
ประเภท จ ำนวน เลขท่ีค ำขอ
วนัย่ืนค ำขอ 

(วนัท่ีได้รบัควำม
คุ้มครอง)

ช่ือเร่ือง ผู้ประดิษฐ์ คณะ/ส ำนัก/สถำบนั

1 9701001666 31-ม.ค.-40 องคป์ระกอบย่อยสลายไดท้างชวีภาพ รศ.สายสนม  ประดษิฐ์ดวง และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2 9701002655 3-ก.ค.-40 อาหารส าเรจ็รปูชนดิอดัแทง่ส าหรบัชา้ง รศ.อุทยั  คนัโธ  และคณะ คณะเกษตร
3 9701004782 21-พ.ย.-40 เครือ่งปอกเปลอืกมะพรา้ว

Coconut Dehusking Machine
รศ.ดร.มงคล  กวางวโรภาส และคณะ สวพ.มก.กพส.

4 9801003462 1-ม.ค.-41 การผลติกระดาษจากใบสบัปะรด นายวรภทัร  ลคันทนิวงศ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
5 9801003463 1-ม.ค.-41 เครือ่งหอ่ – เกบ็เกีย่วผลไมอ้เนกประสงค์ นายวรภทัร  ลคันทนิวงศ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
6 9801000763 26-ก.พ.-41 เครือ่งวดัปรมิาณน ้าฝนระบบดจิติอล รศ.สทิธพิร  สุขเกษม คณะเกษตร ม.เชยีงใหม่
7 9801001442 23-เม.ย.-41 กรรมวธิกีารพอกและเคลอืบเมลด็พนัธุพ์ชืโดยใชว้สัดุทีย่่อยสลายไดท้างชวีภาพ ดร.ภาณี  ทองพ านกั  และคณะ สวพ.มก.กพส.
8 9801002499 2-ก.ค.-41 กระบวนการสงัเคราะหซ์โีอไลตช์นดิแกลโลซลิเิกต เอม็เอฟไอ Process For Synthesizing Gallosilicate MFI – 

Type Zeolite
รศ.ดร.จ ารสั  ลิม้ตระกลู และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

9 9801002810 22-ก.ค.-41 ผลติภณัฑท์ีม่แีบคทเีรยีเป็นส่วนประกอบส าหรบัควบคุมโรคกาบใบแหง้ของขา้ว นายจริะศกัดิ ์ กุศลวริยิะวงศ ์และคณะ คณะเภสชักรรม ม.สงขลานครนิทร์

10 9801002976 3-ส.ค.-41 เครือ่งขดุยา้ยตน้ไมแ้ละขดุหลุมปลกู
Planting hole digger and transplanter

ดร.บญัญตั ิ เศรษฐฐติิ คณะเกษตร

11 9801002977 3-ส.ค.-41 ปจัจยัการเจรญิเตบิโตของพชื ผศ.รมณีย ์ อาภาภริม
และคณะ

คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม

12 9801003328 26-ส.ค.-41 องคป์ระกอบและการใชก้วาวเครอืขาวส าหรบัเลีย้งสตัว์
A Composition and using kwao keue (Pueraria mirifica) as  animals feed

นายสมโภชน์  ทบัเจรญิ  และคณะ สถาบนัวาจกกสกิจิเพือ่การคน้ควา้และพฒันาฯ 
กพส.

13 9801004215 30-ต.ค.-41 ชุดตรวจสอบเอน็พเีคในดนิ ดร.ทศันยี ์อตัตะนนั และคณะ คณะเกษตร
14 9901000553 23-ก.พ.-42 เครือ่งผ่าทเุรยีนดบิเพือ่การแปรรปู

Unripe durian Cutting Machine
นายเสกสรรร  สหีวงษ์ และคณะ สวพ.มก.กพส.

15 9901000963 23-ม.ีค.-42 การผลติเยื่อปอสาโดยการระเบดิดว้ยไอน ้าและการฟอกเยื่อปอสาดว้ยไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ในเบสโปตสัเซยีม
ไฮดรอกไซด ์(H2O2/KOH)

นายวทิยา  ป ัน้สุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์

16 9901001300 20-เม.ย.-42 การสงัเคราะหซ์โีอไลดช์นดิ ZSM-5 จากเถา้ลอยของถ่านหนิลกิไนต ์A Synthesis Process of ZSM-5 Zeolite from
 Lignite Fly Ash

นางสาวเมตตา เจรญิพานชิ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

17 9901001342 22-เม.ย.-42 องคป์ระกอบของปลาหมกึแปรรปู มทันามทันา  แสงจนิดาวงษ์ และคณะ คณะประมง
18 9901001769 25-พ.ค.-42 เครือ่งเกีย่วนวดขา้วโพดชนดิลากจูงโดยรถแทรกเตอร์

Tractor Pulled type Corn Combined Harvester
นายวชิา  หมัน่ท าการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

19 9901001956 3-ม.ิย.-42 องคป์ระกอบย่อยสลายไดท้างชวีภาพจากแป้งทีป่รบัปรงุใหด้ขี ึน้
Improved Biodegradable Starch-Based Composition for Production Of Shaped Bodies

ผศ.ดร.งามทพิย ์ ภู่วโรดม และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

20 9901002325 28-ม.ิย.-42 เครือ่งขดุหวัมนัส าปะหลงั ดร.ศกัดา  อนิทรวชิยั และคณะ คณะเกษตร
21 9901002704 22-ก.ค.-42 เครือ่งขดัผวิเมลด็พรกิไทยด า     

Pepper Seed Polishing Machine (US6,277,424 B1)
รศ.ดร.มงคล  กวางวโรภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

22 9901002705 22-ก.ค.-42 การผลติผลติภณัฑเ์บตา-คาโรทนี และสารสเีหลอืงจากสาหรา่ยน ้าเคม็ทีแ่ยกในประเทศไทย รศ.ดร.อรพนิ  ภมูภิมร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23 9901003376 9-ก.ย.-42 กรรมวธิกีารผลติผลติภณัฑอ์าหารโดยใชแ้ป้งขา้วเจา้แทนแป้งสาลี นางเนื้อทอง  วนานุวธั และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงำนวิจยัท่ีย่ืนขอรบัควำมคุ้มครอง (ข้อมลู ณ เดือนมิถนุำยน 2558)

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)
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24 9901003668 30-ก.ย.-42 เครือ่งฆ่าเชื้ออาหารส าเรจ็รปูบรรจุภาชนะโดยรงัสอีนิฟราเรด นายสมยศ  จรรยาวลิาส (เสยีชวีติแลว้) และ/
นายธรีะ ทองเผอืก

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

25 9901004725 16-ธ.ค.-42 เครือ่งท าความเยน็ในระบบอแีวปปอเรทฟีคลูลิง่ซสีเตม็ ส าหรบัอาคารหรอืโรงเรอืนเปิดหรอืกึง่ปิด (Evaporative 
Cooling Machine for Openand Semi Close Room)

ดร.สุรชยั  ชาครยีรตัน์ คณะเกษตร

26 09/553087 19-เม.ย.-43 Pepper seed
polishing machine

รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

27 0001003459 11-ก.ย.-43 เบนทอไนตส์ าหรบัฟอกสนี ้ามนัถัว่เหลอืง
(Bentonite for Soy Bean Oil Decolourization)

ดร.ลดัดา  มศีุข คณะวทิยาศาสตร์

28 0001003781 3-ต.ค.-43 การท าใหวุ้น้สวรรคท์ีผ่ลติมรีปูรา่งทีเ่ฉพาะ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

29 0001004332 10-พ.ย.-43 กรรมวธิกีารคลีไ่มไ้ผ่ รศ.ดร.บุญน า  เกีย่วขอ้ง คณะวนศาสตร์
30 0001004808 12-ธ.ค.-43 การผลติแผ่นใยไมอ้ดัโดยไมใ่ชก้าวเป็นตวัประสาน นายนคิม  แหลมสกั และคณะ คณะวนศาสตร์
31 0101000404 6-ก.พ.-44 กรรมวธิกีารผลติฟลุกโตโอลโิอแซค็าไรด์

(Fructo-oligosaccharides production process)
ดร.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

32 0101002057 28-พ.ค.-44 การท าปาทอ่งโก๋กึง่ส าเรจ็รปูแบบทอดครึง่ทางแช่แขง็ นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

33 303000366 28-ม.ิย.-44 น ้ากะทเิพือ่สุขภาพ รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรงีาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
34 01010002541 28-ม.ิย.-44 การพฒันาสตูรแป้งขา้วเจา้ผสมและกรรมวธิกีารผลติขนมปงัแป้งขา้วปราศจากแป้งสาลี นางเนื้อทอง  วนานุวธั คณะอุตสาหกรรมเกษตร
35 0101002619 3-ก.ค.-44 เครือ่งแล่วุน้สวรรค์ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
36 0101002709 10-ก.ค.-44 การผลติพอลเิบตา้ ไฮดรอกซบีวิทเิรต 

(Poly-b-hydroxybutyrate production process)
รศ.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

37 0101004102 8-ต.ค.-44 เครือ่งขดูผวิทอ่นออ้ย รศ.ดร.มงคล  กวางวโรภาส คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
38 0203000390 25-ต.ค.-44 กรรมวธิกีารผลติขา้วเคลอืบทีม่กีลิน่หอม เพิม่คุณค่าทางอาหารและทนต่อการเสือ่มคุณภาพ ดร.อรอนงค ์ นยัวกิุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
39 0101004335 25-ต.ค.-44 การใชป้ระโยชน์หญา้แฝกเป็นแผ่นวสัดุทดแทนไม้ นายทรงกลด  จารสุมบตั ิและคณะ คณะวนศาสตร์
40 0101004832 27-พ.ย.-44 ชุดอุปกรณ์ส าหรบัตรวจหาการตา้นทานสารเคมฆี่าแมลงเชงิพฤตกิรรมในยุงพาหะน าโรค ผศ.ดร.ธรีภาพ เจรญิวริยิภาพ คณะเกษตร
41 070214 7-ธ.ค.-44 สือ่การเรยีนการสอนรปูหุ่นจ าลองโดยใชย้างพารา ดร.อภนินัท ์ สุประเสรฐิ และคณะ คณะสตัวแพทยศาสตร์
42 070215 7-ธ.ค.-44 ไมว้ศิวกรรมจากไผ่ (ไมเ้อน็บ)ี

(Engineering Timber From Bamboo) (En-B Wood)
ดร.เบญจพล  เวทยว์วิรณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

43 0101005215 21-ธ.ค.-44 ผดัไทย น.ส.อจัฉราวรรณ โรจนนาค Thai food contest
44 0201000115 15-ม.ค.-45 ตม้ย า นางสุธ ีสรรณรงค ์และคณะ Thai food contest
45 0201000247 25-ม.ค.-45 แกงเขยีวหวาน นางสาวพชัรลกัษณ์ วฒันชยั และคณะ Thai food contest
46 0201000328 31-ม.ค.-45 การท าขนมปงัอบไอน ้าจากแป้งผสมขา้วหอมมะลกิบัแป้งสาลี นางเพญ็ขวญั ชมปรดีา และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

47 0201000329 31-ม.ค.-45 ธูปไล่ยุงใบเสมด็ขาว นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

48 0201000441 12-ก.พ.-45 การผลติเอทานอลจากน ้าตาลทีไ่ดจ้ากการย่อยกากมนัส าปะหลงั ดร.วริตัน์ วารชิยศ์รรีตันา และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
49 0201000596 22-ก.พ.-45 ตม้ขา่ นายยุคล เกตุรุง่ และคณะ Thai food contest
50 0201000597 22-ก.พ.-45 แกงมสัมัน่ นางจนัทมิา ปิยะศลิป์ และคณะ Thai food contest
51 0201000864 13-ม.ีค.-45 แกงเลยีง นางสุวมิล ปรนีคร และคณะ Thai food contest

