย.-45
26-เม.ย.-45
15-พ.ค.-45

การผลิตเอทานอลจากน้ าตาลทีไ่ ด้จากการย่อยกากมันสาปะหลัง
ต้มข่า
แกงมัสมัน่
แกงเลียง
แกงส้ม
แกงแดงเผ็ด
กระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว
แกงป่าก์
ฉู่ฉ่ี
ลาบ
หลนเต้าเจีย้ ว
ยาวุน้ เส้น
ปลากริมไข่เต่า
บัวลอย
กรรมวิธกี ารอัดไม้ไผ่ให้เป็ นแผ่นราบด้วยไฟฟ้า
สารอนุพนั ธ์ใหม่dihydropyrano-1,2-naphthoquinones,
dihydrofurano-1,2-naphthoquinones,dihydropyrano-1,4-naphthoquinones
และ dihydrofurano-1,4-naphthoquinones ทีย่ บั ยังเซลล์
้
มะเร็ง

ดร.วิรตั น์ วาริชย์ศรีรตั นา และคณะ
นายยุคล เกตุรุ่ง และคณะ
นางจันทิมา ปิ ยะศิลป์ และคณะ
นางสุวมิ ล ปรีนคร และคณะ
นางสาวไพเราะ เรืองจันทร์ และคณะ
นางปราณี เยาวิจติ ร์ และคณะ
ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์
นางลาปาง อุดมรัตน์ และคณะ
นางจานง ปราบทวายศูนย์ และคณะ
นางศมน ประเสิรฐทองสุก
นางสาววราภรณ์ ยิง่ จรัสแสง และคณะ
นางสุภลักษณ์ ตรีอรุณรักษ์ และคณะ
นางประทุม พรรณพิพฒ
ั น์ และคณะ
นางกรรณิการ์ เพชรสน และคณะ
ดร.ประเทือง พุฒซ้อน และคณะ
รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
Thai food contest
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0201001766

15-พ.ค.-45

คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0201001847
0201002143

21-พ.ค.-45
10-มิ.ย.-45

สารอนุพนั ธ์ใหม่ 1,4 แนพโทควิโนน เอสเทอร์ (1,4-naphthoquinone ester) ที่ รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ
ยับยัง้ เซลล์มะเร็ง
เครือ่ งขัดผิวท่อนอ้อย
รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส และคณะ
เครือ่ งลอกและล้างยางพารา
ผศ.ฉลอง อุไรรัตน์

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0201002118
0201002859

7-มิ.ย.-45
1-ส.ค.-45

เครือ่ งนวดข้าวน้านม
เครือ่ งทาความสะอาดแบบแห้งและขูดผิวหัวมันสาปะหลัง

นายวิชา หมันท
่ าการ
นางสุกญ
ั ญา จัตตุพงษ์ และคณะ

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0201003755
10/282,205

10-ต.ค.-45
29-ต.ค.-45

กรรมวิธกี ารแช่แข็งอสุจชิ า้ ง
Non-Synthetic Biodegradble
starch-based composition for
production of shaped bodies

ผูศ้ .ดร.อนุ ชยั และคณะ
รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันวาจกกสิกจิ เพือ่ การค้นคว้าและ
พัฒนาฯ กพส.
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0301001394

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0301001631
0301001632

29-เม.ย.-46
29-เม.ย.-46

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0301002894
0301003020

4-ส.ค.-46
13-ส.ค.-46

สิ ทธิ บตั ร

0301003293

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
้
11-เม.ย.-46 การทาเค้กรสบัตเตอร์จากแปงข้าวหอมมะลิ

ผู้ประดิ ษฐ์
นายวิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

กรรมวิธกี ารผลิตกรดแลกติก
กรรมวิธกี ารผลิตหนังไก่สดทีส่ ะอาด ปลอดเชือ้ และกรรมวิธกี ารผลิตแคบไก่ท่ี
สะอาดปลอดภัย ได้คุณภาพ
การเพิม่ วิตามินบี 12 และปรับปรุงกลิน่ ของถัวเน่
่ า
แผ่นไม้ประกอบซีเมนต์ และกรรมวิธกี ารผลิตของสิง่ นัน้ (Cement-Boned
Composite Boards and Processfor Production Thers of...)

รศ.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
นายวิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ
ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์
นายนิคม แหลมสัก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์

3-ก.ย.-46

วัสดุทดแทนไม้จากเศษเหลือทางการเกษตร และกรรมวิธกี ารผลิตของสิง่ นัน้

นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ

คณะวนศาสตร์

0301003590
0301003757

24-ก.ย.-46
3-ต.ค.-46

ผลิตภัณฑ์ซุปสกัดจากคอลลาเจนของจระเข้และกรรมวิธกี ารผลิต
รศ.ดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
สายพันธุก์ ลายสีของเชือ้ ราโมแนสคัสสายพันธุ์ KB 11304 ทีใ่ ช้มนั สาปะหลังได้ดี ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0301004241

12-พ.ย.-46

เครือ่ งคัดแยกเมล็ดพันธุถ์ ั ่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอก

นายประภากรณ์ แสงวิจติ ร

สิ ทธิ บตั ร

0301004399

21-พ.ย.-46

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

สิ ทธิ บตั ร

0301004400

21-พ.ย.-46

สารบริสทุ ธิ ์ประเภทคูมารินและคาร์บาโซลทีอ่ อกฤทธิ ์ยับยังเชื
้ อ้ เอช ไอ วี 1
(anti-HIV-1 activity) ทีแ่ ยกได้จากต้นสันโศก (Clausena excavata)
สารบริสทุ ธิ ์ O-methylmukonal ทีอ่ อกฤทธิยั์ บยังเชื
้ อ้ เอช ไอ วี 1 (anti-HIV-1
activity) ทีแ่ ยกได้จากต้นสันโศก (Clausena excavata) เป็ นครัง้ แรก

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0401000464
0401001083

12-ก.พ.-47
26-มี.ค.-47

ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวน
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0401002434
0401003986
0401005014

29-มิ.ย.-47
14-ต.ค.-47
16-ธ.ค.-47

เครือ่ งตัดและสับต้นข้าวโพดแบบใช้ตน้ กาลังจากแทรคเตอร์ขนาดเล็ก
กรรมวิธกี ารผลิตเอนไซม์อนิ ูลเิ นส เอนไซม์อนิ เวอร์เทส และอินูโลโอลิโกแซ็ก
คาไรด์
เครือ่ งตัดกิง่ ปาล์มน้ามัน
เครือ่ งปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน
อุปกรณ์ลาเลียงของเหลวในระบบการบรรจุชนิดถุง

บัณฑิต จิรโมภาส และคณะ
รศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส และคณะ
นายสุชาติ พันธุไ์ พศาล และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
บัณฑิตวิทยาลัย

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0501000444
0501001770

4-ก.พ.-48
21-เม.ย.-48

นายอนุ พนั ธ์ เทอดวงศ์วรกุล
นางเมตตา เจริญพานิช และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0501003114

6-ก.ค.-48

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สิ ทธิ บตั ร

0501004539

28-ก.ย.-48

0501005684

2-ธ.ค.-48

ดร.วาณี ชนเห็นชอบ
และคณะ สวทช.
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สิ ทธิ บตั ร

ั อนแบบลูกกลิง้
เครือ่ งปอกเปลือกข้าวโพดฝกอ่
กรรมวิธกี ารสังเคราะห์ซลิ กิ าเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบและ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากรรมวิธนี ้ี
กรรมวิธกี ารผลิตไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวทีด่ ขี น้ึ และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จาก
กรรมวิธนี ้ี
ฟิลม์ พลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ดดั แปลงสภาวะบรรยากาศเพือ่ ยืดอายุและรักษา
คุณภาพของผลิตผลสด
แหนมวุน้ สวรรค์และกรรมวิธกี ารผลิต

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0501005685

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0501005699
0601000250
0601000251

2-ธ.ค.-48
23-ม.ค.-49
23-ม.ค.-49

สิ ทธิ บตั ร

0601000252

สิ ทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
2-ธ.ค.-48 ไส้กรอกเปรีย้ ววุน้ สวรรค์ และกรรมวิธกี ารผลิต

ผู้ประดิ ษฐ์
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

คณะ/สำนัก/สถำบัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อุปกรณ์สาหรับเก็บตัวอย่างดิน
กรรมวิธกี ารผลิตกรดแลกติกด้วยระบบเซลล์ตรึง
กรรมวิธกี ารผลิตกระดาษห่ออาหารสาหรับเตาไมโครเวฟ

นายวิสทุ ธิ ์ วีรสาร
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
นายวิชยั หฤทัยธนาสันต์ และคณะ

23-ม.ค.-49

กรรมวิธกี ารผลิตกระดาษแข็งจากเยือ่ คราฟท์ทใ่ี ช้แล้ว

นายวิชยั หฤทัยธนาสันต์ และคณะ

0601000253

23-ม.ค.-49

กรรมวิธกี ารผลิตสปาเกตตีกง่ึ สาเร็จรูปจากแป้งข้าวหอมมะลิ

นายวิชยั หฤทัยธนาสันต์ และคณะ

สิ ทธิ บตั ร

0601000882

1-มี.ค.-49

สิง่ ประกอบและสารออกฤทธิ ์ยับยัง้ เชือ้ ไวรัสเฮอร์เพสซิมเพลค (Herpes
simplex type 1 (HSV-1)ทีแ่ ยกได้จากย่านพาโหม (Paederia tomentos

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

คณะเกษตร กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0601001179

16-มี.ค.-49

อุปกรณ์สาหรับเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก

รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0601001727

17-เม.ย.-49

วิธกี ารผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหม และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากวิธกี ารเหล่านัน้ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และคณะ

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0601004151
0601004341

30-ส.ค.-49
8-ก.ย.-49

นางสาวสุรตั น์วดี จิวะจินดา
รศ.ดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ และคณะ

สิ ทธิ บตั ร

0701000663

13-ก.พ.-50

เครือ่ งกลั ่นน้ามันหอมระเหยด้วยไอน้ าแรงดันสูงขนาดเล็ก
สารอนุพนั ธ์เมตาบอไลท์ของไนโตรฟูรานชนิดใหม่ สาหรับตรวจวัดแบบคัด
กรองเมตาบอไลท์ของไนโตรฟูราน
ชุดทดสอบหาปริมาณไอออนโลหะนิกเกิลแบบกึง่ เชิงปริมาณภาคสนาม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สวพ.มก.กพส.
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0701002091

27-เม.ย.-50

เครือ่ งปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบอัตโนมัติ

รศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

สิ ทธิ บตั ร

0701002133

30-เม.ย.-50

วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพบอระเพ็ด และชุดสาเร็จรูปสาหรับตรวจคุณภาพ
บอระเพ็ดโดยใช้สารเอ็น-ฟอร์มลิ แอนโนนาอีน เป็ นสารเอกลักษณ์สาคัญ

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0701002134

30-เม.ย.-50

คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0701002135

30-เม.ย.-50

สิ ทธิ บตั ร

0701002136

30-เม.ย.-50

วิธกี ารสกัดสารเอ็น-ฟอร์มลิ นอร์นูซเิ ฟอรีนจากต้นบอระเพ็ดและสารผสมทีอ่ อก รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ
ฤทธิต่์ อหัวใจได้
วิธกี ารสกัดสารเอ็น-ฟอร์มลิ แอนโนนาอีนจากต้นบอระเพ็ดและสารผสมทีอ่ อก รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ
ฤทธิต่์ อหัวใจได้
วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพบอระเพ็ด และชุดสาเร็จรูปสาหรับตรวจคุณภาพ
รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ
บอระเพ็ดโดยใช้สารเอ็น-ฟอร์มลิ นอร์นูซเิ ฟอรีน เป็ นสารเอกลักษณ์สาคัญ

สิ ทธิ บตั ร

0701002277

9-พ.ค.-50

ป้ายโฆษณาระบบสามมิตทิ พ่ี ฒ
ั นาให้ดขี น้ึ
ป้ายโฆษณารูปแท่งสามเหลีย่ มแบบพลิกหมุนทีส่ อ่ งสว่างด้วยหลอดภาย LED

บ.เวอร์ อินโนเวชั ่น จากัด (บ.ภายใต้ศนู ย์บ่ม
เพาะธุรกิจ)

สิ ทธิ บตั ร

0701002711

1-มิ.ย.-50

แผ่นฟิลม์พลาสติกคอมโพสิทสีคดั กรองแสงสาหรับห่อหุม้ ผลิตผลทางการเกษตร จิตติ ์พร เครือเนตร และคณะ

สุวทิ ย์ เริงวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0701003328

สิ ทธิ บตั ร

0701003275

29-ก.ค.-50

สิ ทธิ บตั ร

0701003412

6-ก.ค.-50

สิ ทธิ บตั ร

0701003865

2-ส.ค.-50

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0701004098
0701005270

16-ส.ค.-50
19-ต.ค.-50

สิ ทธิ บตั ร

0701005271

19-ต.ค.-50

สิ ทธิ บตั ร

0701005272

สิ ทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
ั นาให้ดขี น้ึ
2-ก.ค.-50 วิธกี ารสกัดอนาคาร์ดกิ จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทพ่ี ฒ

ผู้ประดิ ษฐ์
อรรถศักดิ ์ จารีย์ และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดีเอ็นเอมาร์คเกอร์และการใช้ตรวจสอบสายพันธุพ์ ชื วงศ์แดง

จุลภาค คุน้ วงศ์ และคณะ

คณะเกษตร กพส.

สารอนุพนั ธุใ์ หม่ 1,4 แนพโทควิโนน อะลิฟาติก เอสเทอร์
(1,4-naphthoquinone aliphatic esters)ทีอ่ อกฤทธิยั์ บยังเชื
้ อ้ มาลาเรียสาย
ั
พันธุพ์ ลาสโมเดียม ฟลซิพารัม (Plasmodium falciparum)
บรรจุภณ
ั ฑ์ขายปลีกทีห่ มุนเวียนได้สาหรับมะขามหวาน

งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิต จริโมภาส และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

กรรมวิธใี ส่สารเข้าสูเ่ มล็ดพืชและธัญพืชโดยการอินฟิวชัน
ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทพิ ย์
แอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนของทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสีท่ พ่ี บใน
อรประไพ คชนันท์ และคณะ
ประเทศไทยและการใช้ในการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสีใ่ นพืชทีเ่ ป็ น
โรคด้วยวิธกี ารทางอิมมูโนวิทยา
แอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนของทอสโพไวรัสชนิดเมลอน เยลโลว์
อรประไพ คชนันท์ และคณะ
สปอต ไวรัส(Melon yellow spot virus, MYSV) ทีพ่ บในประเทศไทยและการใช้
ในการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสชนิดเลมอนเยลโลว์ สปอต ไวรัส (MYSV) ใน
พืชทีเ่ ป็ นโรคด้วยวิธกี ารทางอิมมูโนวิทยา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สวทช.

19-ต.ค.-50

แอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนของทอสโพไวรัสทีพ่ บในประเทศไทยทีม่ ี อรประไพ คชนันท์ และคณะ
ความจาเพาะทัง้ กับทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสีแ่ ละทอสโพไวรัสชนิดเลมอนเยลโลว์
สปอต ไวรัส (MYSV) และการใช้ในการตรวจวินิฉยั ทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสีแ่ ละ
ทอสโพไวรัสชนิดเลมอนเยลโลว์ สปอต ไวรัส (MYSV)ในพืชทีเ่ ป็ นโรคด้วย
วิธกี ารทางอิมมูโนวิทยา

สวทช.

0701005520

31-ต.ค.-50

กรรมวิธกี ารผลิตนักเก็ตปลาส้มและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี นั ้

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0701006251
0701006252

7-ธ.ค.-50
7-ธ.ค.-50

วิธกี ารกระตุน้ ให้เกิดสารทีม่ กี ลิน่ หอมในไม้กฤษณาโดยสารอินทรีย์
รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ ์ และคณะ
วิธกี ารกระตุน้ ให้เกิดสารทีม่ กี ลิน่ หอมในไม้กฤษณาโดยสารอินทรียท์ ป่ี ลอดภัย รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ ์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0701006253
0801000023

7-ธ.ค.-50
4-ม.ค.-51

รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ ์ และคณะ
ภานุวฒ
ั น์ สรรพกุล

คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0801000372
0801000744

25-ม.ค.-51
15-ก.พ.-51

รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ
วิขณ
ั ฑ์ อรรณพานุ รกั ษ์ และคณะ

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0801000873
0801000874
0801001137

25-ก.พ.-51
25-ก.พ.-51
7-มี.ค.-51

วิธกี ารกระตุน้ ให้เกิดสารทีม่ กี ลิน่ หอมในไม้กฤษณาเชือ้ ราและสารอินทรีย์
องค์ประกอบฐานเซลลูโลสบริโภคได้ทไ่ี ม่ผา่ นการสังเคราะห์สาหรับการผลิต
สารเคลือบไข่สด
เข็มเจาะและกรรมวิธที เ่ี กีย่ วข้องในการเจาะเก็บเลือดจระเข้
กรรมวิธกี ารผลิตเยือ่ ฟอกขาวปราศจากคลอรีนจากปอแก้ว (roselle: Hibiscus
sabdariffa Linn) โดยกรรมวิธดี ่างกับออกซิเจนสองซ้า
เครือ่ งวัดหน่วยแรงของน้ าในช่องว่างดินแบบอิเล็กทรอนิกส์
เครือ่ งย้อมเส้นด้าย
เครือ่ งคัดขนาดชมพู่ไร้ความเสียหาย

คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

ประมวล ทรายทอง และคณะ

อภินิติ โชติสงั กาศ และคณะ
บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ
บัณฑิต จริโมภาส และคณะ

สวทช.

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0801001393

สิ ทธิ บตั ร

0801001671

1-เม.ย.-51

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0801002593
0801002594
0801003114

23-พ.ค.-51
23-พ.ค.-51
19-มิ.ย.-51

สิ ทธิ บตั ร

0801003115

19-มิ.ย.-51

สิ ทธิ บตั ร

0801003116

สิ ทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
21-มี.ค.-51 เครือ่ งปอกเปลือกผลหมากแห้ง

ชื่อเรื่อง

ผู้ประดิ ษฐ์
บัณฑิต จริโมภาส และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

กรรมวิธกี ารแยกสารออกฤทธิยั์ บยังเชื
้ อ้ เอช ไอ วี 1 (Anti-HIV-1activity) ของ
สารบริสทุ ธิ ์เอ็น-พาราทรานส์-คูมาโรอิลไทรามีน
(N-p-trans-coumaroyltyramine)และเอ็น-พารา-ทรานส์-เฟอรูโลอิลไทรามีน
(N-p-trans-feruloyltyramine)จากต้นบอระเพ็ด (tinospora crispa Miers)

งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

บล็อคผนังดินเผาสาหรับปลูกไม้แนวตัง้
ถังหมักเพือ่ ผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ผลิตภัณฑ์หวั เชือ้ และสูตรอาหารเพิม่ ปริมาณเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus
amyloliquefaciens สาหรับควบคุมโรคถัวเหลื
่ อง
กรรมวิธกี ารผลิตเอนไซม์กลายพันธุบ์ ตี ากลูโคซิเดส (MutantB-glucosidase
production process with fed-batch fermentation)

พาสินี สุนากร
เลอลักษณ์ จิตรดอน และคณะ
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ และคณะ

คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร

สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

19-มิ.ย.-51

กระบวนการผลิตเครือ่ งดืม่ ธัญชาติสาเร็จรูปผสมสมุนไพรไทย

จุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

0801003890

28-ก.ค.-51

กรรมวิธกี ารผลิตเอนไซม์กลายพันธุจ์ ากยีสต์รคี อมบิแนนต์ (Recombinant
enzyme production process with fed-batch fermentaton)

สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สิ ทธิ บตั ร

0801004782

18-ก.ย.-51

กรรมวิธกี ารสังเคราะห์สารประกอบซิลกิ าทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแท่งจากขีเ้ ถ้าแกลบ

พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0801004783

18-ก.ย.-51

กรรมวิธกี ารสังเคราะห์สารประกอบซิลกิ า-ไซโคลเดกซ์ตริน

พินทุส์ ดุ า วีรวัฒน์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0801005295
0801005093

1-ต.ค.-51
3-ต.ค.-51

อัศนีย์ ก่อตระกูล และคณะ
งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร

0801005540

28-ต.ค.-51

วิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0801005541
0801005542

28-ต.ค.-51
28-ต.ค.-51

บุษบา ยงสมิทธ์ และคณะ
บุษบา ยงสมิทธ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0801006352
0901000267
0901000358

12-ธ.ค.-51
23-ม.ค.-52
29-ม.ค.-52

ระบบตรวจจับเว็บฟิชชิง่ โดยอาศัยการสร้างคาพ้องเสียง
การใช้สารผสม กรดซัคซินิค (succinic acid) โซเดียมไนเตรท (sodium nitrate)
และโปรแตสเซียมแลคเตท (potassium lactable) ทีส่ กัดจากบอระเพ็ดในการ
รักษาโรคเบาหวานและการใช้กรดซัคซินิคเป็ นสารเอกลักษณ์สาคัญ (marker)
ในการควบคุมคุณภาพบอระเพ็ดเพือ่ นามาใช้เป็ นยาเสริมในการรักษา
โรคเบาหวาน
สูตรและกรรมวิธกี ารผลิตอาหารเลีย้ งเชือ้ กลุม่ ฟงั ไจผงสาเร็จรูปจากสารสกัด
ข้าวกล้อง
กรรมวิธผี ลิตข้าวหมักเสริมสีไข่แดงและลดคอเลสเตอรอล
กรรมวิธกี ารผลิตข้าวหมักด้วยเชือ้ ราโมแนสคัสสายพันธุก์ ลายสีเหลือง/
ข้าวเหลืองไทยอึง้ คักและกรรมวิธผี ลิต
ตัวชีว้ ดั การเน่ าเสียของอาหารฐานสียอ้ มผสม
เครือ่ งเล่นเกมส์ปืนใหญ่
การเตรียมสารประกอบเพอร์รอฟสไกท์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นแท่ง

ภานุวฒ
ั น์ สรรพกุล และคณะ
ศิวลักษณ์ ปฐวีรตั น์ และคณะ
พินทุส์ ดุ า วีรวัฒน์ และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะวิทยาศาสตร์