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)
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52 0201000865 13-ม.ีค.-45 แกงสม้ นางสาวไพเราะ เรอืงจนัทร ์และคณะ Thai food contest
53 0201000866 13-ม.ีค.-45 แกงแดงเผด็ นางปราณี เยาวจิติร ์และคณะ Thai food contest
54 0201000962 19-ม.ีค.-45 กระบวนการผลติขา้วหงุสุกเรว็ ดร.ปรศินา สุวรรณาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
55 0201001200 1-เม.ย.-45 แกงปา่ก์ นางล าปาง อุดมรตัน์ และคณะ Thai food contest
56 0201001201 1-เม.ย.-45 ฉู่ฉี่ นางจ านง  ปราบทวายศนูย ์และคณะ Thai food contest
57 0201001202 1-เม.ย.-45 ลาบ นางศมน ประเสริฐทองสุก Thai food contest
58 0201001203 1-เม.ย.-45 หลนเตา้เจีย้ว นางสาววราภรณ์ ยิง่จรสัแสง และคณะ Thai food contest
59 0201001441 19-เม.ย.-45 ย าวุน้เสน้ นางสุภลกัษณ์ ตรอีรณุรกัษ์ และคณะ Thai food contest
60 0201001442 19-เม.ย.-45 ปลากรมิไขเ่ต่า นางประทมุ พรรณพพิฒัน์ และคณะ Thai food contest
61 0201001443 19-เม.ย.-45 บวัลอย นางกรรณิการ ์เพชรสน และคณะ Thai food contest
62 0201001520 26-เม.ย.-45 กรรมวธิกีารอดัไมไ้ผ่ใหเ้ป็นแผ่นราบดว้ยไฟฟ้า ดร.ประเทอืง พุฒซอ้น และคณะ คณะวนศาสตร์
63 0201001765 15-พ.ค.-45 สารอนุพนัธ์ใหมd่ihydropyrano-1,2-naphthoquinones, 

dihydrofurano-1,2-naphthoquinones,dihydropyrano-1,4-naphthoquinones และ 
dihydrofurano-1,4-naphthoquinones  ทีย่บัยัง้เซลลม์ะเรง็

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

64 0201001766 15-พ.ค.-45 สารอนุพนัธ์ใหม ่1,4 แนพโทควโินน เอสเทอร ์(1,4-naphthoquinone ester) ทีย่บัยัง้เซลลม์ะเรง็ รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
65 0201001847 21-พ.ค.-45 เครือ่งขดัผวิทอ่นออ้ย รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
66 0201002143 10-ม.ิย.-45 เครือ่งลอกและลา้งยางพารา ผศ.ฉลอง อุไรรตัน์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตภาคใต้

67 0201002118 7-ม.ิย.-45 เครือ่งนวดขา้วน ้านม นายวชิา หมัน่ท าการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
68 0201002859 1-ส.ค.-45 เครือ่งท าความสะอาดแบบแหง้และขดูผวิหวัมนัส าปะหลงั นางสุกญัญา จตัตุพงษ์ และคณะ สถาบนัวาจกกสกิจิเพือ่การคน้ควา้และพฒันาฯ 

กพส.

69 0201003755 10-ต.ค.-45 กรรมวธิกีารแช่แขง็อสุจชิา้ง ผูศ้.ดร.อนุชยั และคณะ คณะสตัวแพทยศาสตร์
70 10/282,205 29-ต.ค.-45 Non-Synthetic Biodegradble

starch-based composition for
production of shaped bodies

รศ.สายสนม  ประดษิฐ์ดวง และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

71 0301001394 11-เม.ย.-46 การท าเคก้รสบตัเตอรจ์ากแป้งขา้วหอมมะลิ นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

72 0301001631 29-เม.ย.-46 กรรมวธิกีารผลติกรดแลกตกิ รศ.สาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
73 0301001632 29-เม.ย.-46 กรรมวธิกีารผลติหนงัไก่สดทีส่ะอาด ปลอดเชื้อ และกรรมวธิกีารผลติแคบไก่ทีส่ะอาดปลอดภยั ไดคุ้ณภาพ นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

74 0301002894 4-ส.ค.-46 การเพิม่วติามนิบ ี12 และปรบัปรงุกลิน่ของถัว่เน่า ศ.ดร.บุษบา ยงสมทิธ์ คณะวทิยาศาสตร์
75 0301003020 13-ส.ค.-46 แผ่นไมป้ระกอบซเีมนต ์ และกรรมวธิกีารผลติของสิง่นัน้ (Cement-Boned Composite Boards and Processfor 

Production Thers of...)
นายนคิม  แหลมสกั คณะวนศาสตร์

76 0301003293 3-ก.ย.-46 วสัดุทดแทนไมจ้ากเศษเหลอืทางการเกษตร และกรรมวธิกีารผลติของสิง่นัน้ นายทรงกลด จารสุมบตั ิและคณะ คณะวนศาสตร์
77 0301003590 24-ก.ย.-46 ผลติภณัฑซุ์ปสกดัจากคอลลาเจนของจระเขแ้ละกรรมวธิกีารผลติ รศ.ดร.วรรณวบิลูย ์กาญจนกุญชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
78 0301003757 3-ต.ค.-46 สายพนัธุก์ลายสขีองเชื้อราโมแนสคสัสายพนัธุ ์KB 11304 ทีใ่ชม้นัส าปะหลงัไดด้ี ศ.ดร.บุษบา  ยงสมทิธ์ คณะวทิยาศาสตร์

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)



ประเภท จ ำนวน เลขท่ีค ำขอ
วนัย่ืนค ำขอ 

(วนัท่ีได้รบัควำม
คุ้มครอง)

ช่ือเร่ือง ผู้ประดิษฐ์ คณะ/ส ำนัก/สถำบนั

79 0301004241 12-พ.ย.-46 เครือ่งคดัแยกเมลด็พนัธุถ์ัว่ฮามาตา้แบบตาขา่ยทรงกระบอก นายประภากรณ์  แสงวจิติร คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์วทิยาเขต
เฉลมิพระเกยีรตสิกลนคร

80 0301004399 21-พ.ย.-46 สารบรสิุทธิป์ระเภทคมูารนิและคารบ์าโซลทีอ่อกฤทธิย์บัยัง้เชื้อเอช ไอ ว ี1 (anti-HIV-1 activity) ทีแ่ยกไดจ้ากตน้
สนัโศก (Clausena excavata)

รศ.ดร.งามผ่อง  คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

81 0301004400 21-พ.ย.-46 สารบรสิุทธิ ์O-methylmukonal ทีอ่อกฤทธิย์บัยัง้เชื้อเอช ไอ ว ี1 (anti-HIV-1 activity) ทีแ่ยกไดจ้ากตน้สนัโศก 
(Clausena excavata) เป็นครัง้แรก

รศ.ดร.งามผ่อง  คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

82 0401000464 12-ก.พ.-47 เครือ่งตดัและสบัตน้ขา้วโพดแบบใชต้น้ก าลงัจากแทรคเตอรข์นาดเลก็ ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวน คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
83 0401001083 26-ม.ีค.-47 กรรมวธิกีารผลติเอนไซมอ์นูิลเินส เอนไซมอ์นิเวอรเ์ทส และอนูิโลโอลโิกแซก็คาไรด์ รศ.ดร.สาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
84 0401002434 29-ม.ิย.-47 เครือ่งตดักิง่ปาลม์น ้ามนั บณัฑติ จริโมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
85 0401003986 14-ต.ค.-47 เครือ่งปอกเปลอืกผลมะพรา้วอ่อน รศ.ดร.บณัฑติ  จรโิมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
86 0401005014 16-ธ.ค.-47 อุปกรณ์ล าเลยีงของเหลวในระบบการบรรจุชนดิถุง นายสุชาต ิ พนัธุไ์พศาล และคณะ บณัฑติวทิยาลยั

87 0501000444 4-ก.พ.-48 เครือ่งปอกเปลอืกขา้วโพดฝกัอ่อนแบบลกูกลิง้ นายอนุพนัธ์ เทอดวงศว์รกุล คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
88 0501001770 21-เม.ย.-48 กรรมวธิกีารสงัเคราะหซ์ลิกิาเมโซพอรช์นดิ SBA-15 จากเถา้แกลบและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากรรมวธินีี้ นางเมตตา เจรญิพานชิ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
89 0501003114 6-ก.ค.-48 กรรมวธิกีารผลติไมโครแคปซลูจากสตารช์ขา้วทีด่ขี ึน้และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีี้ นางวภิา  สุโรจนะเมธากุล   และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

90 0501004539 28-ก.ย.-48 ฟิลม์พลาสตกิบรรจุภณัฑด์ดัแปลงสภาวะบรรยากาศเพือ่ยดือายุและรกัษาคุณภาพของผลติผลสด ดร.วาณี ชนเหน็ชอบ
และคณะ สวทช.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

91 0501005684 2-ธ.ค.-48 แหนมวุน้สวรรคแ์ละกรรมวธิกีารผลติ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

92 0501005685 2-ธ.ค.-48 ไสก้รอกเปรีย้ววุน้สวรรค ์และกรรมวธิกีารผลติ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

93 0501005699 2-ธ.ค.-48 อุปกรณ์ส าหรบัเกบ็ตวัอย่างดนิ นายวสิุทธิ ์วรีสาร คณะเกษตร กพส.
94 0601000250 23-ม.ค.-49 กรรมวธิกีารผลติกรดแลกตกิดว้ยระบบเซลลต์รงึ รศ.ดร.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
95 0601000251 23-ม.ค.-49 กรรมวธิกีารผลติกระดาษหอ่อาหารส าหรบัเตาไมโครเวฟ นายวชิยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

96 0601000252 23-ม.ค.-49 กรรมวธิกีารผลติกระดาษแขง็จากเยื่อคราฟทท์ีใ่ชแ้ลว้ นายวชิยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

97 0601000253 23-ม.ค.-49 กรรมวธิกีารผลติสปาเกตตกีึง่ส าเรจ็รปูจากแป้งขา้วหอมมะลิ นายวชิยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

98 0601000882 1-ม.ีค.-49 สิง่ประกอบและสารออกฤทธิย์บัยัง้เชื้อไวรสัเฮอรเ์พสซมิเพลค (Herpes  simplex type 1 (HSV-1)ทีแ่ยกไดจ้าก
ย่านพาโหม (Paederia tomentos

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

99 0601001179 16-ม.ีค.-49 อุปกรณ์ส าหรบัเจาะเกบ็เลอืดปรมิาณมาก รศ.ดร.วนิ เชยชมศร ีและคณะ คณะวทิยาศาสตร์

100 0601001727 17-เม.ย.-49 วธิกีารผลติโปรตนีไฮโดรไลเสทจากไหม และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากวธิกีารเหล่านัน้ ดร.พลิาณี ไวถนอมสตัย ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

101 0601004151 30-ส.ค.-49 เครือ่งกลัน่น ้ามนัหอมระเหยดว้ยไอน ้าแรงดนัสงูขนาดเลก็ นางสาวสุรตัน์วด ีจวิะจนิดา สวพ.มก.กพส.
102 0601004341 8-ก.ย.-49 สารอนุพนัธ์เมตาบอไลทข์องไนโตรฟูรานชนดิใหม ่ส าหรบัตรวจวดัแบบคดักรองเมตาบอไลทข์องไนโตรฟูราน รศ.ดร.ภควด ี  สุทธไิวยกจิ  และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)



ประเภท จ ำนวน เลขท่ีค ำขอ
วนัย่ืนค ำขอ 

(วนัท่ีได้รบัควำม
คุ้มครอง)

ช่ือเร่ือง ผู้ประดิษฐ์ คณะ/ส ำนัก/สถำบนั

103 0701000663 13-ก.พ.-50 ชุดทดสอบหาปรมิาณไอออนโลหะนกิเกลิแบบกึง่เชงิปรมิาณภาคสนาม รศ.ดร.ภควด ี  สุทธไิวยกจิ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

104 0701002091 27-เม.ย.-50 เครือ่งปอกเปลอืกมะพรา้วอ่อนแบบอตัโนมตัิ รศ.ดร.บณัฑติ  จรโิมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