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0901000359

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0901000812
0901001009

สิ ทธิ บตั ร

0901001109

13-มี.ค.-52

สิ ทธิ บตั ร

0901001229

สิ ทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
29-ม.ค.-52 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของพาลาเดียม(II) ไพริดลิ เอโซและ
อนุ พนั ธ์ของไพริดลิ เอโซเพือ่ ใช้สาหรับการออกแบบและพัฒนาหลอดตรวจวัด
อาร์ซนิ ิคอย่างง่ายและรวดเร็ว
26-ก.พ.-52 เครือ่ งคัดไข่
9-มี.ค.-52 ดีเอ็นเอเครือ่ งหมายกล้วยไม้สกุลหวายและการใช้ในการตรวจสอบสายพันธุ์

ผู้ประดิ ษฐ์
ภควดี สุทธิไวยกิจ และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิทยาศาสตร์

บัญญัติ เศรษฐฐิติ
จุลภาค คุน้ วงศ์ และคณะ

คณะเกษตร
คณะเกษตร กพส.
คณะวนศาสตร์

19-มี.ค.-52

กรรมวิธกี ารผลิตแผ่นใยไม้อดั โดยไม่ใช้กาวเป็ นตัวประสานและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ นิคม แหลมสัก และคณะ
จากสิง่ นัน้
กรรมวิธกี ารผลิตซีรมั จระเข้ปริมาณมาก และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี ้ี
รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ

0901001230

19-มี.ค.-52

เครือ่ งวัดหน่วยแรงของน้ าในช่องว่างดินแบบอิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาให้ดขี น้ึ

อภินิติ โชติสงั กาศ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

0901001231
0901001652

19-มี.ค.-52
20-เม.ย.-52

กรรมวิธกี ารผลิตน้ าดีจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี ้ี
เครือ่ งย้อมเส้นด้าย

รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ
บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร

สิ ทธิ บตั ร

0901001791

23-เม.ย.-52

สุดฤดี ประเทืองวงศ์

คณะเกษตร

สิ ทธิ บตั ร

0901001842

27-เม.ย.-52

ผลิตภัณฑ์สตู รสาเร็จแบคทีเรียชนิดผงสาหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
ควบคุมโรคในพืช
วิธกี ารประมาณน้ าหนักสุกรมีชวี ติ

ชัยภูม ิ บัญชาศักดิ ์ และคณะ

คณะเกษตร

สิ ทธิ บตั ร

0901002025

7-พ.ค.-52

สิ ทธิ บตั ร

0901003236

17-ก.ค.-52

สิ ทธิ บตั ร

0901003246

17-ก.ค.-52

สิ ทธิ บตั ร

0901003438

31-ก.ค.-52

สิ ทธิ บตั ร

0901004098

10-ก.ย.-52

สิ ทธิ บตั ร

0901004304

24-ก.ย.-52

สิ ทธิ บตั ร

0901004428

30-ก.ย.-52

สิ ทธิ บตั ร

0901004434

สิ ทธิ บตั ร

0901004854

คณะวิทยาศาสตร์

เครือ่ งกะเทาะผลหมากแห้งแบบสองล้อหมุนในแนวระดับรอบแกนหมุนเดียวกัน บัณฑิต จริโมภาส
และคณะ
การสังเคราะห์สารประกอบซิลกิ าทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรูกลวงจากขีเ้ ถ้าแกลบ
พินทุส์ ดุ า วีรวัฒน์
และคณะ
สูตรและกรรมวิธกี ารผลิตเรซินเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์
รังรอง ยกส้าน
และคณะ
อาหารสัตว์สาหรับสัตว์ปีกและสุกร
นวล จันทร์พารักษา
และคณะ
ระบบสือ่ สารแบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตโปรโตคอล
มงคล รักษาพัชรวงศ์
(Convergence Communication System Via IP)
กระบวนการผลิตฟลาวมันสาปะหลังไซยาไนด์ต้า
เกือ้ กูล ปิ ยะจอมขวัญ
และคณะ
เครือ่ งผลิตไบโอดีเซล
สุจณ
ิ ณา กรรณสูต
และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

30-ก.ย.-52

วัคซีนต่อต้านเห็บโค

คณะสัตวแพทยศาสตร์

30-ต.ค.-52

เครือ่ งจักรค้นคืนข้อมูลคนกับงานผ่านเว็บเชิงอนุ พนั ธ์

สถาพร จิตตปาลพงศ์
และคณะ
อัศนีย์ ก่อตระกูล
และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สวทช.
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
สานักงานอธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0901005030

สิ ทธิ บตั ร

0901005268

25-พ.ย.-52

แผ่นการไหลทีม่ ชี อ่ งทางไหลเอียงสาหรับเซลล์เชือ้ เพลิง

สิ ทธิ บตั ร

0901005341

27-พ.ย.-52

การยับยัง้ การทาปฎิสมั พันธ์กนั ของไวรัสกับเซลล์เป้าหมาย

สิ ทธิ บตั ร

1001000105

22-ม.ค.-53

ซอสเย็นตาโฟผงสาเร็จรูปชนิดปรุงรสและกรรมวิธกี ารผลิต

สิ ทธิ บตั ร

1001000158

29-ม.ค.-53

อาหารปลาสวยงาม

สิ ทธิ บตั ร

1001000265

19-ก.พ.-53

สิ ทธิ บตั ร

1001000317

26-ก.พ.-53

กรรมวิธกี ารตรวจวินิจฉัยทางอิมมูโนวิทยาเพือ่ หาเชือ้ แบคทีเรีย Acidovorax
avenae subsp.citrulli ในพืชตระกูลแตงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีทม่ี ี
ความจาเพาะเจาะจงต่อเชือ้ แบคทีเรียดังกล่าว
ชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยชีววิธที ค่ี วบคุมอุณหภูมไิ ด้

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1001000318
1001000319
1001000320

26-ก.พ.-53
26-ก.พ.-53
26-ก.พ.-53

สิ ทธิ บตั ร

1001000321

26-ก.พ.-53

สิ ทธิ บตั ร

1001000322

26-ก.พ.-53

สิ ทธิ บตั ร

1001000614

12-เม.ย.-53

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1001000657
1001000905

23-เม.ย.-53
18-มิ.ย.-53

สิ ทธิ บตั ร

1001001045

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
11-พ.ย.-52 อุปกรณ์เก็บเกีย่ วผลไม้แบบหมุนบิด

ผู้ประดิ ษฐ์

คณะ/สำนัก/สถำบัน

ศุภกิตต์ สาสุนทร
และคณะ
สุนนั ท์ ลิม้ ตระกูล
และคณะ
งามผ่อง คงคาทิพย์
และคณะ

คณะเกษตร

วิชยั หฤทัยธนาสันติ ์
และคณะ
ประภาศรี สิงห์รตั น์
และคณะ
รัชนี ฮงประยูร และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์

8-ก.ค.-53

เลอลักษณ์ จิตรดอน
และคณะ
กรรมวิธกี ารขึน้ รูปแม่พมิ พ์แบบกลวงด้านในโดยการขึน้ รูปทีละชัน้
คุณยุต เอีย่ มสอาด
กรรมวิธกี ารขึน้ รูปแม่พมิ พ์แบบกลวงทีม่ คี รีบรับแรงด้านใน
คุณยุต เอีย่ มสอาด
วิธกี ารผลิตแผ่นใยไม้อดั ชนิดอัดราบและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสิง่ นัน้
ทรงกลด จารุสมบัติ
และคณะ
วิธกี ารผลิตแผ่นใยไม้อดั ชนิดหนาแน่นปานกลางและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสิง่ นัน้ ทรงกลด จารุสมบัติ
และคณะ
วิธกี ารผลิตแผ่นใยไม้อดั แข็งและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสิง่ นัน้
ทรงกลด จารุสมบัติ
และคณะ
วิธกี ารกระตุน้ ให้เกิดสารทีม่ กี ลิน่ หอมในไม้กฤษณาโดยสารอินทรียท์ ป่ี ลอดภัย งามผ่อง คงคาทิพย์
ผสมสารสกัดสมุนไพร
และคณะ
เครือ่ งเก็บเกีย่ วมันสาปะหลังแบบถอนหัวมันขึน้
วิชา หมันท
่ าการ
กระบวนการปรับปรุงคาร์บอนแบล็กเพือ่ ใช้ในเซลล์เชือ้ เพลิงชนิดเมมเบรนแลก นันทิยา หาญศุภลักษณ์
เปลีย่ นโปรตอน
และคณะ
กรรมวิธกี ารผลิตเยือ่ ฟอกขาวจากจากปอคิวบา (kenaf : Hibiscus canabinus) วิขนั ฑ์ อรรณพานุ รกั ษ์ และคณะ

1001001225

11-ส.ค.-53

ใบจักรเรือ

ประชากร แก้วเขียว และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1001001530
1001001849
1001001990

30-ก.ย.-53
3-ธ.ค.-53
24-ธ.ค.-53

กรรมวิธกี ารรักษาคุณภาพโปรตีน
ฟิลม์ เซ็นเซอร์ทใ่ี ช้วดั ปริมาณแก๊สแอมโมเนียทีล่ ายในน้าเชิงแสง
กรรมวิธกี ารผลิตฟิลม์ บริโภคได้จากมะม่วงและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธี
ดังกล่าว

นางอุทยั วรรณ โกวิทวที และคณะ
รศ.อัจจนา วงศ์ชยั สุวฒ
ั น์
นางสาวรังสินี โสธรวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
1001002021

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1101000591
1101001443

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1101003892
1201000510

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1201000552
1201002225

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1201004496
1201005230
1201006055
1301001532

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1301002499
1301002661
1301002662
1301003010

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1301003011
1301003894

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1301003960
1301004503
1301006637
1401000571
1401000575
1401001556

16-ก.ค.-56
14-ส.ค.-56
22-พ.ย.-56
30-ม.ค.-57
30-ม.ค.-57
24-มี.ค.-57

สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั ร

1401003520
1401004102

20-มิ.ย.-57
17-ก.ค.-57

สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)

9702000060
0802001730
0802003076
0802003077

21-ม.ค.-40
30-พ.ค.-51
10-ต.ค.-51
10-ต.ค.-51

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
30-ธ.ค.-53 เจลล้างมือทีใ่ ช้สารสกัดจากใบชาทดแทนแอลกอฮอล์ / การใช้สารสกัดจากใบ
ชาทดแทนแอลกอฮอล์ในการผลิตเจลล้างมือ
28-เม.ย.-54 ชุดอุปกรณ์กนั แดดและช่องรับแสง
8-ส.ค.-54 ชุดอุปกรณ์สกัดกรดอนาคาร์ดกิ จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในรูป
แคลเซียมอนาคาร์เดท
28-ธ.ค.-54 ไม้เท้าทีม่ สี งิ่ กระตุน้ ทางสายตาสาหรับผูป้ ่วยโรคพาร์กนิ สัน
8-ก.พ.-55 กรรมวิธกี ารผลิตสารเชิงซ้อน ฟิลม์ ซูปราโมเลกุลจากเซริซนิ กับสารประจุบวก
และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากวิธกี ารเหล่านัน้
10-ก.พ.-55 โมโนโคลนอลแอนติบอดีทจ่ี าเพาะต่อสารพิษซีราลีโนน
14-พ.ค.-55 การสังเคราะห์กรดอินทรียโ์ ดยใช้ตวั เร่งทีถ่ กู ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์ใน
ปฏิกริ ยิ าแบบใช้แสง
4-ก.ย.-55 อุปกรณ์วดั ปริมาตรของแข็งในเนื้อวัสดุพรุน
2-ต.ค.-55 การปรับปรุงพืน้ ผิวซิลกิ าของตัวรองรับตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
21-พ.ย.-55 อุปกรณ์ยดึ หัวกะโหลกสัตว์สาหรับการผ่าตัดสมอง
26-มี.ค.-56 ชุดอุปกรณ์สกัดกรดอนาคาร์ดกิ จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในรูป
แคลเซียมอนาคาร์เดท
10-พ.ค.-56 อุปกรณ์ให้น้ าแบบหยด
21-พ.ค.-56 อุปกรณ์แผ่นแยกไขมัน
21-พ.ค.-56 ชีวผลิตภัณฑ์เชือ้ ผสมควบคุมโรคพืช
้ วมกับ
5-มิ.ย.-56 ระบบบาบัดน้าชะมูลฝอยด้วยถังปฏิกรณ์ชวี ภาพเมมเบรนแบบสองขันร่
เยือ่ กรองออสโมซิสแบบผันกลับ
5-มิ.ย.-56 ถังปฏิกรณ์ชวี ภาพแบบใช้แสงสาหรับบาบัดน้ าเสียในสภาวะไร้อากาศ
12-ก.ค.-56 กรรมวิธกี ารผลิตสารให้ความหวานจากกล้วย