105 0701002133 30-เม.ย.-50 วธิกีารตรวจสอบคุณภาพบอระเพด็ และชุดส าเรจ็รปูส าหรบัตรวจคุณภาพบอระเพด็โดยใชส้ารเอน็-ฟอรม์ลิแอนโน
นาอนี เป็นสารเอกลกัษณ์ส าคญั

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย ์ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

106 0701002134 30-เม.ย.-50 วธิกีารสกดัสารเอน็-ฟอรม์ลินอรนู์ซเิฟอรนีจากตน้บอระเพด็และสารผสมทีอ่อกฤทธิต่์อหวัใจได้ รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

107 0701002135 30-เม.ย.-50 วธิกีารสกดัสารเอน็-ฟอรม์ลิแอนโนนาอนีจากตน้บอระเพด็และสารผสมทีอ่อกฤทธิต่์อหวัใจได้ รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

108 0701002136 30-เม.ย.-50 วธิกีารตรวจสอบคุณภาพบอระเพด็ และชุดส าเรจ็รปูส าหรบัตรวจคุณภาพบอระเพด็โดยใชส้ารเอน็-ฟอรม์ลิ นอรนู์ซิ
เฟอรนี เป็นสารเอกลกัษณ์ส าคญั

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

109 0701002277 9-พ.ค.-50 ป้ายโฆษณาระบบสามมติทิีพ่ฒันาใหด้ขี ึน้
ป้ายโฆษณารปูแทง่สามเหลีย่มแบบพลกิหมนุทีส่่องสว่างดว้ยหลอดภาย LED

สุวทิย ์ เรงิวทิย์ บ.เวอร ์อนิโนเวชัน่ จ ากดั (บ.ภายใตศ้นูยบ่์ม
เพาะธุรกจิ)

110 0701002711 1-ม.ิย.-50 แผ่นฟิลมพ์ลาสตกิคอมโพสทิสคีดักรองแสงส าหรบัหอ่หุม้ผลติผลทางการเกษตร จติติพ์ร เครอืเนตร และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

111 0701003328 2-ม.ิย.-50 วธิกีารสกดัอนาคารด์กิจากเปลอืกเมลด็มะมว่งหมิพานตท์ีพ่ฒันาใหด้ขี ึน้ อรรถศกัดิ ์จารยี ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

112 0701003275 29-ม.ิย.-50 ดเีอน็เอมารค์เกอรแ์ละการใชต้รวจสอบสายพนัธุพ์ชืวงศแ์ดง จุลภาค คุน้วงศ ์และคณะ คณะเกษตร กพส.

113 0701003412 6-ก.ค.-50 สารอนุพนัธุใ์หม ่1,4 แนพโทควโินน อะลฟิาตกิ เอสเทอร ์(1,4-naphthoquinone aliphatic esters)ทีอ่อกฤทธิย์บัยัง้
เชื้อมาลาเรยีสายพนัธุพ์ลาสโมเดยีม ฟลัซพิารมั (Plasmodium falciparum)

งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

114 0701003865 2-ส.ค.-50 บรรจุภณัฑข์ายปลกีทีห่มนุเวยีนไดส้ าหรบัมะขามหวาน บณัฑติ จรโิมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

115 0701004098 16-ส.ค.-50 กรรมวธิใีส่สารเขา้สู่เมลด็พชืและธญัพชืโดยการอนิฟิวชนั ผศ.ดร.วราภรณ์  บุญทรพัยท์พิย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
116 0701005270 19-ต.ค.-50 แอนตบิอดต่ีอนวิคลโีอแคปซดิโปรตนีของทอสโพไวรสัซโีรกรุป๊สีท่ ีพ่บในประเทศไทยและการใชใ้นการตรวจวนิจิฉยั

ทอสโพไวรสัซโีรกรุป๊สีใ่นพชืทีเ่ป็นโรคดว้ยวธิกีารทางอมิมโูนวทิยา
อรประไพ คชนนัท ์และคณะ สวทช.

117 0701005271 19-ต.ค.-50 แอนตบิอดต่ีอนวิคลโีอแคปซดิโปรตนีของทอสโพไวรสัชนดิเมลอน เยลโลว์ สปอต ไวรสั(Melon yellow spot virus,
 MYSV) ทีพ่บในประเทศไทยและการใชใ้นการตรวจวนิจิฉยัทอสโพไวรสัชนดิเลมอนเยลโลว์ สปอต ไวรสั (MYSV) 
ในพชืทีเ่ป็นโรคดว้ยวธิกีารทางอมิมโูนวทิยา

อรประไพ คชนนัท ์และคณะ สวทช.

118 0701005272 19-ต.ค.-50 แอนตบิอดต่ีอนวิคลโีอแคปซดิโปรตนีของทอสโพไวรสัทีพ่บในประเทศไทยทีม่คีวามจ าเพาะทัง้กบัทอสโพไวรสัซโีร
กรุป๊สีแ่ละทอสโพไวรสัชนดิเลมอนเยลโลว์  สปอต ไวรสั (MYSV) และการใชใ้นการตรวจวนิฉิยัทอสโพไวรสัซโีร
กรุป๊สีแ่ละทอสโพไวรสัชนดิเลมอนเยลโลว์ สปอต ไวรสั (MYSV)ในพชืทีเ่ป็นโรคดว้ยวธิกีารทางอมิมโูนวทิยา

อรประไพ คชนนัท ์และคณะ สวทช.

119 0701005520 31-ต.ค.-50 กรรมวธิกีารผลตินกัเกต็ปลาสม้และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีัน้ ประมวล  ทรายทอง และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

120 0701006251 7-ธ.ค.-50 วธิกีารกระตุน้ใหเ้กดิสารทีม่กีลิน่หอมในไมก้ฤษณาโดยสารอนิทรยี์ ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย์
และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์

121 0701006252 7-ธ.ค.-50 วธิกีารกระตุน้ใหเ้กดิสารทีม่กีลิน่หอมในไมก้ฤษณาโดยสารอนิทรยีท์ีป่ลอดภยั ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย์
และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)
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122 0701006253 7-ธ.ค.-50 วธิกีารกระตุน้ใหเ้กดิสารทีม่กีลิน่หอมในไมก้ฤษณาเชื้อราและสารอนิทรยี์ ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย์
และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์

123 0801000023 4-ม.ค.-51 องคป์ระกอบฐานเซลลโูลสบรโิภคไดท้ีไ่มผ่่านการสงัเคราะหส์ าหรบัการผลติสารเคลอืบไขส่ด ภานุวฒัน์ สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
124 0801000372 25-ม.ค.-51 เขม็เจาะและกรรมวธิทีีเ่กีย่วขอ้งในการเจาะเกบ็เลอืดจระเข้ รศ.ดร.วนิ เชยชมศร ีและคณะ คณะวทิยาศาสตร์
125 0801000744 15-ก.พ.-51 กรรมวธิกีารผลติเยื่อฟอกขาวปราศจากคลอรนีจากปอแกว้ (roselle: Hibiscus sabdariffa Linn) โดยกรรมวธิด่ีาง

กบัออกซเิจนสองซ ้า
วขิณัฑ ์อรรณพานุรกัษ์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

126 0801000873 25-ก.พ.-51 เครือ่งวดัหน่วยแรงของน ้าในช่องว่างดนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์ อภนิติ ิโชตสิงักาศ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
127 0801000874 25-ก.พ.-51 เครือ่งยอ้มเสน้ดา้ย บญัญตั ิเศรษฐฐติ ิและคณะ คณะเกษตร
128 0801001137 7-ม.ีค.-51 เครือ่งคดัขนาดชมพูไ่รค้วามเสยีหาย บณัฑติ จรโิมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

129 0801001393 21-ม.ีค.-51 เครือ่งปอกเปลอืกผลหมากแหง้ บณัฑติ จรโิมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

130 0801001671 1-เม.ย.-51 กรรมวธิกีารแยกสารออกฤทธิย์บัยัง้เชื้อเอช ไอ ว ี1 (Anti-HIV-1activity) ของสารบรสิุทธิเ์อน็-พาราทรานส์-คมูา
โรอลิไทรามนี (N-p-trans-coumaroyltyramine)และเอน็-พารา-ทรานส-์เฟอรโูลอลิไทรามนี 
(N-p-trans-feruloyltyramine)จากตน้บอระเพด็ (tinospora crispa Miers)

งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

131 0801002593 23-พ.ค.-51 บลอ็คผนงัดนิเผาส าหรบัปลกูไมแ้นวตัง้ พาสนิ ี สุนากร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
132 0801002594 23-พ.ค.-51 ถงัหมกัเพือ่ผลติก๊าซไฮโดรเจนโดยแบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สง เลอลกัษณ์  จติรดอน และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
133 0801003114 19-ม.ิย.-51  ผลติภณัฑห์วัเชื้อและสตูรอาหารเพิม่ปรมิาณเชื้อแบคทเีรยี Bacillus amyloliquefaciens  ส าหรบัควบคุมโรคถัว่

เหลอืง
สุดฤด ีประเทอืงวงศ ์และคณะ คณะเกษตร

134 0801003115 19-ม.ิย.-51 กรรมวธิกีารผลติเอนไซมก์ลายพนัธุบ์ตีากลโูคซเิดส (MutantB-glucosidase production process with fed-batch 
fermentation)

สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

135 0801003116 19-ม.ิย.-51 กระบวนการผลติเครือ่งดื่มธญัชาตสิ าเรจ็รปูผสมสมนุไพรไทย จุฬาลกัษณ์  จารนุุช  และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

136 0801003890 28-ก.ค.-51 กรรมวธิกีารผลติเอนไซมก์ลายพนัธุจ์ากยสีตร์คีอมบแินนต ์(Recombinant enzyme production process with 
fed-batch fermentaton)

สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

137 0801004782 18-ก.ย.-51 กรรมวธิกีารสงัเคราะหส์ารประกอบซลิกิาทีม่ลีกัษณะเป็นแทง่จากขีเ้ถา้แกลบ พตัราภรณ์ สายวฒันาสุข และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

138 0801004783 18-ก.ย.-51 กรรมวธิกีารสงัเคราะหส์ารประกอบซลิกิา-ไซโคลเดกซต์รนิ พนิทุส์ุดา วรีวฒัน์  และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

139 0801005295 1-ต.ค.-51 ระบบตรวจจบัเวบ็ฟิชชิง่โดยอาศยัการสรา้งค าพอ้งเสยีง อศันยี ์ ก่อตระกลู และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
140 0801005093 3-ต.ค.-51 การใชส้ารผสม กรดซคัซนิคิ (succinic acid) โซเดยีมไนเตรท (sodium nitrate) และโปรแตสเซยีมแลคเตท 

(potassium lactable) ทีส่กดัจากบอระเพด็ในการรกัษาโรคเบาหวานและการใชก้รดซคัซนิคิเป็นสารเอกลกัษณ์
ส าคญั (marker) ในการควบคุมคุณภาพบอระเพด็เพือ่น ามาใชเ้ป็นยาเสรมิในการรกัษาโรคเบาหวาน

งามผ่อง คงคาทพิย ์และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

141 0801005540 28-ต.ค.-51 สตูรและกรรมวธิกีารผลติอาหารเลีย้งเชื้อกลุม่ฟงัไจผงส าเรจ็รปูจากสารสกดัขา้วกลอ้ง วชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

142 0801005541 2-ส.ค.-50 กรรมวธิผีลติขา้วหมกัเสรมิสไีขแ่ดงและลดคอเลสเตอรอล บุษบา ยงสมทิธ์ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)
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143 0801005542 2-ส.ค.-50 กรรมวธิกีารผลติขา้วหมกัดว้ยเชื้อราโมแนสคสัสายพนัธุก์ลายสเีหลอืง/
ขา้วเหลอืงไทยอึ้งคกัและกรรมวธิผีลติ

บุษบา ยงสมทิธ์ คณะวทิยาศาสตร์

144 0801006352 12-ธ.ค.-51 ตวัชี้วดัการเน่าเสยีของอาหารฐานสยีอ้มผสม ภานุวฒัน์ สรรพกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
145 0901000267 23-ม.ค.-52 เครือ่งเล่นเกมสปื์นใหญ่ ศวิลกัษณ์ ปฐวรีตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
146 0901000358 29-ม.ค.-52 การเตรยีมสารประกอบเพอรร์อฟสไกทท์ีม่ลีกัษณะเป็นแทง่ พนิทุส์ุดา วรีวฒัน์ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
147 0901000359 29-ม.ค.-52 การสงัเคราะหส์ารประกอบเชงิซอ้นของพาลาเดยีม(II) ไพรดิลิเอโซและอนุพนัธ์ของไพรดิลิเอโซเพือ่ใชส้ าหรบัการ

ออกแบบและพฒันาหลอดตรวจวดัอารซ์นิคิอย่างงา่ยและรวดเรว็
ภควด ีสุทธไิวยกจิ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

148 0901000812 26-ก.พ.-52 เครือ่งคดัไข่ บญัญตั ิเศรษฐฐติิ คณะเกษตร
149 0901001009 9-ม.ีค.-52 ดเีอน็เอเครือ่งหมายกลว้ยไมส้กุลหวายและการใชใ้นการตรวจสอบสายพนัธุ์ จุลภาค คุน้วงศ ์และคณะ คณะเกษตร กพส.
150 0901001109 13-ม.ีค.-52 กรรมวธิกีารผลติแผ่นใยไมอ้ดัโดยไมใ่ชก้าวเป็นตวัประสานและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่นัน้ นคิม แหลมสกั และคณะ คณะวนศาสตร์
151 0901001229 19-ม.ีค.-52 กรรมวธิกีารผลติซรีมัจระเขป้รมิาณมาก และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีี้ รศ.ดร.วนิ เชยชมศร ีและคณะ คณะวทิยาศาสตร์
152 0901001230 19-ม.ีค.-52 เครือ่งวดัหน่วยแรงของน ้าในช่องว่างดนิแบบอเิลก็ทรอนกิสท์ีพ่ฒันาใหด้ขี ึน้ อภนิติ ิ โชตสิงักาศ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
153 0901001231 19-ม.ีค.-52 กรรมวธิกีารผลติน ้าดจีระเขแ้หง้และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีี้ รศ.ดร.วนิ เชยชมศร ีและคณะ คณะวทิยาศาสตร์
154 0901001652 20-เม.ย.-52 เครือ่งยอ้มเสน้ดา้ย บญัญตั ิเศรษฐฐติ ิและคณะ คณะเกษตร

155 0901001791 23-เม.ย.-52 ผลติภณัฑส์ตูรส าเรจ็แบคทเีรยีชนดิผงส าหรบัส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและควบคุมโรคในพชื สุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
156 0901001842 27-เม.ย.-52 วธิกีารประมาณน ้าหนกัสุกรมชีวีติ ชยัภมู ิบญัชาศกัดิ ์และคณะ คณะเกษตร

157 0901002025 7-พ.ค.-52 เครือ่งกะเทาะผลหมากแหง้แบบสองลอ้หมนุในแนวระดบัรอบแกนหมนุเดยีวกนั บณัฑติ  จรโิมภาส
และคณะ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

158 0901003236 17-ก.ค.-52 การสงัเคราะหส์ารประกอบซลิกิาทีม่ลีกัษณะเป็นรกูลวงจากขีเ้ถา้แกลบ พนิทุส์ุดา วรีวฒัน์ 
และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์

159 0901003246 17-ก.ค.-52 สตูรและกรรมวธิกีารผลติเรซนิเทอรโ์มพลาสตกิฟลาวร์ รงัรอง ยกสา้น
และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

160 0901003438 31-ก.ค.-52 อาหารสตัว์ส าหรบัสตัว์ปีกและสุกร นวล  จนัทรพ์ารกัษา
และคณะ

คณะเกษตร กพส.

161 0901004098 10-ก.ย.-52 ระบบสือ่สารแบบควบรวมดว้ยเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตโปรโตคอล (Convergence Communication System Via IP) มงคล  รกัษาพชัรวงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

162 0901004304 24-ก.ย.-52 กระบวนการผลติฟลาวมนัส าปะหลงัไซยาไนดต์ ้า เกื้อกลู ปิยะจอมขวญั
และคณะ

สวทช.

163 0901004428 30-ก.ย.-52 เครือ่งผลติไบโอดเีซล สุจณิณา กรรณสตู
และคณะ

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ส านกังาน
อธกิารบดี

164 0901004434 30-ก.ย.-52 วคัซนีต่อตา้นเหบ็โค สถาพร จติตปาลพงศ์
และคณะ

คณะสตัวแพทยศาสตร์

165 0901004854 30-ต.ค.-52 เครือ่งจกัรคน้คนืขอ้มลูคนกบังานผ่านเวบ็เชงิอนุพนัธ์ อศันยี ์ ก่อตระกลู
และคณะ

คณะวศิวกรรมศาสตร์

166 0901005030 11-พ.ย.-52 อุปกรณ์เกบ็เกีย่วผลไมแ้บบหมนุบดิ ศุภกติต ์สาสุนทร
และคณะ

คณะเกษตร

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)
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167 0901005268 25-พ.ย.-52 แผ่นการไหลทีม่ชี่องทางไหลเอยีงส าหรบัเซลลเ์ชื้อเพลงิ สุนนัท ์ลิม้ตระกลู
และคณะ

คณะวศิวกรรมศาสตร์

168 0901005341 27-พ.ย.-52 การยบัยัง้การท าปฎสิมัพนัธ์กนัของไวรสักบัเซลลเ์ป้าหมาย งามผ่อง  คงคาทพิย์
และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์

169 1001000105 22-ม.ค.-53 ซอสเยน็ตาโฟผงส าเรจ็รปูชนดิปรงุรสและกรรมวธิกีารผลติ วชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์
และคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

170 1001000158 29-ม.ค.-53 อาหารปลาสวยงาม ประภาศร ีสงิหร์ตัน์
และคณะ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

171 1001000265 23-ก.พ.-52 กรรมวธิกีารตรวจวนิจิฉยัทางอมิมโูนวทิยาเพือ่หาเชื้อแบคทเีรยี Acidovorax avenae subsp.citrulli ในพชืตระกลู
แตงดว้ยโมโนโคลนอลแอนตบิอดทีีม่คีวามจ าเพาะเจาะจงต่อเชื้อแบคทเีรยีดงักล่าว

รชัน ีฮงประยรู และคณะ คณะเกษตร

172 1001000317 26-ก.พ.-53 ชุดผลติก๊าซไฮโดรเจนดว้ยชวีวธิทีีค่วบคุมอุณหภมูไิด้ เลอลกัษณ์  จติรดอน
และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์

173 1001000318 26-ก.พ.-53 กรรมวธิกีารขึน้รปูแมพ่มิพแ์บบกลวงดา้นในโดยการขึน้รปูทลีะชัน้ คุณยุต  เอีย่มสอาด คณะวศิวกรรมศาสตร์
174 1001000319 26-ก.พ.-53 กรรมวธิกีารขึน้รปูแมพ่มิพแ์บบกลวงทีม่คีรบีรบัแรงดา้นใน คุณยุต  เอีย่มสอาด คณะวศิวกรรมศาสตร์
175 1001000320 3-ก.ย.-46 วธิกีารผลติแผ่นใยไมอ้ดัชนดิอดัราบและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่นัน้ ทรงกลด  จารสุมบตัิ

และคณะ
คณะวนศาสตร์

176 1001000321 3-ก.ย.-46 วธิกีารผลติแผ่นใยไมอ้ดัชนดิหนาแน่นปานกลางและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่นัน้ ทรงกลด  จารสุมบตัิ
และคณะ

คณะวนศาสตร์

177 1001000322 3-ก.ย.-46 วธิกีารผลติแผ่นใยไมอ้ดัแขง็และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่นัน้ ทรงกลด  จารสุมบตัิ
และคณะ

คณะวนศาสตร์

178 1001000614 12-เม.ย.-53 วธิกีารกระตุน้ใหเ้กดิสารทีม่กีลิน่หอมในไมก้ฤษณาโดยสารอนิทรยีท์ีป่ลอดภยัผสมสารสกดัสมนุไพร ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทพิย์
และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์

179 1001000657 23-เม.ย.-53 เครือ่งเกบ็เกีย่วมนัส าปะหลงัแบบถอนหวัมนัขึน้ วชิา หมัน่ท าการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
180 1001000905 18-ม.ิย.-53 กระบวนการปรบัปรงุคารบ์อนแบลก็เพือ่ใชใ้นเซลลเ์ชื้อเพลงิชนดิเมมเบรนแลกเปลีย่นโปรตอน นนัทยิา  หาญศุภลกัษณ์

และคณะ
คณะวศิวกรรมศาสตร์

181 1001001045 8-ก.ค.-53 กรรมวธิกีารผลติเยื่อฟอกขาวจากจากปอควิบา (kenaf : Hibiscus canabinus) วขินัฑ ์อรรณพานุรกัษ์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

182 1001001225 11-ส.ค.-53 ใบจกัรเรอื ประชากร แกว้เขยีว และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

183 1001001530 30-ก.ย.-53 กรรมวธิกีารรกัษาคุณภาพโปรตนี นางอุทยัวรรณ โกวทิวท ีและคณะ คณะวทิยาศาสตร์
184 1001001849 3-ธ.ค.-53 ฟิลม์เซน็เซอรท์ีใ่ชว้ดัปรมิาณแก๊สแอมโมเนยีทีล่ายในน ้าเชงิแสง รศ.อจัจนา วงศช์ยัสุวฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์
185 1001001990 24-ธ.ค.-53 กรรมวธิกีารผลติฟิลม์บรโิภคไดจ้ากมะมว่งและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธิดีงักล่าว นางสาวรงัสนิ ีโสธรวทิย์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
186 1001002021 30-ธ.ค.-53 เจลลา้งมอืทีใ่ชส้ารสกดัจากใบชาทดแทนแอลกอฮอล ์ / การใชส้ารสกดัจากใบชาทดแทนแอลกอฮอลใ์นการผลติเจ

ลลา้งมอื
นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

187 1101000591 28-เม.ย.-54 ชุดอุปกรณ์กนัแดดและช่องรบัแสง โสภา  วศิษิฎ์ศกัดิ ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
188 1101001443 8-ส.ค.-54 ชุดอุปกรณ์สกดักรดอนาคารด์กิจากเปลอืกเมลด็มะมว่งหมิพานตใ์นรปูแคลเซยีมอนาคารเ์ดท นายชนนิทร ์ปจัพรผล และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)



ประเภท จ ำนวน เลขท่ีค ำขอ
วนัย่ืนค ำขอ 

(วนัท่ีได้รบัควำม
คุ้มครอง)

ช่ือเร่ือง ผู้ประดิษฐ์ คณะ/ส ำนัก/สถำบนั

189 1101003892 28-ธ.ค.-54 ไมเ้ทา้ทีม่สี ิง่กระตุน้ทางสายตาส าหรบัผูป้ว่ยโรคพารก์นิสนั สารณิี อุ่นตระกลู คณะวศิวกรรมศาสตร ์ศรรีาชา
190 1201000510 8-ก.พ.-55 กรรมวธิกีารผลติสารเชงิซอ้น ฟิลม์ซปูราโมเลกุลจากเซรซินิกบัสารประจุบวกและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากวธิกีารเหล่านัน้ รงัสมิา  ชลคุป และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