ผู้ประดิ ษฐ์
นายวิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ

กรรมวิธกี ารผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ ว
พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วยร่วมกับแป้งกล้วยดัดแปร
ชีวผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพชื
เครือ่ งขุดย้ายต้นไม้แบบกึง่ อัตโนมัติ
เครือ่ งหยอดเมล็ดสาหรับถาดเพาะกล้า
กรรมวิธกี ารดัดแปลงแอนติเจนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนขั โดยใช้เอนไซม์
กลุม่ ไกลโคซิเดส
ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียชนิดผงควบคุมโรคและแมลงศัตรูพชื
กรรมวิธกี ารผลิตอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ชวี ฐานต้านอนุมลู อิสระเพือ่ เป็ นสารตัว
เติมในพลาสติก
อุปกรณ์สาหรับพรวนดิน
บล็อคผนังดินเผาสาหรับปลูกไม้แนวตัง้
เก้าอี้
เก้าอี้

โสภา วิศษิ ฎ์ศกั ดิ ์
นายชนินทร์ ปจั พรผล และคณะ
สาริณี อุ่นตระกูล
รังสิมา ชลคุป และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางรัชนี ฮงประยูร และคณะ
เมตตา เจริญพานิช และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วัชรพล ชยประเสริฐ และคณะ
พินทุส์ ดุ า วีรวัฒน์ และคณะ
นายภัคธร ลิม่ เฉลิมวงศ์
ผศ.ดร.ชนินทร์ ปญั จพรผล และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายบัญญัติ เศรษฐฐิติ
นายพยูร เสนทองแก้ว และคณะ
นางสุดฤดี ประเทืองวงศ์
นายชาติ เจียมไชยศรี และคณะ

คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี และคณะ
นางสุคนั ธรส ธาดากิตติสาร และคณะ
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์ และคณะ
นางรังสินี โสธรวิทย์ และคณะ
นางสุดฤดี ประเทืองวงศ์
นายศุภกิตติ ์ สายสุนทร และคณะ
นายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
นางสาวพรพิมล เมธีนุกลู

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

นางสุดฤดี ประเทืองวงศ์
นางสาววรรณวิมล ปาสาณพันธ์ และคณะ

คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส
พาสินี สุนากร
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์

ประเภท
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)

เลขที่คำขอ
0802003078

สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)

0802003079
0802003080
0802003081
0802003082
0802003083
0802003084
0802003085
1002001004

10-ต.ค.-51
10-ต.ค.-51
10-ต.ค.-51
10-ต.ค.-51
10-ต.ค.-51
10-ต.ค.-51
10-ต.ค.-51
12-เม.ย.-53

เก้าอี้
เก้าอี้
เก้าอี้
เก้าอี้
เก้าอี้
เครือ่ งประดับตกแต่งสาหรับแขวน
โคมไฟ
แบบพับกล่อง / (เปลีย่ นมาจาก บรรจุภณ
ั ฑ์ไข่)

สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)

1002001670
1002002984

29-มิ.ย.-53
14-ต.ค.-53

สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
สิ ทธิ บตั ร (ออกแบบ)
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1002003516
1102000618
1102000619
1102000620
1102000724
1102001249
1102002265
1302001271
1302001272
1302001273
1302001351
1302003783
1302003784
1302003785
1402001279
1402002076
1402002077
0003000332
0003000373

อนุสิทธิ บตั ร

0003000424

วันที่ ยื่นกรมฯ
10-ต.ค.-51 เก้าอี้

ชื่อเรื่อง

ผู้ประดิ ษฐ์
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะเกษตร

กระถางต้นไม้ เปลีย่ นมาจาก กระถางปลูกต้นไม้แนวตัง้
ภาชนะเพาะปลูก / (อิฐบล็อกผนังสาหรับปลูกต้นไม้แนวตัง้ )

สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
ชาญวิทย์ แก้วตาปี
และคณะ
พาสินี สุนากร
นางพาสินี สุนากร และคณะ

16-ธ.ค.-53
3-มี.ค.-54
3-มี.ค.-54
3-มี.ค.-54
15-มี.ค.-54
28-เม.ย.-54
28-ก.ค.-54
10-พ.ค.-56
10-พ.ค.-56
10-พ.ค.-56
21-พ.ค.-56
27-ธ.ค.-56
27-ธ.ค.-56
27-ธ.ค.-56
22-พ.ค.-57
31-ก.ค.-57
31-ก.ค.-57
24-ก.ค.-43
18-ส.ค.-43

ถังขยะ เปลีย่ นมาจาก กล่องฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิล
ม้านั ่ง
โต๊ะ
เก้าอี้
แผ่นปลูกพืช
ชิน้ ส่วนสิง่ ก่อสร้าง / (เปลีย่ นจาก อุปกรณ์กนั แดดและช่องแสง)
เครือ่ งสีขา้ วชุมชน
โครงรถจักรยาน
ล้อรถ
ล้อรถ
ถังดักไขมัน เปลีย่ นมาจาก ถังดักไขมันรูปร่างแปดเหลีย่ ม
โต๊ะข้าง เปลีย่ นมาจาก โต๊ะหัวเตียง Tree Ring
โต๊ะ เปลีย่ นมาจาก โต๊ะยาว Tree
โต๊ะ เปลีย่ นมาจาก โต๊ะยาว Tree
โต๊ะ(flexible table)
รถจักรยาน
โครงรถจักรยาน
เครือ่ งกลั ่นน้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก
การทาไข่เค็มโซเดียมต่า โดยการพอกด้วยเยือ่ กระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ

นางสาวสุจณ
ิ ณา กรรณสูต
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
พาสินี สุนากร และคณะ
โสภา วิศษิ ฎ์ศกั ดิ ์
รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชยั
นายภูเบศ จันทรังษี และคณะ
นายภูเบศ จันทรังษี และคณะ
นายภูเบศ จันทรังษี และคณะ
นายพยูร เสนทองแก้ว และคณะ
นายยุทธนา ลายทอง และคณะ
นายยุทธนา ลายทอง และคณะ
นายยุทธนา ลายทอง และคณะ
นายสิงห์ อินทรชูโต และคณะ
นายอมรฤทธิ ์ เจิมวิวฒ
ั น์ (นิสติ ) และคณะ
นายอมรฤทธิ ์ เจิมวิวฒ
ั น์ (นิสติ ) และคณะ
นางสาวสุรตั น์วดี จิวะจินดา
รศ.วิชยั หฤทัยธนาสันติ ์

13-ก.ย.-43

การทาขนมจีนจากแป้งข้าวเจ้าโดยการผสมแป้งบุก

รศ.วิชยั หฤทัยธนาสันติ ์

วิทยาลัยสิง่ แวดล้อม
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สวพ.มก.กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0103000169

อนุสิทธิ บตั ร

0103000592

8-ต.ค.-44

อนุสิทธิ บตั ร

0103000639

25-ต.ค.-44

อนุสิทธิ บตั ร

0103000640

25-ต.ค.-44

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0203000938
0203000026

7-ธ.ค.-44
18-ม.ค.-45

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0203000306
0203000307
0203000390

26-เม.ย.-45
26-เม.ย.-45
23-พ.ค.-45

อนุสิทธิ บตั ร

0203000475

18-มิ.ย.-45

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0203000137
0303000271

22-ธ.ค.-45
25-มี.ค.-46

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0303000272
0303000366
0303000522
0303000617
0303001021

25-มี.ค.-46
29-เม.ย.-46
2-มิ.ย.-46
27-มิ.ย.-46
3-ต.ค.-46

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0303001195
0503000727

21-พ.ย.-46
13-ก.พ.-47

อนุสิทธิ บตั ร

0403000231

2-มี.ค.-47

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0403000343
0403000537
0403001028

26-มี.ค.-47
21-พ.ค.-47
22-ก.ย.-47

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
้
1-พ.ค.-44 การทาปาท่องโก๋จากแปงผสมสาเร็จรูป

ผู้ประดิ ษฐ์
รศ.วิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ

อาหารสาเร็จรูปชนิดแท่ง
นางเพ็ญศิร ิ อนันต์รกั สกุล
กรรมวิธกี ารผลิตอาหารสาเร็จรูปชนิดแท่ง (Processing and formulation of
nutritious breakfast bar)
กรรมวิธกี ารผลิตเส้นขนมจีนกึง่ สาเร็จรูป (Processing Method of dried
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์
Kanomjeen noodle)
กรรมวิธกี ารผลิตข้าวเหนียวสาเร็จรูปในภาชนะบรรจุชนิดอ่อนตัวพร้อมบริโภค นางอรอนงค์ นัยวิกุล
สือ่ การเรียนการสอนรูปหุ่นจาลองโดยใช้ยางพารา
กรรมวิธกี ารผลิตขยายเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาชนิดสด โดยใช้หวั เชือ้ บริสทุ ธิ ์ชนิด
ผงแห้ง
เบนทอไนต์กาจัดสีและความขุน่ ในกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย
เพอร์ไลต์กาจัดสีและความขุน่ ในกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย
กรรมวิธกี ารผลิตข้าวเคลือบทีม่ กี ลิน่ หอม เพิม่ คุณค่าทางอาหารและทนต่อการ
เสือ่ มคุณภาพ
ตารับสาหรับทาปลาหมึกส้มและปลาหมึกฟกั , ปลาหมึกส้มและปลาหมึกส้มฟกั
ทีไ่ ด้จากส้มตารับดังกล่าวและกรรมวิธกี ารผลิต (องค์ประกอบของปลาหมึกแปร
รูป)
องค์ประกอบของไม้ยางพาราพลาสติก
ตารับสาหรับทาปลาหมึกจ่อม ปลาหมึกจ่อมทีไ่ ด้จากตารับดังกล่าวและ
กรรมวิธกี ารผลิต
ข้าวเคลือบสมุนไพร
น้ ากะทิเพือ่ สุขภาพ
สารผสมแป้งข้าวสาหรับอาหารกุง้
กรรมวิธกี ารผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึง่ สาเร็จรูปคืนรูปเร็ว
กรรมวิธกี ารทาแผ่นชิน้ ไม้อดั จากทางใบปาล์มน้ามันและแผ่นชิน้ ไม้อดั ทีไ่ ด้จาก
กรรมวิธนี ้ี
กะทิเทียมและกระบวนการผลิตกะทิเทียม
สูตรเครือ่ งปรุงข้าวหมกสาเร็จรูปและกรรมวิธกี ารผลิตข้าวหมกแช่เยือกแข็ง
โดยวิธกี ารแช่เยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส(Contact Plate Freezer) ตามสูตร
ดังกล่าว
กรรมวิธกี ารผลิตเยือ่ อินทรียฟ์ อกขาวจากไม้ยคู าลิปตัสและเยือ่ อินทรียท์ ไ่ี ด้จาก
กรรมวิธนี ้ี
กรรมวิธกี ารผลิตมะนาวผง
เชือ้ เพลิงอัดแท่งจากเหง้ามันสาปะหลังและกรรมวิธกี ารผลิต
กรรมวิธกี ารเพิม่ ปริมาณแกมม่า - แอมิโน บิวเทริกแอซิดในคัพภะของข้าว

คณะ/สำนัก/สถำบัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.อภินนั ท์ สุประเสริฐ
ผศ.จิระเดช แจ่มสว่าง

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเกษตร กพส.