191 1201000552 10-ก.พ.-55 โมโนโคลนอลแอนตบิอดทีีจ่ าเพาะต่อสารพษิซรีาลโีนน นางรชัน ีฮงประยรู และคณะ คณะเกษตร กพส.
192 1201002225 14-พ.ค.-55 การสงัเคราะหก์รดอนิทรยีโ์ดยใชต้วัเรง่ทีถู่กปรบัปรงุดว้ยคลอโรฟิลลใ์นปฏกิริยิาแบบใชแ้สง เมตตา เจรญิพานชิ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
193 1201004496 4-ก.ย.-55 อุปกรณ์วดัปรมิาตรของแขง็ในเนื้อวสัดุพรนุ วชัรพล ชยประเสรฐิ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
194 1201005230 2-ต.ค.-55 การปรบัปรงุพืน้ผวิซลิกิาของตวัรองรบัตวัเรง่ปฏกิริยิา พนิทุส์ุดา วรีวฒัน์ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
195 1201006055 21-พ.ย.-55 อุปกรณ์ยดึหวักะโหลกสตัว์ส าหรบัการผ่าตดัสมอง นายภคัธร  ลิม่เฉลมิวงศ์ คณะสตัวแพทยศาสตร์
196 1301001532 26-ม.ีค.-56 ชุดอุปกรณ์สกดักรดอนาคารด์กิจากเปลอืกเมลด็มะมว่งหมิพานตใ์นรปูแคลเซยีมอนาคารเ์ดท ผศ.ดร.ชนนิทร ์ปญัจพรผล และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
197 1301002499 10-พ.ค.-56 อุปกรณ์ใหน้ ้าแบบหยด นายบญัญตั ิเศรษฐฐติิ คณะเกษตร
198 1301002661 21-พ.ค.-56 อุปกรณ์แผ่นแยกไขมนั นายพยรู เสนทองแกว้ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
199 1301002662 21-พ.ค.-56 ชวีผลติภณัฑเ์ชื้อผสมควบคุมโรคพชื นางสุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
200 1301003010 5-ม.ิย.-56 ระบบบ าบดัน ้าชะมลูฝอยดว้ยถงัปฏกิรณ์ชวีภาพเมมเบรนแบบสองขัน้รว่มกบัเยื่อกรองออสโมซสิแบบผนักลบั นายชาต ิเจยีมไชยศร ีและคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

201 1301003011 5-ม.ิย.-56 ถงัปฏกิรณ์ชวีภาพแบบใชแ้สงส าหรบับ าบดัน ้าเสยีในสภาวะไรอ้ากาศ รศ.ดร.ชาต ิเจยีมไชยศร ีและคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
202 1301003894 12-ก.ค.-56 กรรมวธิกีารผลติสารใหค้วามหวานจากกลว้ย นางสุคนัธรส ธาดากติตสิาร และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

203 1301003960 16-ก.ค.-56 กรรมวธิกีารผลติเสน้ก๋วยเตีย๋ว นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
204 1301004503 14-ส.ค.-56 พลาสตกิย่อยสลายไดจ้ากแป้งกลว้ยรว่มกบัแป้งกลว้ยดดัแปร นางรงัสนิ ีโสธรวทิย ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
205 1301006637 22-พ.ย.-56 ชวีผลติภณัฑค์วบคุมโรคและแมลงศตัรพูชื นางสุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
206 1401000571 31-ม.ค.-56 เครือ่งขดุยา้ยตน้ไมแ้บบกึง่อตัโนมตัิ นายศุภกติติ ์สายสุนทร และคณะ คณะเกษตร
207 1401000575 31-ม.ค.-56 เครือ่งหยอดเมลด็ส าหรบัถาดเพาะกลา้ นายปิยะพงษ์ ศรวีงษ์ราช และคณะ คณะเกษตร
208 1401001556 24-ม.ีค.-57 กรรมวธิกีารดดัแปลงแอนตเิจนบนผวิเซลลเ์มด็เลอืดแดงสุนขัโดยใชเ้อนไซมก์ลุม่ไกลโคซเิดส นางสาวพรพมิล เมธนุีกลู คณะเทคนคิการสตัวแพทย์
209 1401003520 20-ม.ิย.-57 ผลติภณัฑแ์บคทเีรยีชนดิผงควบคุมโรคและแมลงศตัรพูชื นางสุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
210 1401004102 17-ก.ค.-57 กรรมวธิกีารผลติอนุภาคนาโนพอลเิมอรช์วีฐานตา้นอนุมลูอสิระเพือ่เป็นสารตวัเตมิในพลาสตกิ นางสาววรรณวมิล ปาสาณพนัธ์ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
211 1401005578 22-ก.ย.-57 เปปไทดส์งัเคราะหแ์บบวง (Cyclic peptide) ทีม่ฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของเชื้อโรคในมนุษยไ์ดใ้นวงกวา้ง (Broad 

spectrum)
นายฐากรณ์ สอนวฒันา และคณะ ม.มหดิล

212 1401006871 17-พ.ย.-57 เครือ่งปฏกิรณ์ปฏกิริยิาโฟโตคะตะไลตกิ นางเมตตา เจรญิพานชิ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
213 1501000748 12-ก.พ.-58 ผลติภณัฑแ์บคทเีรยีผสมสารสกดัพชืชนดิผงเพือ่ควบคุมโรคและแมลงศตัรพูชื นางสุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
214 1501001398 13-ม.ีค.-58 เครือ่งยอ้มคราม นางสุชาดา อุชชนิ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

215 1501001399 13-ม.ีค.-58 สารเคลอืบผวิผกัและผลไมช้นดิผงจากพอลเิมอรช์วีภาพและกรรมวธิกีารผลติ นางสาวรงัสนิ ีโสธรวทิย ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
216 1501001400 13-ม.ีค.-58 กรรมวธิกีารผลติพอลแิกมมา-กลตูามกิแอซดิจากแบคทเีรยี ดว้ยการควบคุมการเตมิแหล่งคารบ์อนและไนโตรเจน 

และควบคุมอากาศในกระบวนการหมกั
นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

217 1501001401 13-ม.ีค.-58 อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นและมวลสาร (Heat and mass transfer enhancer) นางสาววราภรณ์ บุณทรพัยท์พิย ์และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)



ประเภท จ ำนวน เลขท่ีค ำขอ
วนัย่ืนค ำขอ 

(วนัท่ีได้รบัควำม
คุ้มครอง)

ช่ือเร่ือง ผู้ประดิษฐ์ คณะ/ส ำนัก/สถำบนั

218 1501001433 16-ม.ีค.-58 กรรมวธิกีารผลติเครือ่งรอ่นจากวตัถุแบบบางเรยีบโดยวธิกีารดดัหรอืขึน้รปูแพนอากาศ นายธนพฒัน์ เกดิสุข และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
219 1501001434 16-ม.ีค.-58 ชุดอุปกรณ์ล าเลยีงส าหรบัเครือ่งคดัเกรดดว้ยเกณฑน์ ้าหนกั นายชยัยากร จนัทรส์ุวรรณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
220 1501001865 2-เม.ย.-58 ชุดอุปกรณ์ควบคุมการรมยาดว้ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ นายวชัรพล ชยประเสรฐิ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
221 1501002056 10-เม.ย.-58 เยลลีข่ ึน้รปูทีม่ไีสเ้ป็นน ้าผลไมแ้ละเนื้อผลไมแ้ละกรรมวธิกีารผลติ นายวชิชา ตรสีุวรรณ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

222 1501002298 2-เม.ย.-58 การเพิม่ความสามารถการละลายน ้าของยาในกลุม่ NSAIDs โดยตวัรองรบัซลิกิารทีม่รีพูรนุสองขนาด นายธงไทย วฑิรูย ์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
223 1502001666 22-พ.ค.-58 รถสขีา้ว นายศกัดา อนิทรวชิยั และคณะ คณะเกษตร
1 9702000060 21-ม.ค.-40 อุปกรณ์ส าหรบัพรวนดนิ รศ.ดร.มงคล  กวางวโรภาส คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
2 0802001730 30-พ.ค.-51 บลอ็คผนงัดนิเผาส าหรบัปลกูไมแ้นวตัง้ พาสนิ ี สุนากร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
3 0802003076 10-ต.ค.-51 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
4 0802003077 10-ต.ค.-51 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
5 0802003078 10-ต.ค.-51 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

6 0802003079 10-ต.ค.-51 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
7 0802003080 10-ต.ค.-51 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
8 0802003081 10-ต.ค.-51 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
9 0802003082 10-ต.ค.-51 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

10 0802003083 10-ต.ค.-51 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
11 0802003084 10-ต.ค.-51 เครือ่งประดบัตกแต่งส าหรบัแขวน สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
12 0802003085 10-ต.ค.-51 โคมไฟ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
13 1002001004 12-เม.ย.-53 แบบพบักล่อง / (เปลีย่นมาจาก บรรจุภณัฑไ์ข่) ชาญวทิย ์ แกว้ตาปี

และคณะ
คณะเกษตร

14 1002001670 29-ม.ิย.-53 กระถางตน้ไม ้เปลีย่นมาจาก กระถางปลกูตน้ไมแ้นวตัง้ พาสนิ ีสุนากร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
15 1002002984 14-ต.ค.-53 ภาชนะเพาะปลกู / (อฐิบลอ็กผนงัส าหรบัปลกูตน้ไมแ้นวตัง้) นางพาสนิ ีสุนากร และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

16 1002003516 16-ธ.ค.-53 ถงัขยะ เปลีย่นมาจาก กล่องฝึกคดัแยกขยะรไีซเคลิ นางสาวสุจณิณา กรรณสตู วทิยาลยัสิง่แวดลอ้ม
17 1102000618 3-ม.ีค.-54 มา้นัง่ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
18 1102000619 3-ม.ีค.-54 โต๊ะ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
19 1102000620 3-ม.ีค.-54 เกา้อี้ สงิห ์ อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
20 1102000724 15-ม.ีค.-54 แผ่นปลกูพชื พาสนิ ี สุนากร และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
21 1102001249 28-เม.ย.-54 ชิ้นส่วนสิง่ก่อสรา้ง / (เปลีย่นจาก อุปกรณ์กนัแดดและช่องแสง) โสภา  วศิษิฎ์ศกัดิ ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
22 1102002265 26-ก.ค.-54 เครือ่งสขีา้วชุมชน รศ.ดร.ศกัดา อนิทรวชิยั คณะเกษตร
23 1302001271 31-ม.ค.-56 โครงรถจกัรยาน นายภเูบศ จนัทรงัษ ีและคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
24 1302001272 31-ม.ค.-56 ลอ้รถ นายภเูบศ จนัทรงัษ ีและคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
25 1302001273 31-ม.ค.-56 ลอ้รถ นายภเูบศ จนัทรงัษ ีและคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
26 1302001351 21-พ.ค.-56 ถงัดกัไขมนั เปลีย่นมาจาก ถงัดกัไขมนัรปูรา่งแปดเหลีย่ม นายพยรู เสนทองแกว้ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
27 1302003783 27-ธ.ค.-56 โต๊ะขา้ง เปลีย่นมาจาก โต๊ะหวัเตยีง Tree Ring นายยุทธนา ลายทอง และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

สิทธิบตัร
(ประดิษฐ์)

สิทธิบตัร (ออกแบบ)



ประเภท จ ำนวน เลขท่ีค ำขอ
วนัย่ืนค ำขอ 

(วนัท่ีได้รบัควำม
คุ้มครอง)

ช่ือเร่ือง ผู้ประดิษฐ์ คณะ/ส ำนัก/สถำบนั

28 1302003784 27-ธ.ค.-56 โต๊ะ เปลีย่นมาจาก โต๊ะยาว Tree นายยุทธนา ลายทอง และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
29 1302003785 27-ธ.ค.-56 โต๊ะ เปลีย่นมาจาก โต๊ะยาว Tree นายยุทธนา ลายทอง และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
30 1402001279 22-พ.ค.-57 โต๊ะ(flexible table) นายสงิห ์อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
31 1402002076 31-ก.ค.-57 รถจกัรยาน นายอมรฤทธิ ์เจมิววิฒัน์ (นสิติ) และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
32 1402002077 31-ก.ค.-57 โครงรถจกัรยาน นายอมรฤทธิ ์เจมิววิฒัน์ (นสิติ) และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
33 1502000612 6-ม.ีค.-58 ลงัไมเ้อนกประสงค์ นายสงิห ์อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
34 1502000743 16-ม.ีค.-58 เครือ่งรอ่น นายธนพฒัน์ เกดิสุข และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
1 0003000332 24-ก.ค.-43 เครือ่งกลัน่น ้ามนัหอมระเหยขนาดเลก็ นางสาวสุรตัน์วด ี จวิะจนิดา สวพ.มก.กพส.
2 0003000373 18-ส.ค.-43 การท าไขเ่คม็โซเดยีมต ่า โดยการพอกดว้ยเยื่อกระดาษจากเสน้ใยธรรมชาติ รศ.วชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