รศ.ดร.ลัดดา มีศุข และคณะ
รศ.ดร.ลัดดา มีศุข และคณะ
นางอรอนงค์ นัยวิกุล

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางมัทนา แสงจินดาวงษ์ และคณะ

คณะประมง

นายธนดล สัตตบงกช
นางมัทนา แสงจินดาวงษ์ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะประมง

นางสาวสุรตั น์วดี จิวะจินดา
รศ.ดร.สุคนธ์ชน่ื ศรีงาม
ผศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ และคณะ
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์
ดร.นิคม แหลมสัก

สวพ.มก.กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวนศาสตร์

รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิมานิ
์ ต
นางอรอนงค์ นัยวิกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายวิขณ
ั ฑ์ อรรณพานุกรักษ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.ดร.ประศาสตร์ ฟูตระกูล
ผศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสทุ ธิ ์ และคณะ
นางวารุณี วารัญญานนท์ และคณะ

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0503000378

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0503000502
0503000503

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0503000577
0503000857

อนุสิทธิ บตั ร

0503000901

12-ก.ค.-48

ลูกชิน้ ทีม่ วี นุ้ เป็ นส่วนผสม

นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0503001072
0503001178
0503001247

29-ส.ค.-48
16-ก.ย.-48
30-ก.ย.-48

เครือ่ งกลั ่นน้ามันหอมระเหยทีพ่ ฒ
ั นาให้ดขี น้ึ
เครือ่ งกะเทาะผลหมากแห้ง
สิง่ ประกอบเหลวสาหรับใช้หุงข้าวพร้อมใช้บรรจุในภาชนะปิดสนิท

นางสาวสุรตั น์วดี จิวะจินดา
นายสุทธิพร เนียมหอม และคณะ
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

สวพ.มก.กพส.
สวพ.มก.กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

0503001248

30-ก.ย.-48

ซอสข้นและกรรมวิธกี ารผลิต

นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0503001324
0503001325
0503001513

21-ต.ค.-48
21-ต.ค.-48
2-ธ.ค.-48

กรรมวิธกี ารผลิตน้ าตาลฟรุกโตสและโอลิโกแซ็กคาไรด์
กรรมวิธกี ารผลิตไซลิทอล
เครือ่ งลอกเยือ่ หน้าวุน้ สวรรค์ และกรรมวิธกี ารลอกเยือ่ หน้าวุน้ สวรรค์

รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

0503001602

23-ธ.ค.-48

เครือ่ งขูดใบสับปะรด

รศ.วิชยั หฤทัยธนาสันติ ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0603000087
0603000088
0603000466
0603000467

23-ม.ค.-49
23-ม.ค.-49
5-เม.ย.-49
5-เม.ย.-49

นายบัณฑิต จริโมภาส และคณะ
นายบัณฑิต จริโมภาส และคณะ
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
ศ.บุษบา ยงสมิทธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0603000468
0603000469
0603001621

5-เม.ย.-49
5-เม.ย.-49
5-ต.ค.-49

เครือ่ งเปิดผลมะพร้าวอ่อนชนิดทีจ่ บั ยึดผลเคลือ่ นจากด้านบนลงล่าง
อุปกรณ์จบั ยึดผลมะพร้าวอ่อนสาหรับเครือ่ งเปิ ดผลมะพร้าวอ่อน
กรรมวิธกี ารผลิตกรดแลกติกด้วยระบบเซลล์ตรึง
กรรมวิธกี ารปรับปรุงสายพันธุร์ าข้าวแดงให้ได้สายพันธุก์ ลายสี /
(สายพันธุก์ ลายสีของเชือ้ ราโมแนสคัสสายพันธุ์ KB 11304 ทีใ่ ช้มนั สาปะหลัง
ได้ด)ี
วิธกี ารเพิม่ วิตามินบี 12 และปรับปรุงกลิน่ ในผลิตภัณฑ์ถวเน่
ั่ า
กรรมวิธกี ารเตรียมผงเลือดจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี นั ้
องค์ประกอบสารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงสัตรูพชื และวิธกี ารเตรียมสารดังกล่าว

ศ.บุษบา ยงสมิทธ์
รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ
ผศ.ดร.สุทธิพนั ธุ์ แก้วสมพงษ์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสิทธิ บตั ร

0603001622

5-ต.ค.-49

นายวิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0603001881
0703000090
0703000100
0703000154

30-พ.ย.-49
25-ม.ค.-50
29-ม.ค.-50
13-ก.พ.-50

กรรมวิธกี ารผลิตกระดาษห่ออาหารสาหรับเตาไมโครเวฟและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้
จากกรรมวิธนี นั ้
อุปกรณ์รบั แรงกดและถอดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืช
ไดอะทอไมต์กาจัดสีและความขุน่ ในอุตสาหกรรมน้ าตาลทราย
สารกันสี
้ จากแป้งข้าว และผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เพอร์ไลต์กาจัดสีและความขุน่ ในอุตสาหกรรมน้าตาลทราย

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สวพ.มก.กพส.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
ผู้ประดิ ษฐ์
ผศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ และคณะ
7-มี.ค.-48 กรรมวิธกี ารผลิตฟิลม์ รับประทานได้จากกล้วยน้าว้าและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จาก
กรรมวิธนี ้ี
ผศ.ดร.ประศาสตร์ ฟูตระกูล และคณะ
31-มี.ค.-48 กรรมวิธกี ารผลิตแชมพูมะกรูด และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี ้ี
่ องผสมน้ าผลไม้โปรตีนสูงและผลิตภัณฑ์ของ
นางเนื้อทอง วนานุ วธั และคณะ
31-มี.ค.-48 กรรมวิธกี ารผลิตน้ านมถัวเหลื
กรรมวิธนี ้ี
รศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส และคณะ
22-เม.ย.-48 เครือ่ งเปิดผลมะพร้าวอ่อน
6-ก.ค.-48 กรรมวิธกี ารผลิตน้ าตาลโตนดผลพร้อมชงดืม่ และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี นั ้ นายวินศั ภูมนิ าถ และคณะ

นายเสกสรร สีหวงษ์
รศ.ดร.ลัดดา มีศุข และคณะ
รศ.อรอนงค์ นัยวิกุล และคณะ
รศ.ดร.ลัดดา มีศุข และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0703000388
0703000587
0703000597

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0703000621
0703000688

7-มิ.ย.-50
26-มิ.ย.-50

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0703000818
0703000831
0703000832

27-ก.ค.-50
2-ส.ค.-50
2-ส.ค.-50

อนุสิทธิ บตั ร

0703000887

16-ส.ค.-50

อนุสิทธิ บตั ร

0703000929

อนุสิทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
30-มี.ค.-50 เครือ่ งสกัดน้ามันงาแบบสกัดเย็น
25-พ.ค.-50 ไส้กรอกปลาหมักและกรรมวิธสี าหรับการผลิต
28-พ.ค.-50 น้ าปรุงรสห่อหมกสาเร็จรูป

ผู้ประดิ ษฐ์
นายมงคล กวางวโรภาส
นางวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร และคณะ
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

กรรมวิธกี ารผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึงเยือ่ เมมเบรนเหลว
การเพาะเลีย้ งไข่น้าเพือ่ ใช้บริโภค (Culture of woffia for human
consumption)
กรรมวิธตี รึงราโดยใช้วสั ดุพยุงไคโตซาน
กรรมวิธผี ลิตข้าวหมักเสริมสีไข่แดงและลดคอเลสเตอรอล
กรรมวิธกี ารผลิตข้าวหมักด้วยเชือ้ ราโมแนสคัสสายพันธุก์ ลายสีเหลือง / (ข้าว
เหลืองไทยอึง้ คักและกรรมวิธผี ลิต)

รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
ผศ.ดร.สุขมุ เร้าใจ และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะประมง

นางวีรานุช หลาง และคณะ
ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ และคณะ
ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กพส.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

นางสุธาทิพย์ ศิรไิ พศาลพิพฒ
ั น์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

24-ส.ค.-50

กรรมวิธกี ารผลิตไฮดรอกซีอะปาไทด์จากวัสดุธรรมชาติทม่ี แี คลเซียมเป็ น
องค์ประกอบหลัก
น้ าธัญพืชและข้าวต้นธัญพืชหลากชนิด (น้ าชีวจิตสาเร็จรูป)

นางกุลวดี ตรองพาณิชย์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

0703000930

24-ส.ค.-50

ข้าวต้มชีวจิต

นางกุลวดี ตรองพาณิชย์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0703001189
0703001286
0703001329

22-ต.ค.-50
19-พ.ย.-50
29-พ.ย.-50

วัสดุเพาะเมล็ดพันธุพ์ ชื แบบสะดวกใช้
อุปกรณ์อุ่นอาหารจากไอน้ าของหม้อหุงข้าว
วิธกี ารกักเก็บสารออกฤทธิจากขมิ
น้ และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากวิธกี ารดังกล่าว
์

รศ.บพิตร ตัง้ วงศ์กจิ และคณะ
นายรณฤทธิ ์ ฤทธิรณ
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ

คณะเกษตร กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0703001330
0703001397

29-พ.ย.-50
14-พ.ย.-50

ซอสหอยเชอรีแ่ ละกรรมวิธกี ารผลิต / (ซอสหอยเชอรี)่
นางสาวปราณิศา เชือ้ โพธิหั์ ก และคณะ
กรรมวิธผี ลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งและผลิตภัณฑ์ขา้ วแกงทอดแช่เยือกแข็ง นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ

คณะประมง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0803000066
0803000212

18-ม.ค.-51
19-ก.พ.-51

รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ
นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ

คณะเกษตร
คณะวนศาสตร์

อนุสิทธิ บตั ร

0803000291

25-ก.พ.-51

รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิมานิ
์ ต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0803000292
0803000609

25-ก.พ.-51
2-พ.ค.-51

รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิมานิ
์ ต
ผศ.รังสินี โสธรวิทย์ และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อนุสิทธิ บตั ร

0803000880

11-ก.ค.-51

ซองบังคับสุกร
สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพาราและกรรมวิธกี ารผลิตแผ่นใย
ซีเมนต์ดงั กล่าว
ข้าวเหนียวมูนกึง่ สาเร็จรูปแช่แข็งและกระบวนการเตรียมข้าวเหนียวมูนกึง่
สาเร็จรูปแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์ขนมชันแช่
้ แข็งและกระบวนการผลิตขนมชันแช่
้ แข็ง
กระดาษดูดซับก๊าซเอทิลนี และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากวิธกี ารนัน้ /
กระดาษดูดซับก๊าซเอทิลนี และวิธกี ารผลิต
ผลิตภัณฑ์แยมผัก (กรรมวิธกี ารผลิตแยมผักทีม่ อี นิ ูลนิ เป็ นส่วนผสม)

นางสาวช่อลัดดา เทีย่ งพุก

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

0803000919

25-ก.ค.-51

กระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อดั ซีเทนต์จากเส้นใยไม่ยคู าลิปตัสทีผ่ า่ นการปรับ
สภาพแล้ว

นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ

คณะวนศาสตร์

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
0803001124

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0803001126
0803001285

11-ก.ย.-51
28-ต.ค.-51

อนุสิทธิ บตั ร

0803001372

14-พ.ย.-51

อนุสิทธิ บตั ร

0803001373

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
11-ก.ย.-51 เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพทีม่ สี ว่ นผสมของเปลือกเงาะ

ผู้ประดิ ษฐ์
นางสาวกัษมาพร ปญั ต๊ะบุตร และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ระบบป้ายแสดงข้อมูลราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย
กิมจิเพสท์สาเร็จรูปและกรรมวิธกี ารผลิต

นายมงคล รักษาพัชรวงศ์
นายวิชยั หฤทัยธนาสันติ ์ และคณะ
นางวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร

14-พ.ย.-51

ไส้กรอกไข่ขาวและกรรมวิธกี ารผลิต
/ไส้กรอกไข่ชาวพาสเจอร์ไรส์ และกรรมวิธกี ารพลิต
น้ านมถัวเหลื
่ องสมุนไพรผสมไข่ขาวหรือไข่แดงและกรรมวิธกี ารผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

0803001374
0803001375
0803001457

14-พ.ย.-51
14-พ.ย.-51
4-ธ.ค.-51

เส้นก๋วยเตีย๋ วเสริมโปรตีนจากไข่ขาว และกรรมวิธกี ารผลิต
เต้าหูไ้ ข่ขาวอบแห้ง และกรรมวิธกี ารผลิต
ธูปหอมจากน้ ามันแพทชูล ี และกรรมวิธกี ารผลิต

นางวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
นางวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
นายวุฒนิ นั ท์ คงทัด และคณะ

อนุสิทธิ บตั ร

0803001458

4-ธ.ค.-51

ธูปไล่ยงุ จากเศษเหลือแพทชูลที ส่ี กัดน้ ามันออกแล้ว และกรรมวิธกี ารผลิต

นายวุฒนิ นั ท์ คงทัด และคณะ

อนุสิทธิ บตั ร

0803001478

12-ธ.ค.-51

นายวินศั ภูมนิ าถ

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

0903000044
0903000045
0903000381
0903000391
0903000741
0903001052
0903001172
0903001326
0903001327

23-ม.ค.-52
23-ม.ค.-52
23-เม.ย.-52
24-เม.ย.-52
17-ก.ค.-52
24-ก.ย.-52
8-ต.ค.-52
11-พ.ย.-52
11-พ.ย.-52

นายศิวลักษณ์ ปฐวีรตั น์ และคณะ
นายบัญญัติ เศรษฐฐิติ
นายเกรียงศักดิ ์ มั ่นเสถียรสิน
นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ และคณะ
นายศุภกิตต์ สายสุนทร และคณะ
รศ.ดร.ลัดดา มีศุข และคณะ
นายพิเชษฐ์ สืบสายพรหม และคณะ
นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะเกษตร
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

0903001362

20-พ.ย.-52

รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1003000036
1003000037

15-ม.ค.-53
15-ม.ค.-53

ผลิตภัณฑ์แป้งสาเร็จรูปและกรรมวิธกี ารผลิต
ผลิตภัณฑ์แป้งสาเร็จรูปและแป้งชนิดสเตบิไลเซอร์ และกรรมวิธกี ารผลิต
กรรมวิธกี ารผลิตผลไม้แผ่นอบแห้งเสริมโปรตีน
เครือ่ งขูดเส้นใยกล้วย
อาคารระบายความรัอนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ า
คอนกรีตมวลเบา
ชุดอุปกรณ์วดั ความสันสะเทื
่
อนอย่างง่าย
กรรมวิธกี ารฟอกสีน้ ามันพืชทีใ่ ช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์กาจัดศัตรูพชื
กรรมวิธกี ารผลิตอินูโลโอโกแซ็กคาไรด์และฟรุกโทสจากแก่นตะวัน
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติผสมผงเปลือกมังคุดโดยใช้เครือ่ งเอกซ์ทรูเดอร์
(กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญชาติผสมผงเปลือกมังคุด )
กรรมวิธกี ารเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทาลายชีวติ /
กรรมวิธกี ารเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทาลายชีวติ และผลิตภัณฑ์ของจระเข้
บริจาคเลือดทีไ่ ด้จากกรรมวิธนี ้ี
เครือ่ งกรองตะกอนอะลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ดว้ ยแรงดันสูง
เครือ่ งระเหยน้ าและแอลกอฮอล์แบบลดความดันสาหรับการผลิตสารสกัดบัวบก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ และคณะ
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ และคณะ

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1003000056
1003000063
1003000146

21-ม.ค.-53
22-ม.ค.-53
16-ก.พ.-53

วิธกี ารแก้การพักตัวของเมล็ดพันธุป์ าล์ม
กรรมวิธกี ารเตรียมเซลล์แขวนลอยบุกเพือ่ ผลิตกลูโคแมนแนน
วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก

นายวันชัย จันทร์ประเสริฐ และคณะ
นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
นายธรรมศักดิ ์ ทองเกตุ

คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร กพส.

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
1003000186

อนุสิทธิ บตั ร

1003000240

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1003000287
1003000412

31-มี.ค.-53
11-พ.ค.-53

อนุสิทธิ บตั ร

1003000414

12-พ.ค.-53

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1003000461
1003000462

31-พ.ค.-53
31-พ.ค.-53

อนุสิทธิ บตั ร

1003000727

11-ส.ค.-53

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1003000728
1003000747
1003000748
1003000767
1003000785

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
3-มี.ค.-53 เครือ่ งดืม่ ธัญชาติสาเร็จรูปผสมสมุนไพรไทยและกรรมวิธกี ารผลิตเครือ่ งดืม่
ดังกล่าว
/กระบวนการผลิตเครือ่ งดืม่ ธัญชาติสาเร็จรูปผสมสมุนไพรไทย
19-มี.ค.-53 วิธกี ารขยายพืชพันธุด์ ดี ว้ ยวิธกี ารเสียบยอดทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่

ผู้ประดิ ษฐ์
นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสิรภิ ทั ร์ พราหมณีย์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กพส.

สูตรและกรรมวิธกี ารผลิตเรซินเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์
นางสาวรังรอง ยกส้าน และคณะ
เตาผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธกี ารแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อน (Biochar นางอรสา สุกสว่าง
Kiln by pyrolysis of Biomass)
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสและกรรมวิธกี ารผลิต (ซุปก้อนหอมหัวใหญ่และกรรมวิธกี าร นายพิสฎิ ฐ์ ธรรมวิถี และคณะ
ผลิต)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสังคมศาสตร์

อุปกรณ์ผกู ลวด
เครือ่ งดืม่ สมุนไพรและกรรมวิธกี ารผลิต
/(เครือ่ งดืม่ ล้างพิษและกรรมวิธกี ารผลิต)
ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธกี ารผลิตผักสลัดแผ่น

นายนันทวัฒน์ ขมหวาน
นายนิพฒ
ั น์ ลิม้ สงวน และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาววันเพ็ญ มีสมญา และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

11-ส.ค.-53
18-ส.ค.-53
18-ส.ค.-53
23-ส.ค.-53
27-ส.ค.-53

เครือ่ งปอกฝรัง่
กรรมวิธกี ารผลิตน้ าอ้อยเข้มข้นแช่แข็ง
เครือ่ งปลูกพืชเป็ นแถวแบบสายพานลาเลียงเมล็ดพันธุ์
เครือ่ งหยอดเมล็ดพันธุพ์ ชื
ชุดตรวจเชือ้ แบคทีเรียด้วยเทคนิคทางชีวเคมี (การพัฒนาชุดตรวจเชือ้
แบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยเทคนิคทางชีวเคมีแบบรวดเร็ว)

นายสุดสายสิน แก้วเรือง และคณะ
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์ และคณะ
นายชุติ ม่วงประเสริฐ และคณะ
นายบพิตร ตัง้ วงศ์กจิ และคณะ
นางสาวปฐมาพร เอมะวิศษิ ฎ์ และคณะ

คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.
คณะสัตวแพทยศาสตร์

1003000958
1003000971

28-ก.ย.-53
29-ก.ย.-53

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1003001011

30-ก.ย.-53

กรรมวิธกี ารเตรียมเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
กรรมวิธกี ารผลิตคุกกีเ้ นยสดผสมลูกเดือยทอดกรอบและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสิง่ นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ
นัน้
กระบวนการแยกโปรตีนเข้มข้นจากใบมันสาปะหลังสาหรับใช้เป็ นอาหารสัตว์ นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1003001012
1003001013
1003001075

30-ก.ย.-53
30-ก.ย.-53
19-ต.ค.-53

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1003001182
1003001247
1003001338

16-พ.ย.-53
3-ธ.ค.-53
24-ธ.ค.-53

กรรมวิธกี ารผลิตรังไหมอัดและรังไหมอัดทีไ่ ด้จากกรรมวิธดี งั กล่าว
เครือ่ งคว้านตากะลาเมล็ดพันธุป์ าล์ม
กรรมวิธกี ารเตรียมเอนไซม์อนิ ูลเิ นสและอินเวอร์เทสดิบจากยีสต์ Candida
guilliermondii TISTR 5844
กลาสเซรามิกทีม่ สี มบัตกิ ารกรอแต่งทางทันตกรรม
กรรมวิธกี ารหมักแป้งขนมจีนทีม่ ปี ริมาณสารกาบาสูง
กรรมวิธกี ารผลิตข้าวสุกทีเ่ สริมสารต้านอนุ มลู อิสระ
/ (กรรมวิธผี ลิตข้าวเสริมสารต้านอนุ มลู อิสระและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธี
ดังกล่าว)

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวอมรรัตน์ พรหมบุญ และคณะ
นายวันชัย จันทร์ประเสริฐ และคณะ
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์ และคณะ
นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ และคณะ
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์ และคณะ
นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
1003001339

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1103000033
1103000266
1103000537

อนุสิทธิ บตั ร

1103000800

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1103000954
1103001008
1103001046

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1103001677
1103001129

30-ก.ย.-54
7-ต.ค.-54

สูตรอาหารสาหรับเลีย้ งปลานิล
เปปไทด์ยบั ยังการเจริ
้
ญของเชือ้ ทีก่ ่อโรคทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ

อนุสิทธิ บตั ร

1103001130

7-ต.ค.-54

อนุสิทธิ บตั ร

1103001131

7-ต.ค.-54

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1103001132
1103001155
1103001171
1103001303
1103001304