3 0003000424 13-ก.ย.-43 การท าขนมจนีจากแป้งขา้วเจา้โดยการผสมแป้งบุก รศ.วชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

4 0103000169 1-พ.ค.-44 การท าปาทอ่งโก๋จากแป้งผสมส าเรจ็รปู รศ.วชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

5 0103000592 8-ต.ค.-44 อาหารส าเรจ็รปูชนดิแทง่ 
กรรมวธิกีารผลติอาหารส าเรจ็รปูชนดิแทง่ (Processing and formulation of nutritious breakfast bar)

นางเพญ็ศริ ิอนนัตร์กัสกุล สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

6 0103000639 25-ต.ค.-44 กรรมวธิกีารผลติเสน้ขนมจนีกึง่ส าเรจ็รปู (Processing Method of dried Kanomjeen noodle) นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7 0103000640 25-ต.ค.-44 กรรมวธิกีารผลติขา้วเหนยีวส าเรจ็รปูในภาชนะบรรจุชนดิอ่อนตวัพรอ้มบรโิภค นางอรอนงค ์ นยัวกิุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8 0203000938 7-ธ.ค.-44 สือ่การเรยีนการสอนรปูหุ่นจ าลองโดยใชย้างพารา ดร.อภนินัท ์ สุประเสรฐิ คณะสตัวแพทยศาสตร์
9 0203000026 18-ม.ค.-45 กรรมวธิกีารผลติขยายเชื้อราไตรโคเดอรม์าชนดิสด โดยใชห้วัเชื้อบรสิุทธิช์นดิผงแหง้ ผศ.จริะเดช  แจ่มสว่าง คณะเกษตร กพส.

10 0203000306 26-เม.ย.-45 เบนทอไนตก์ าจดัสแีละความขุ่นในกระบวนการผลติน ้าตาลทราย รศ.ดร.ลดัดา มศีุข และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
11 0203000307 26-เม.ย.-45 เพอรไ์ลตก์ าจดัสแีละความขุ่นในกระบวนการผลติน ้าตาลทราย รศ.ดร.ลดัดา มศีุข และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
12 0203000390 25-ต.ค.-44 กรรมวธิกีารผลติขา้วเคลอืบทีม่กีลิน่หอม เพิม่คุณค่าทางอาหารและทนต่อการเสือ่มคุณภาพ นางอรอนงค ์ นยัวกิุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
13 0203000475 22-เม.ย.-42 ต ารบัส าหรบัท าปลาหมกึสม้และปลาหมกึฟกั, ปลาหมกึสม้และปลาหมกึสม้ฟกัทีไ่ดจ้ากสม้ต ารบัดงักล่าวและ

กรรมวธิกีารผลติ (องคป์ระกอบของปลาหมกึแปรรปู)
นางมทันา แสงจนิดาวงษ์ และคณะ คณะประมง

14 0203000137 22-ก.พ.-45 องคป์ระกอบของไมย้างพาราพลาสตกิ นายธนดล  สตัตบงกช คณะวศิวกรรมศาสตร์
15 0303000271 22-เม.ย.-42 ต ารบัส าหรบัท าปลาหมกึจ่อม ปลาหมกึจ่อมทีไ่ดจ้ากต ารบัดงักล่าวและกรรมวธิกีารผลติ นางมทันา แสงจนิดาวงษ์ และคณะ คณะประมง
16 0303000272 25-ม.ีค.-46 ขา้วเคลอืบสมนุไพร นางสาวสุรตัน์วด ี จวิะจนิดา สวพ.มก.กพส.
17 0303000366 28-ม.ิย.-44 น ้ากะทเิพือ่สุขภาพ รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรงีาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
18 0303000522 2-ม.ิย.-46 สารผสมแป้งขา้วส าหรบัอาหารกุง้ ผศ.ดร.ปรศินา สุวรรณาภรณ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
19 0303000617 27-ม.ิย.-46 กรรมวธิกีารผลติเสน้ขนมจนีแหง้กึง่ส าเรจ็รปูคนืรปูเรว็ นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20 0303001021 3-ต.ค.-46 กรรมวธิกีารท าแผ่นชิ้นไมอ้ดัจากทางใบปาลม์น ้ามนัและแผ่นชิ้นไมอ้ดัทีไ่ดจ้ากกรรมวธินีี้ ดร.นคิม แหลมสกั คณะวนศาสตร์
21 0303001195 21-พ.ย.-46 กะทเิทยีมและกระบวนการผลติกะทเิทยีม รศ.ดร.รุง่นภา  พงศส์วสัดิม์านติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
22 0503000727 13-ก.พ.-47 สตูรเครือ่งปรงุขา้วหมกส าเรจ็รปูและกรรมวธิกีารผลติขา้วหมกแช่เยอืกแขง็โดยวธิกีารแช่เยอืกแขง็แบบแผ่นสมัผสั

(Contact Plate Freezer) ตามสตูรดงักล่าว
นางอรอนงค ์ นยัวกิุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

23 0403000231 2-ม.ีค.-47 กรรมวธิกีารผลติเยื่ออนิทรยีฟ์อกขาวจากไมย้คูาลปิตสัและเยื่ออนิทรยีท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีี้ นายวขิณัฑ ์ อรรณพานุกรกัษ์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

24 0403000343 26-ม.ีค.-47 กรรมวธิกีารผลติมะนาวผง ผศ.ดร.ประศาสตร ์ฟูตระกลู คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สิทธิบตัร (ออกแบบ)

อนุสิทธิบตัร



ประเภท จ ำนวน เลขท่ีค ำขอ
วนัย่ืนค ำขอ 

(วนัท่ีได้รบัควำม
คุ้มครอง)

ช่ือเร่ือง ผู้ประดิษฐ์ คณะ/ส ำนัก/สถำบนั

25 0403000537 21-พ.ค.-47 เชื้อเพลงิอดัแทง่จากเหงา้มนัส าปะหลงัและกรรมวธิกีารผลติ ผศ.ดร.ประเทอืง อุษาบรสิุทธิ ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
26 0403001028 22-ก.ย.-47 กรรมวธิกีารเพิม่ปรมิาณแกมมา่ -  แอมโิน บวิเทรกิแอซดิในคพัภะของขา้ว นางวารณุี วารญัญานนท ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
27 0503000378 7-ม.ีค.-48 กรรมวธิกีารผลติฟิลม์รบัประทานไดจ้ากกลว้ยน ้าวา้และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีี้ ผศ.ดร.รงัสนิ ี โสธรวทิย ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
28 0503000502 31-ม.ีค.-48 กรรมวธิกีารผลติแชมพมูะกรดู และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีี้ ผศ.ดร.ประศาสตร ์ฟูตระกลู และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
29 0503000503 31-ม.ีค.-48 กรรมวธิกีารผลติน ้านมถัว่เหลอืงผสมน ้าผลไมโ้ปรตนีสงูและผลติภณัฑข์องกรรมวธินีี้ นางเนื้อทอง  วนานุวธั และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
30 0503000577 22-เม.ย.-48 เครือ่งเปิดผลมะพรา้วอ่อน รศ.ดร.บณัฑติ จรโิมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
31 0503000857 6-ก.ค.-48 กรรมวธิกีารผลติน ้าตาลโตนดผลพรอ้มชงดื่ม และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีัน้ นายวนิศั  ภมูนิาถ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
32 0503000901 12-ก.ค.-48 ลกูชิ้นทีม่วีุน้เป็นส่วนผสม นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
33 0503001072 29-ส.ค.-48 เครือ่งกลัน่น ้ามนัหอมระเหยทีพ่ฒันาใหด้ขี ึน้ นางสาวสุรตัน์วด ี จวิะจนิดา สวพ.มก.กพส.
34 0503001178 16-ก.ย.-48 เครือ่งกะเทาะผลหมากแหง้ นายสุทธพิร  เนยีมหอม และคณะ สวพ.มก.กพส.
35 0503001247 30-ก.ย.-48 สิง่ประกอบเหลวส าหรบัใชห้งุขา้วพรอ้มใชบ้รรจุในภาชนะปิดสนทิ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
36 0503001248 30-ก.ย.-48 ซอสขน้และกรรมวธิกีารผลติ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
37 0503001324 21-ต.ค.-48 กรรมวธิกีารผลติน ้าตาลฟรกุโตสและโอลโิกแซก็คาไรด์ รศ.ดร.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
38 0503001325 21-ต.ค.-48 กรรมวธิกีารผลติไซลทิอล รศ.ดร.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
39 0503001513 2-ธ.ค.-48 เครือ่งลอกเยื่อหน้าวุน้สวรรค ์และกรรมวธิกีารลอกเยื่อหน้าวุน้สวรรค์ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
40 0503001602 23-ธ.ค.-48 เครือ่งขดูใบสบัปะรด รศ.วชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
41 0603000087 23-ม.ค.-49 เครือ่งเปิดผลมะพรา้วอ่อนชนดิทีจ่บัยดึผลเคลือ่นจากดา้นบนลงล่าง นายบณัฑติ จรโิมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
42 0603000088 23-ม.ค.-49 อุปกรณ์จบัยดึผลมะพรา้วอ่อนส าหรบัเครือ่งเปิดผลมะพรา้วอ่อน นายบณัฑติ จรโิมภาส และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
43 0603000466 5-เม.ย.-49 กรรมวธิกีารผลติกรดแลกตกิดว้ยระบบเซลลต์รงึ รศ.ดร.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
44 0603000467 3-ต.ค.-46 กรรมวธิกีารปรบัปรงุสายพนัธุร์าขา้วแดงใหไ้ดส้ายพนัธุก์ลายส ี/

(สายพนัธุก์ลายสขีองเชื้อราโมแนสคสัสายพนัธุ ์KB 11304 ทีใ่ชม้นัส าปะหลงัไดด้)ี
ศ.บุษบา ยงสมทิธ์ คณะวทิยาศาสตร์

45 0603000468 5-เม.ย.-49 วธิกีารเพิม่วติามนิบ ี12 และปรบัปรงุกลิน่ในผลติภณัฑถ์ัว่เน่า ศ.บุษบา ยงสมทิธ์ คณะวทิยาศาสตร์
46 0603000469 5-เม.ย.-49 กรรมวธิกีารเตรยีมผงเลอืดจระเขแ้หง้และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีัน้ รศ.ดร.วนิ เชยชมศร ีและคณะ คณะวทิยาศาสตร์
47 0603001621 5-ต.ค.-49 องคป์ระกอบสารชวีภณัฑค์วบคุมแมลงสตัรพูชืและวธิกีารเตรยีมสารดงักล่าว ผศ.ดร.สุทธพินัธุ ์แกว้สมพงษ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
48 0603001622 23-ม.ค.-49 กรรมวธิกีารผลติกระดาษหอ่อาหารส าหรบัเตาไมโครเวฟและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธินีัน้ นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