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
24-ธ.ค.-53 ไอศกรีมโยเกิรต์ ชาน้าผึง้ ผสมเชอร์รแ่ี ละกรรมวิธกี ารผลิต เปลีย่ นมาจาก สูตร
และกรรมวิธกี ารผลิตไอศกรีมโยเกิรต์ ชาน้ าผึง้ ผสมเชอร์ร่ี
14-ม.ค.-54 ถังผลิตขยายบีท ี
15-มี.ค.-54 ขนมครกกึง่ สาเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องงอก
3-มิ.ย.-54 กรรมวิธกี ารเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella sp.(WU-W05) แบบมือ เพือ่ นา
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ไปผลิตไบโอดีเซล
8-ส.ค.-54 กระบวนการผลิตกรดอนาคาร์ดกิ จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบต่อเนื่อง
ในรูปของแคลเซียมอนาคาร์เดท
9-ก.ย.-54 น้ ายาทาความสะอาดพืน้ และกรรมวิธกี ารผลิต
23-ก.ย.-54 กรรมวิธกี ารผลิตไซลิทอลแบบครัง้ คราว
29-ก.ย.-54 แผ่นป้องกันเชือ้ รา

ผู้ประดิ ษฐ์
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางจริยา จันทร์ไพแสง และคณะ
นางกมลวรรณ แจ้งชัด
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายชนินทร์ ปญั จพรผล และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวสุจณ
ิ ณา กรรณสูตร และคณะ
นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ
ผศ.ดร.อรุณี องคากุล และคณะ
นางสุนนั ทา รัตนาโภ และคณะ

วิทยาลัยสิง่ แวดล้อม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

หน่ อไม้หย็องและวิธกี ารผลิต

นางสาววราภรณ์ สกลไชย และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสุนนั ทา รัตนาโภ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

7-ต.ค.-54
11-ต.ค.-54
14-ต.ค.-54
7-ธ.ค.-54
7-ธ.ค.-54

น้ ายากาจัดแมลงศัตรูพชื และยุงทีม่ สี ว่ นผสมของสารสกัดโปรตีนจากเปลือกหุม้
เมล็ดสบู่ดา
กรรมวิธกี ารผลิตโปรตีนพิษจากเนื้อเมล็ดสบู่ดา
เครือ่ งกะเทาะเมล็ดปาล์มน้ ามัน
เครือ่ งกรองน้า
กรรมวิธกี ารผลิตอาหารปลากัดวัยอ่อน
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคีย้ วข้าวโพดสีม่วงโดยใช้เครือ่ งเอกซ์ทรูเดอร์

นางสุนนั ทา รัตนาโภ และคณะ
นายกิตติเดช โพธินิ์ ยม และคณะ
นายมณฑล ฐานุ ตตมวงศ์ และคณะ
นางอุทยั วรรณ โกวิทวที และคณะ
นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์
สวพ.มก.กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

1103001305
1103001306

7-ธ.ค.-54
7-ธ.ค.-54

อิฐบล็อกซีเมนต์ผสมเถ้าเหง้ามันสาปะหลัง
หน่ อไม้แช่อมิ่ อบแห้งและกรรมวิธกี ารผลิต

นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ
นายนิพฒ
ั น์ ลิม้ สงวน และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1103001330
1103001335
1103001336
1103001356
1103001357
1203000052
1203000053
1203000054

20-ธ.ค.-54
23-ธ.ค.-54
23-ธ.ค.-54
28-ธ.ค.-54
28-ธ.ค.-54
20-ม.ค.-55
20-ม.ค.-55
20-ม.ค.-55

กรรมวิธกี ารเตรียมเยือ่ เซลลูโลสลาต้นปาล์มน้ ามันเพือ่ ผลิตไบโอเอทานอล
กรรมวิธกี ารผลิตโปรตีนผงจากใบมันสาปะหลัง
ฟิลม์ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทีส่ ามารถป้องกันการเกิดฝ้า
วัสดุปลูก
เครือ่ งกรองน้าแบบพกพา
เครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้า
ถั ่วลิสงป่นลดไขมันและกรรมวิธกี ารผลิต
กรรมวิธกี ารผลิตเอนไซม์อนิ ูลเิ นส อินเวอร์เทส และบีตา-ฟรุกโทฟูราโนซิเดส

ผศ.ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ และคณะ
นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ
นายพิสฎิ ฐ์ ธรรมวิถี และคณะ
นายณัฎฐ พิชกรรม และคณะ
นายมณฑล ฐานุ ตตมวงศ์ และคณะ
นายมณฑล อนงค์พรยศกุล
นางเพ็ญขวัญ ชมปรีดา และคณะ
นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะประมง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสิทธิ บตั ร

1203000551

31-ม.ค.-55

กรรมวิธกี ารผลิตเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กในถาดเขย่า

นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
1203000104

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1203000145
1203000174

อนุสิทธิ บตั ร

1203000192

24-ก.พ.-55

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1203000330
1203000390
1203000474

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
ผู้ประดิ ษฐ์
8-ก.พ.-55 กรรมวิธกี ารเพิม่ ปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวทิรกิ แอซิดในข้าวกล้องงอกพันธุ์ นายยงยุทธ พลับจะโปะ และคณะ
ปิ่นเกษตร เปลีย่ นมาจาก การเพิม่ ปริมาณสารกาบาในข้าวกล้องเริม่ งอกพันธุ์
ปิ่นเกษตร
นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ
15-ก.พ.-55 สูตรอาหารข้นสาหรับโคนมทีม่ กี ากใบมันสาปะหลังเป็ นส่วนผสม
นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร และคณะ
21-ก.พ.-55 กรรมวิธกี ารผลิตแป้งจากแก่นตะวัน (เยรูซาเลมอาร์ทโิ ช้ค)

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

30-มี.ค.-55
19-เม.ย.-55
14-พ.ค.-55

กรรมวิธกี ารผลิตฟรักโทสและอินูโลโอลิโกแซ๊กคาไรด์จากแก่นตะวัน (เยรู
ซาเลมอาร์ทโิ ช้ค) เปลีย่ นมาจาก กรรมวิธกี ารผลิตฟรุกโทสและอินูโลโอลิ
โกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทโิ ช้ค
สังขยาแผ่น
ไอศกรีมเชอร์เบทแคลอรีต่ ่าทีม่ สี ว่ นผสมของแป้งเนื้อเมล็ดมะขาม
กรรมวิธกี ารเพาะเลีย้ งสาหร่ายขนาดเล็กแบบเฮเทอโรทรอฟแบบครัง้ คราว

รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด
นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1203000552
1203000714
1203000715

8-มิ.ย.-55
18-ก.ค.-55
18-ก.ค.-55

วิธกี ารค้ายันต้นไม้
กรรมวิธกี ารสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิด
กรรมวิธกี ารสังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิดด้วยพอลิเมอไรเซซันแบบควบแน่น

นางเอือ้ มพร วีสมหมาย และคณะ
นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสิทธิ บตั ร

1203000716

18-ก.ค.-55

กรรมวิธกี ารผลิตเยือ่ ปอสาโดยไม่ใช้ความร้อน

นายวุฒนิ นั ท์ คงทัด และคณะ

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1203000765
1203000804

25-ก.ค.-55
1-ส.ค.-55

อาหารสาหรับเลีย้ งปลาสวยงาม / เปลีย่ นมาจาก (อาหารปลาสวยงาม)
กรรมวิธกี ารผลิตเครือ่ งดืม่ โปรไบโอติกทีม่ นี ้ าหมักวุน้ สวรรค์ผสมเซลลูโลส

นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1203000855
1203000876

16-ส.ค.-55
21-ส.ค.-55

เครือ่ งสีขา้ วครัวเรือน
ไอศกรีมโยเกิรต์ ครีมชีสหมูหยอง

นายศักดา อินทรวิชยั และคณะ
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

คณะเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1203000877

21-ส.ค.-55

กรรมวิธกี ารผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมลู อิสระพร้อมบริโภค

นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1203000878

21-ส.ค.-55

กรรมวิธกี ารผลิตข้าวเหนียวมูนทีเ่ สริมสารต้านอุนมูลอิสระ

นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1203000921

31-ส.ค.-55

กรรมวิธกี ารผลิตน้ าข้าวกล้องงอก

นางพัชรี ตัง้ ตระกูล และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1203000922

31-ส.ค.-55

เครือ่ งดืม่ ข้าวกล้องงอกผสมข้าวเหนียวดา

นางพัชรี ตัง้ ตระกูล และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1203000923

31-ส.ค.-55

เครือ่ งดืม่ ข้าวกล้องงอกผสมถัวเหลื
่ องงาดา

นางพัชรี ตัง้ ตระกูล และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1203000924

31-ส.ค.-55

เครือ่ งดืม่ ข้าวกล้องงอกผสมแครอท

นางพัชรี ตัง้ ตระกูล และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1203001173

8-ต.ค.-55

ผลิตภัณฑ์ป๋ ยคอกผสมจุ
ุ
ลนิ ทรียแ์ บบอัดเม็ด

รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์

คณะเกษตร

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
1203001174
1203001291
1203001347

อนุสิทธิ บตั ร

1203001413

อนุสิทธิ บตั ร

1203001414

30-พ.ย.-55

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1203001452
1203001453

14-ธ.ค.-55
14-ธ.ค.-55

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1203001487
1203001497
1303000148
1303000149

24-ธ.ค.-55
27-ธ.ค.-55
11-ก.พ.-56
11-ก.พ.-56

อนุสิทธิ บตั ร

1303000193

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
8-ต.ค.-55 กรรมวิธกี ารล้างเนื้อปลา
7-พ.ย.-55 อุปกรณ์วดั คลืน่ ในทะเล
21-พ.ย.-55 สูตรอาหารเลีย้ งเชือ้ เพิม่ ปริมาณแบคทีเรียซูโดโมแนส ฟลูออเรสเซนส์
(Pseudomonas flourescens) และกรรมวิธกี ารผลิต
30-พ.ย.-55 กรรมวิธกี ารผลิตเยือ่ ฟอกขาวจากปอคิวบา (Kenaf : Hibiscus canabinus)

ผู้ประดิ ษฐ์
ผศ.ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
รศ.ดร.วีระศักดิ ์ อุดมโชค และคณะ
รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร

วิขนั ฑ์ อรรณพานุ รกั ษ์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

นางสุดฤดี ประเทืองวงศ์

คณะเกษตร

นายทองใส จานงการ และคณะ
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
ผศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ และคณะ
ดร.สุจณ
ิ ณา กรรณสูตร
นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ

22-ก.พ.-56

สูตรอาหารเลีย้ งเชือ้ เพิม่ ปริมาณแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลสิ (Bacillus subtilis)
และกรรมวิธกี ารผลิต
เจลดูดซับโลหะหนัก
กรรมวิธกี ารผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึงแบบเบ็ดเสร็จทีม่ รี ะบบแยกกรดแลก
ติก
ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียควบคุมศัตรูพชื
กรรมวิธกี ารผลิตอินูลนิ น้ าตาลต่า
ตูฝ้ ึกรีไซเคิลแนวตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์
สูตรและผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ยบั ยัง้ เชือ้ แบคทีเรียก่อสิวทีม่ สี ว่ นประกอบของยาง
เหลืองจากมังคุด
กรรมวิธกี ารผลิตสารตัง้ ต้นสาหรับการผลิตเอทานอลจากก้านใบมันสาปะหลัง

รศ.ประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ

คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสิง่ แวดล้อม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

1303000227
1303000228
1303000275

5-มี.ค.-56
5-มี.ค.-56
13-มี.ค.-56

ชีวผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปควบคุมศัตรูพชื
อาหารเพิม่ ปริมาณเชือ้ แบคทีเรียผสม
กรรมวิธกี ารผลิตแป้งถัวเหลื
่ องทีผ่ า่ นกระบวนการเพาะงอก

รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
นางสาววนิดา เทวารุทธิ ์ และคณะ