49 0603001881 30-พ.ย.-49 อุปกรณ์รบัแรงกดและถอดแทง่วสัดุปลกูตน้กลา้พชื นายเสกสรร สหีวงษ์ สวพ.มก.กพส.
50 0703000090 25-ม.ค.-50 ไดอะทอไมตก์ าจดัสแีละความขุ่นในอุตสาหกรรมน ้าตาลทราย รศ.ดร.ลดัดา มศีุข และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
51 0703000100 29-ม.ค.-50 สารกัน้สจีากแป้งขา้ว และผลติภณัฑข์า้ว รศ.อรอนงค ์ นยัวกิุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
52 0703000154 13-ก.พ.-50 เพอรไ์ลตก์ าจดัสแีละความขุ่นในอุตสาหกรรมน ้าตาลทราย รศ.ดร.ลดัดา มศีุข และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
53 0703000388 27-ม.ีค.-50 เครือ่งสกดัน ้ามนังาแบบสกดัเยน็ นายมงคล กวางวโรภาส คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
54 0703000587 25-พ.ค.-50 ไสก้รอกปลาหมกัและกรรมวธิสี าหรบัการผลติ นางวรรณวบิลูย ์กาญจนกุญชร และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
55 0703000597 28-พ.ค.-50 น ้าปรงุรสหอ่หมกส าเรจ็รปู นางสาวเพลนิใจ ตงัคณะกุล และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
56 0703000621 7-ม.ิย.-50 กรรมวธิกีารผลติไซลทิอลดว้ยเซลลต์รงึเยื่อเมมเบรนเหลว รศ.ดร.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
57 0703000688 26-ม.ิย.-50 การเพาะเลีย้งไขน่ ้าเพือ่ใชบ้รโิภค  (Culture of woffia for human consumption) ผศ.ดร.สุขมุ  เรา้ใจ และคณะ คณะประมง
58 0703000818 27-ก.ค.-50 กรรมวธิตีรงึราโดยใชว้สัดุพยุงไคโตซาน นางวรีานุช  หลาง และคณะ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์กพส.
59 0703000831 2-ส.ค.-50 กรรมวธิผีลติขา้วหมกัเสรมิสไีขแ่ดงและลดคอเลสเตอรอล ศ.ดร.บุษบา ยงสมทิธ์ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
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60 0703000832 2-ส.ค.-50 กรรมวธิกีารผลติขา้วหมกัดว้ยเชื้อราโมแนสคสัสายพนัธุก์ลายสเีหลอืง / (ขา้วเหลอืงไทยอึ้งคกัและกรรมวธิผีลติ) ศ.ดร.บุษบา ยงสมทิธ์ คณะวทิยาศาสตร์

61 0703000887 16-ส.ค.-50 กรรมวธิกีารผลติไฮดรอกซอีะปาไทดจ์ากวสัดุธรรมชาตทิีม่แีคลเซยีมเป็นองคป์ระกอบหลกั นางสุธาทพิย ์ ศริไิพศาลพพิฒัน์ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
62 0703000929 24-ส.ค.-50 น ้าธญัพชืและขา้วตน้ธญัพชืหลากชนดิ (น ้าชวีจติส าเรจ็รปู) นางกุลวด ี ตรองพาณิชย ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
63 0703000930 24-ส.ค.-50 ขา้วตม้ชวีจติ นางกุลวด ี ตรองพาณิชย ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
64 0703001189 22-ต.ค.-50 วสัดุเพาะเมลด็พนัธุพ์ชืแบบสะดวกใช้ รศ.บพติร ตัง้วงศก์จิ และคณะ คณะเกษตร กพส.
65 0703001286 19-พ.ย.-50 อุปกรณ์อุ่นอาหารจากไอน ้าของหมอ้หงุขา้ว นายรณฤทธิ ์ฤทธริณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
66 0703001329 29-พ.ย.-50 วธิกีารกกัเกบ็สารออกฤทธิจ์ากขมิน้และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากวธิกีารดงักล่าว นางวภิา  สุโรจนะเมธากุล และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
67 0703001330 29-พ.ย.-50 ซอสหอยเชอรีแ่ละกรรมวธิกีารผลติ / (ซอสหอยเชอรี)่ นางสาวปราณิศา  เชื้อโพธิห์กั และคณะ คณะประมง
68 0703001397 14-ธ.ค.-50 กรรมวธิผีลติขา้วแกงทอดแช่เยอืกแขง็และผลติภณัฑข์า้วแกงทอดแช่เยอืกแขง็ นางสาวเพลนิใจ ตงัคณะกุล และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
69 0803000066 18-ม.ค.-51 ซองบงัคบัสุกร รศ.ดร.บญัญตั ิ เศรษฐฐติิ คณะเกษตร
70 0803000212 19-ก.พ.-51 สตูรผลติภณัฑแ์ผ่นใยซเีมนตจ์ากไมย้างพาราและกรรมวธิกีารผลติแผ่นใยซเีมนตด์งักล่าว นายทรงกลด จารสุมบตั ิและคณะ คณะวนศาสตร์
71 0803000291 25-ก.พ.-51 ขา้วเหนยีวมนูกึง่ส าเรจ็รปูแช่แขง็และกระบวนการเตรยีมขา้วเหนยีวมนูกึง่ส าเรจ็รปูแช่แขง็ รศ.ดร.รุง่นภา  พงศส์วสัดิม์านติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
72 0803000292 25-ก.พ.-51 ผลติภณัฑข์นมชัน้แช่แขง็และกระบวนการผลติขนมชัน้แช่แขง็ รศ.ดร.รุง่นภา  พงศส์วสัดิม์านติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
73 0803000609 28-ม.ิย.-50 กระดาษดดูซบัก๊าซเอทลินีและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากวธิกีารนัน้  /  

กระดาษดดูซบัก๊าซเอทลินีและวธิกีารผลติ
ผศ.รงัสนิ ี โสธรวทิย ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

74 0803000880 11-ก.ค.-51 ผลติภณัฑแ์ยมผกั (กรรมวธิกีารผลติแยมผกัทีม่อีนูิลนิเป็นส่วนผสม) นางสาวช่อลดัดา เทีย่งพุก สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
75 0803000919 25-ก.ค.-51 กระบวนการผลติแผ่นใยไมอ้ดัซเีทนตจ์ากเสน้ใยไมย่คูาลปิตสัทีผ่่านการปรบัสภาพแลว้ นายทรงกลด จารสุมบตั ิและคณะ คณะวนศาสตร์
76 0803001124 11-ก.ย.-51 เครือ่งดื่มเพือ่สุขภาพทีม่สี่วนผสมของเปลอืกเงาะ นางสาวกษัมาพร  ปญัต๊ะบุตร และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
77 0803001126 11-ก.ย.-51 ระบบป้ายแสดงขอ้มลูราคาสนิคา้อเิลก็ทรอนกิสแ์บบไรส้าย นายมงคล รกัษาพชัรวงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
78 0803001285 28-ต.ค.-51 กมิจเิพสทส์ าเรจ็รปูและกรรมวธิกีารผลติ นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

79 0803001372 14-พ.ย.-51 ไสก้รอกไขข่าวและกรรมวธิกีารผลติ
/ไสก้รอกไขช่าวพาสเจอรไ์รส ์และกรรมวธิกีารพลติ

นางวรรณวบิลูย ์กาญจนกุญชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

80 0803001373 14-พ.ย.-51 น ้านมถัว่เหลอืงสมนุไพรผสมไขข่าวหรอืไขแ่ดงและกรรมวธิกีารผลติ นางสาวเพลนิใจ ตงัคณะกุล และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
81 0803001374 14-พ.ย.-51 เสน้ก๋วยเตีย๋วเสรมิโปรตนีจากไขข่าว และกรรมวธิกีารผลติ นางวรรณวบิลูย ์ กาญจนกุญชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
82 0803001375 14-พ.ย.-51 เตา้หูไ้ขข่าวอบแหง้ และกรรมวธิกีารผลติ นางวรรณวบิลูย ์ กาญจนกุญชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
83 0803001457 4-ธ.ค.-51 ธูปหอมจากน ้ามนัแพทชลู ีและกรรมวธิกีารผลติ นายวุฒนินัท ์ คงทดั และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

84 0803001458 4-ธ.ค.-51 ธูปไล่ยุงจากเศษเหลอืแพทชลูทีีส่กดัน ้ามนัออกแลว้ และกรรมวธิกีารผลติ นายวุฒนินัท ์ คงทดั และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

85 0803001478 12-ธ.ค.-51 ผลติภณัฑแ์ป้งส าเรจ็รปูและกรรมวธิกีารผลติ
ผลติภณัฑแ์ป้งส าเรจ็รปูและแป้งชนดิสเตบไิลเซอร ์และกรรมวธิกีารผลติ

นายวนิศั  ภมูนิาถ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

86 0903000044 23-ม.ค.-52 กรรมวธิกีารผลติผลไมแ้ผ่นอบแหง้เสรมิโปรตนี นายศวิลกัษณ์  ปฐวรีตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
87 0903000045 23-ม.ค.-52 เครือ่งขดูเสน้ใยกลว้ย นายบญัญตั ิ เศรษฐฐติิ คณะเกษตร
88 0903000381 23-เม.ย.-52 อาคารระบายความรอันโดยใชร้ะบบหมนุเวยีนน ้า นายเกรยีงศกัดิ ์ม ัน่เสถยีรสนิ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
89 0903000391 24-เม.ย.-52 คอนกรตีมวลเบา นางสาวภทัรนนัท ์ ทกัขนนท ์และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

อนุสิทธิบตัร
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90 0903000741 17-ก.ค.-52 ชุดอุปกรณ์วดัความสัน่สะเทอืนอย่างงา่ย นายศุภกติต ์ สายสุนทร และคณะ คณะเกษตร
91 0903001052 24-ก.ย.-52 กรรมวธิกีารฟอกสนี ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ รศ.ดร.ลดัดา มศีุข และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
92 0903001172 8-ต.ค.-52 ผลติภณัฑก์ าจดัศตัรพูชื นายพเิชษฐ์  สบืสายพรหม และคณะ คณะเกษตร กพส.
93 0903001326 11-พ.ย.-52 กรรมวธิกีารผลติอนูิโลโอโกแซก็คาไรดแ์ละฟรกุโทสจากแก่นตะวนั นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
94 0903001327 11-พ.ย.-52 ผลติภณัฑอ์าหารเชา้ธญัชาตผิสมผงเปลอืกมงัคุดโดยใชเ้ครือ่งเอกซท์รเูดอร ์ (กระบวนการผลติอาหารเชา้ธญัชาติ

ผสมผงเปลอืกมงัคุด )
นางจุฬาลกัษณ์  จารนุุช และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

95 0903001362 20-พ.ย.-52 กรรมวธิกีารเจาะเกบ็เลอืดจระเขโ้ดยไมท่ าลายชวีติ /
กรรมวธิกีารเจาะเกบ็เลอืดจระเขโ้ดยไมท่ าลายชวีติและผลติภณัฑข์องจระเขบ้รจิาคเลอืดทีไ่ดจ้ากกรรมวธินีี้

รศ.ดร.วนิ เชยชมศร ีและคณะ คณะวทิยาศาสตร์

96 1003000036 15-ม.ค.-53 เครือ่งกรองตะกอนอะลมูเินยีมไฮดรอกไซดด์ว้ยแรงดนัสงู รศ.ดร.วรีชยั พุทธวงศ ์และคณะ คณะศลิปศาสตร์
97 1003000037 15-ม.ค.-53 เครือ่งระเหยน ้าและแอลกอฮอลแ์บบลดความดนัส าหรบัการผลติสารสกดับวับก รศ.ดร.วรีชยั พุทธวงศ ์และคณะ คณะศลิปศาสตร์
98 1003000056 21-ม.ค.-53 วธิกีารแกก้ารพกัตวัของเมลด็พนัธุป์าลม์ นายวนัชยั จนัทรป์ระเสรฐิ และคณะ คณะเกษตร
99 1003000063 22-ม.ค.-53 กรรมวธิกีารเตรยีมเซลลแ์ขวนลอยบุกเพือ่ผลติกลโูคแมนแนน นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
100 1003000146 16-ก.พ.-53 วสัดุเพาะกลา้จากขยุมะพรา้วหมกั นายธรรมศกัดิ ์ ทองเกตุ คณะเกษตร กพส.
101 1003000186 19-ม.ิย.-51 เครือ่งดื่มธญัชาตสิ าเรจ็รปูผสมสมนุไพรไทยและกรรมวธิกีารผลติเครือ่งดื่มดงักล่าว

/กระบวนการผลติเครือ่งดื่มธญัชาตสิ าเรจ็รปูผสมสมนุไพรไทย
นางจุฬาลกัษณ์  จารนุุช และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