คณะเกษตร
คณะเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1303000292

19-มี.ค.-56

เครือ่ งดืม่ ถัวเขี
่ ยวกึง่ สาเร็จรูปชนิดผง

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1303000317
1303000318

26-มี.ค.-56
26-มี.ค.-56

กรรมวิธกี ารเพิม่ ปริมาณชีวมวลสาหร่ายสไปรูลนิ ่ า
กรรมวิธกี ารผลิตฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ดว้ ยวิธกี ารหมักโดยใช้จุลนิ ทรีย์

รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสิทธิ บตั ร

1303000394

11-เม.ย.-56

กรรมวิธที าน้ าสลัดเพือ่ สุขภาพทีม่ นี ้านมถัวเหลื
่ องและวุน้ สวรรค์เป็ นส่วนผสม

นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1303000395

11-เม.ย.-56

เครือ่ งดืม่ มันเทศผสมน้าผลไม้และน้าข้าวหมาก

น.ส.ช่อลัดดา เทีย่ งพุก และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1303000448
1303000449

26-เม.ย.-56
26-เม.ย.-56

เครือ่ งคัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผักและผลไม้ทม่ี รี ปู ร่างเรียวยาว
เปปไทด์ยบั ยังการเจริ
้
ญของเชือ้ ทีก่ ่อโรคทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ

นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ
นางสุนนั ทา รัตนาโภ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะวิทยาศาสตร์

อนุสิทธิ บตั ร

1303000450

26-เม.ย.-56

เปปไทด์ยบั ยังการเจริ
้
ญของเชือ้ ทีก่ ่อโรคทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ

นางสุนนั ทา รัตนาโภ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
1303000451

อนุสิทธิ บตั ร

1303000501

10-พ.ค.-56

อนุสิทธิ บตั ร

1303000502

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
้
ญของเชือ้ ทีก่ ่อโรคทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ
26-เม.ย.-56 เปปไทด์ยบั ยังการเจริ

ผู้ประดิ ษฐ์
นางสุนนั ทา รัตนาโภ และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิทยาศาสตร์

กรรมวิธกี ารผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้

นายประมวล ทรายทอง และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

10-พ.ค.-56

สูตรอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคทีม่ รี าข้าวสกัดน้ ามันเป็ นส่วนผสม

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

1303000503
1303000535
1303000536
1303000578
1303000602

10-พ.ค.-56
21-พ.ค.-56
21-พ.ค.-56
29-พ.ค.-56
5-มิ.ย.-56

ระบบล้อไร้ดุม
กรรมวิธกี ารผลิตข้าวกล้องงอก
อุปกรณ์ขจัดคราบไขมันในถังดักไขมัน
ขนมขบเคีย้ วชนิดแท่งจากดอกไม้และผลไม้
ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวผสมเลือดอบแห้งกึง่ สาเร็จรูป

นายภูเบศ จันทรังษี และคณะ
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์
นายพยูร เสนทองแก้ว และคณะ
รศ.ดร.อนุ วตั ร แจ้งชัด และคณะ
นางสาวช่อลัดดา เทีย่ งพุก และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1303000650

14-มิ.ย.-56

นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1303000651
1303000706
1303000752
1303000753

14-มิ.ย.-56
26-มิ.ย.-56
5-ก.ค.-56
5-ก.ค.-56

กรรมวิธกี ารเพาะเลีย้ งสาหร่ายสไปรูลนิ ่าเพือ่ การผลิตพอลิแซ็กคาร์ไรด์นอก
เซลล์
กรรมวิธกี ารเพาะเลีย้ งสาหร่ายสไปรูลนิ ่าเพือ่ การผลิตซี-ไฟโคไซยานิน
ั ่ กรยาน
ระบบวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานของร่างกายจากการปนจั
เครือ่ งแยกผลปาล์มน้ ามันออกจากช่อทะลายย่อย
กรรมวิธผี ลิตกระดาษดูดซับน้ามัน

นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ
นางสาวสิรพิ ร ศศิมณฑลกุล และคณะ
นายวัชรพล ชยประเสริฐ และคณะ
นายวุฒนิ นั ท์ คงทัด และคณะ

อนุสิทธิ บตั ร

1303000773

12-ก.ค.-56

โยเกิรต์ พร้อมดืม่ จากข้าวกล้องงอก

นางพัชรี ตัง้ ตระกูล และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1303000903
1303001037

14-ส.ค.-56
6-ก.ย.-56

นางเสาวนุ ช ถาวรพฤกษ์ และคณะ
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์ และคณะ

คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1303001038
1303001039

6-ก.ย.-56
6-ก.ย.-56

ชุดตรวจสอบอินทรียว์ ตั ถุในดิน
กรรมวิธกี ารผลิตข้าวสาเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิ ดสนิทโดยใช้
เทคนิคปลอดเชือ้
ขนมสุนขั เพือ่ สุขภาพเสริมคุณค่าสารอาหารจากยีสต์
ข้าวเกรียบทีม่ วี นุ้ สวรรค์เป็ นส่วนผสม

นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และคณะ
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร

1303001260

4-ต.ค.-56

ผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสาเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ

นางสาววาสนา นาราศี และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1303001425
1303001426

12-พ.ย.-56
12-พ.ย.-56

สูตรอาหารทีส่ ง่ เสริมการสังเคราะห์สารแบต้าแคโรทีนในเซลล์จุลนิ ทรีย์
กรรมวิธกี ารผลิตโจ๊กข้าวโพดพร้อมบริโภคบรรจุรที อร์ทเพาช์

นายชินนทัต สินประเสริฐโชค และคณะ
นางสาวงามจิตร โล่วทิ รู และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1303001505
1303001506
1303001567

29-พ.ย.-56
29-พ.ย.-56
13-ธ.ค.-56

นายบัญญัติ เศรษฐฐิติ
นางสาวจินดาวรรณ สิรนั ทวิเนติ และคณะ
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1303001636
1303001637

27-ธ.ค.-56
27-ธ.ค.-56

อุปกรณ์ให้น้ าแบบหยด
ผลิตภัณฑ์กมั มีเ่ ยลลีท่ ม่ี เี ลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็ นส่วนผสม
เครือ่ งดืม่ หมัก ทีม่ นี ้าหนักเชือ้ อะซิโตแบคเตอร์ผสมกับน้ าหมักเชือ้ แบคทีเรีย
แลคติก
ผงโปรตีนละลายน้ าได้จากเมล็ดถั ่วพูผสมตาลึง
ขนมลูกชุบเมล็ดมะขามเพาะงอกและกรรมวิธี

นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ
นางประภาศรี สิงห์รตั น์ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

ประเภท
อนุสิทธิ บตั ร

เลขที่คำขอ
1403000095

อนุสิทธิ บตั ร

1403000096

13-ก.พ.-57

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1403000230
1403000265
1403000331

อนุสิทธิ บตั ร

วันที่ ยื่นกรมฯ
ชื่อเรื่อง
่ าสีทอง
13-ก.พ.-57 สูตรอาหารสาหรับการเพาะเลีย้ งเห็ดถังเช่

ผู้ประดิ ษฐ์
นางมณจันทร์ เมฆธน
นายศุภกิจ เมฆธน
นายสาโรจน์ ศิรศิ นั สนียกุล และคณะ

คณะ/สำนัก/สถำบัน
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

13-มี.ค.-57
24-มี.ค.-57
4-เม.ย.-57

กรรมวิธกี ารสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดจากเอนไซม์ไลเพส (Polyactic acid)
โดยใช้เอนไซม์ไลเพสจากรา Thermomyces lanuginosus เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
พอลิเมอไรเซชัน
เครือ่ งระเหยน้ าผลไม้โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ
นายเชาว์ อินทร์ประสิทธิ ์ และคณะ
นักเก็ตเนื้อเทียมแช่แข็งและกรรมวิธกี ารผลิต
นางเทพกัญญา หาญศีลวัต และคณะ
ชาข้าวฮางงอกและกรรมวิธกี ารผลิต
นางสาวอรัญญา พรหมกูล และคณะ

1403000357

11-เม.ย.-57

ชาผลไม้ชนิดผงจากผลมะเม่าสุกและกรรมวิธกี ารผลิต

นางสาวอริสรา โพธิสนาม
์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

อนุสิทธิ บตั ร

1403000358

11-เม.ย.-57

ซุปไก่ดาสกัดกึง่ สาเร็จรูปชนิดผงและกรรมวิธกี ารผลิต

นางสาวโศรยา แสนเมือง และคณะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

อนุสิทธิ บตั ร

1403000390

25-เม.ย.-57

สูตรผสมปลาแผ่นอบกรอบ

นางสาวปานวาด พรหมดี และคณะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

อนุสิทธิ บตั ร

1403000446

8-พ.ค.-57

ผลิตภัณฑ์ซอสเข้มข้นทีไ่ ด้จากการหมักพืชผักผลไม้และดอกไม้พน้ื บ้านด้วยลูก นางสาวคนิจฐา บุญเฟื่ อง และคณะ
แป้งข้าวหมากและกรรมวิธี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

อนุสิทธิ บตั ร

1403000499

22-พ.ค.-57

นายสุทธิพนั ธ์ แก้วสมพงษ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุสิทธิ บตั ร

1403000687

30-มิ.ย.-57

การหมักเอทานอลจากเปลือกต้นไม้ดว้ ยยีสต์แซคคาโรไมซีส ซีรวี ซิ เิ อ้
(Saccharomyces cerevisiae) ดัดแปลงพันธุกรรม
สูตรอาหารข้นสาหรับโคนมทีม่ ใี บโสนอินเดียทีผ่ า่ นกระบวนการอบแห้งเป็ น
ส่วนผสม

นางสาวศิรริ ตั น์ บัวผัน และคณะ

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1403000848
1403000849
1403000982
1403001036
1403001037
1403001122

31-ก.ค.-57
31-ก.ค.-57
29-ส.ค.-57
8-ก.ย.-57
8-ก.ย.-57
18-ก.ย.-57

ผงโรยข้าวคลุกสาหรับสุนขั เสริมแคลเซียมอินทรียแ์ ละกาบา
โครงรถจักรยานพับได้
เครือ่ งมือดักล่อหมึกสาย
กรรมวิธกี ารผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึง่ สาเร็จรูปคืนรูปเร็ว
กรรมวิธกี ารผลิตน้ ายาขนมจีนผงกึง่ สาเร็จรูป
หมูแผ่นกรอบเจโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชนั

นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และคณะ
นายอมรฤทธิ ์ เจิมวิวฒ
ั น์ (นิสติ ) และคณะ
นายจรวย สุขแสงจันทร์
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์ และคณะ
นายสิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์ และคณะ
นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการผลิตนม สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกจิ เพือ่ การค้นคว้าและ
พัฒนาปศุสตั ว์และผลิตภัณฑ์สตั ว์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะประมง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1403001123
1403001273

18-ก.ย.-57
2-ต.ค.-57

นายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ

คณะเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุสิทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร

1403001353
1403001354

17-ต.ค.-57
17-ต.ค.-57

อุปกรณ์กาหนดปริมาณเมล็ดแบบสายพานนาเมล็ด
กรรมวิธกี ารผลิตเครือ่ งดืม่ น้าหมักเชือ้ อะซิโตแบคเตอร์ผสมกับน้ าหมักเชือ้
แบคทีเรียแลคติก
เห็ดถังเช่
่ าทิเบตสกัดในรูปแบบผง
อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า

นางมณจันทร์ เมฆธน และคณะ
นายบัญญัติ เศรษฐฐิติ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