102 1003000240 19-ม.ีค.-53 วธิกีารขยายพชืพนัธุด์ดีว้ยวธิกีารเสยีบยอดทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ นางสริภิทัร ์ พราหมณีย์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์กพส.
103 1003000287 17-ก.ค.-52 สตูรและกรรมวธิกีารผลติเรซนิเทอรโ์มพลาสตกิฟลาวร์ นางสาวรงัรอง ยกสา้น และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
104 1003000412 11-พ.ค.-53 เตาผลติถ่านชวีภาพดว้ยวธิกีารแยกสลายมวลชวีภาพดว้ยความรอ้น (Biochar Kiln by pyrolysis of Biomass) นางอรสา  สุกสว่าง คณะสงัคมศาสตร์

105 1003000414 12-พ.ค.-53 ผลติภณัฑป์รงุรสและกรรมวธิกีารผลติ (ซุปกอ้นหอมหวัใหญ่และกรรมวธิกีารผลติ) นายพสิฎิฐ์  ธรรมวถิ ีและคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

106 1003000461 31-พ.ค.-53 อุปกรณ์ผกูลวด นายนนัทวฒัน์  ขมหวาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
107 1003000462 31-พ.ค.-53 เครือ่งดื่มสมนุไพรและกรรมวธิกีารผลติ 

/(เครือ่งดื่มลา้งพษิและกรรมวธิกีารผลติ)
นายนพิฒัน์ ลิม้สงวน และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

108 1003000727 11-ส.ค.-53 ผลติภณัฑแ์ละกรรมวธิกีารผลติผกัสลดัแผ่น นางสาววนัเพญ็ มสีมญา และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
109 1003000728 11-ส.ค.-53 เครือ่งปอกฝรัง่ นายสุดสายสนิ แกว้เรอืง และคณะ คณะเกษตร
110 1003000747 18-ส.ค.-53 กรรมวธิกีารผลติน ้าออ้ยเขม้ขน้แช่แขง็ นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
111 1003000748 18-ส.ค.-53 เครือ่งปลกูพชืเป็นแถวแบบสายพานล าเลยีงเมลด็พนัธุ์ นายชุต ิมว่งประเสรฐิ และคณะ คณะเกษตร กพส.
112 1003000767 23-ส.ค.-53 เครือ่งหยอดเมลด็พนัธุพ์ชื นายบพติร ตัง้วงศก์จิ และคณะ คณะเกษตร กพส.
113 1003000785 27-ส.ค.-53 ชุดตรวจเชื้อแบคทเีรยีดว้ยเทคนคิทางชวีเคม ี(การพฒันาชุดตรวจเชื้อแบคทเีรยีก่อโรคทางเดนิอาหารดว้ยเทคนคิ

ทางชวีเคมแีบบรวดเรว็)
นางสาวปฐมาพร เอมะวศิษิฎ์ และคณะ คณะสตัวแพทยศาสตร์

114 1003000958 28-ก.ย.-53 กรรมวธิกีารเตรยีมเซลลส์าหรา่ยขนาดเลก็เพือ่ผลติไบโอดเีซล รศ.ดร.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
115 1003000971 29-ก.ย.-53 กรรมวธิกีารผลติคุกกี้เนยสดผสมลกูเดอืยทอดกรอบและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่นัน้ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
116 1003001011 30-ก.ย.-53 กระบวนการแยกโปรตนีเขม้ขน้จากใบมนัส าปะหลงัส าหรบัใชเ้ป็นอาหารสตัว์ นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
117 1003001012 30-ก.ย.-53 กรรมวธิกีารผลติรงัไหมอดัและรงัไหมอดัทีไ่ดจ้ากกรรมวธิดีงักล่าว นางสาวอมรรตัน์ พรหมบุญ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
118 1003001013 30-ก.ย.-53 เครือ่งควา้นตากะลาเมลด็พนัธุป์าลม์ นายวนัชยั จนัทรป์ระเสรฐิ และคณะ คณะเกษตร
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119 1003001075 3-ก.พ.-53 กรรมวธิกีารเตรยีมเอนไซมอ์นูิลเินสและอนิเวอรเ์ทสดบิจากยสีต ์Candida guilliermondii TISTR 5844 นางสาวพลิาณี  ไวถนอมสตัย ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

120 1003001182 3-ก.พ.-53 กลาสเซรามกิทีม่สีมบตักิารกรอแต่งทางทนัตกรรม นางดวงฤด ี ฉายสุวรรณ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
121 1003001247 3-ธ.ค.-53 กรรมวธิกีารหมกัแป้งขนมจนีทีม่ปีรมิาณสารกาบาสงู นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
122 1003001338 24-ธ.ค.-53 กรรมวธิกีารผลติขา้วสุกทีเ่สรมิสารตา้นอนุมลูอสิระ

  /  (กรรมวธิผีลติขา้วเสรมิสารตา้นอนุมลูอสิระและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกรรมวธิดีงักล่าว)
นางสาวเกศศณิี ตระกลูทวิากร และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

123 1003001339 24-ธ.ค.-53 ไอศกรมีโยเกริต์ชาน ้าผึ้งผสมเชอรร์ีแ่ละกรรมวธิกีารผลติ เปลีย่นมาจาก สตูรและกรรมวธิกีารผลติไอศกรมีโยเกริต์
ชาน ้าผึ้งผสมเชอรร์ี่

นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

124 1103000033 14-ม.ค.-54 ถงัผลติขยายบทีี นางจรยิา จนัทรไ์พแสง และคณะ คณะเกษตร
125 1103000266 15-ม.ีค.-54 ขนมครกกึง่ส าเรจ็รปูจากแป้งขา้วกลอ้งงอก นางกมลวรรณ  แจง้ชดั คณะอุตสาหกรรมเกษตร
126 1103000537 3-ม.ิย.-54 กรรมวธิกีารเตรยีมเซลลส์าหรา่ย Chlorella sp.(WU-W05) แบบมอื เพือ่น าผลติภณัฑท์ีไ่ดไ้ปผลติไบโอดเีซล รศ.ดร.สาโรจน์  ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

127 1103000800 8-ส.ค.-54 กระบวนการผลติกรดอนาคารด์กิจากเปลอืกเมลด็มะมว่งหมิพานตแ์บบต่อเนื่องในรปูของแคลเซยีมอนาคารเ์ดท นายชนนิทร ์ปญัจพรผล และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

128 1103000954 9-ก.ย.-54 น ้ายาท าความสะอาดพืน้และกรรมวธิกีารผลติ นางสาวสุจณิณา กรรณสตูร และคณะ วทิยาลยัสิง่แวดลอ้ม
129 1103001008 23-ก.ย.-54 กรรมวธิกีารผลติไซลทิอลแบบครัง้คราว นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
130 1103001046 29-ก.ย.-54 แผ่นป้องกนัเชื้อรา นางสาวอุดมลกัษณ์ สุขอตัตะ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

131 1103001677 30-ก.ย.-54 สตูรอาหารส าหรบัเลีย้งปลานลิ ผศ.ดร.อรณุี องคากุล และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
132 1103001129 7-ต.ค.-54 เปปไทดย์บัยัง้การเจรญิของเชื้อทีก่่อโรคทางผวิหนงัและระบบทางเดนิหายใจ นางสุนนัทา รตันาโภ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
133 1103001130 7-ต.ค.-54 หน่อไมห้ยอ็งและวธิกีารผลติ นางสาววราภรณ์ สกลไชย และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
134 1103001131 7-ต.ค.-54 น ้ายาก าจดัแมลงศตัรพูชืและยุงทีม่สี่วนผสมของสารสกดัโปรตนีจากเปลอืกหุม้เมลด็สบู่ด า นางสุนนัทา รตันาโภ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
135 1103001132 7-ต.ค.-54 กรรมวธิกีารผลติโปรตนีพษิจากเนื้อเมลด็สบู่ด า นางสุนนัทา รตันาโภ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
136 1103001155 11-ต.ค.-54 เครือ่งกะเทาะเมลด็ปาลม์น ้ามนั นายกติตเิดช โพธิน์ยิม และคณะ สวพ.มก.กพส.
137 1103001171 14-ต.ค.-54 เครือ่งกรองน ้า นายมณฑล ฐานุตตมวงศ ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
138 1103001303 7-ธ.ค.-54 กรรมวธิกีารผลติอาหารปลากดัวยัอ่อน นางอุทยัวรรณ โกวทิวท ีและคณะ คณะวทิยาศาสตร์
139 1103001304 7-ธ.ค.-54 ผลติภณัฑอ์าหารขบเคี้ยวขา้วโพดสมีว่งโดยใชเ้ครือ่งเอกซท์รเูดอร์ นางจุฬาลกัษณ์  จารนุุช และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
140 1103001305 7-ธ.ค.-54 อฐิบลอ็กซเีมนตผ์สมเถา้เหงา้มนัส าปะหลงั นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
141 1103001306 7-ธ.ค.-54 หน่อไมแ้ช่อิม่อบแหง้และกรรมวธิกีารผลติ นายนพิฒัน์ ลิม้สงวน และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
142 1103001330 20-ธ.ค.-54 กรรมวธิกีารเตรยีมเยื่อเซลลโูลสล าตน้ปาลม์น ้ามนัเพือ่ผลติไบโอเอทานอล ผศ.ดร.ประมขุ  ภระกลูสุขสถติย ์และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
143 1103001335 23-ธ.ค.-54 กรรมวธิกีารผลติโปรตนีผงจากใบมนัส าปะหลงั นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
144 1103001336 23-ธ.ค.-54 ฟิลม์ย่อยสลายไดท้างชวีภาพทีส่ามารถป้องกนัการเกดิฝ้า นายพสิฎิฐ์  ธรรมวถิ ีและคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
145 1103001356 28-ธ.ค.-54 วสัดุปลกู นายณฎัฐ พชิกรรม และคณะ คณะเกษตร
146 1103001357 28-ธ.ค.-54 เครือ่งกรองน ้าแบบพกพา นายมณฑล ฐานุตตมวงศ ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
147 1203000052 20-ม.ค.-55 เครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า นายมณฑล อนงคพ์รยศกุล คณะประมง
148 1203000053 20-ม.ค.-55 ถัว่ลสิงปน่ลดไขมนัและกรรมวธิกีารผลติ นางเพญ็ขวญั ชมปรดีา และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
149 1203000054 20-ม.ค.-55 กรรมวธิกีารผลติเอนไซมอ์นูิลเินส อนิเวอรเ์ทส และบตีา-ฟรกุโทฟูราโนซเิดส นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
150 1203000551 31-ม.ค.-55 กรรมวธิกีารผลติเซลลส์าหรา่ยขนาดเลก็ในถาดเขย่า นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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151 1203000104 8-ก.พ.-55 กรรมวธิกีารเพิม่ปรมิาณสารแกมมาอะมโินบวิทริกิแอซดิในขา้วกลอ้งงอกพนัธุป่ิ์นเกษตร เปลีย่นมาจาก การเพิม่
ปรมิาณสารกาบาในขา้วกลอ้งเริม่งอกพนัธุป่ิ์นเกษตร

นายยงยุทธ  พลบัจะโปะ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

152 1203000145 15-ก.พ.-55 สตูรอาหารขน้ส าหรบัโคนมทีม่กีากใบมนัส าปะหลงัเป็นส่วนผสม นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
153 1203000174 21-ก.พ.-55 กรรมวธิกีารผลติแป้งจากแก่นตะวนั (เยรซูาเลมอารท์โิชค้) นางสาวเกศศณิี ตระกลูทวิากร และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
154 1203000192 24-ก.พ.-55 กรรมวธิกีารผลติฟรกัโทสและอนูิโลโอลโิกแซ๊กคาไรดจ์ากแก่นตะวนั (เยรซูาเลมอารท์โิชค้) เปลีย่นมาจาก กรรมวธิี

การผลติฟรกุโทสและอนูิโลโอลโิกแซก็คาไรดจ์ากเยรซูาเลม็อารท์โิชค้
รศ.ดร.สาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

155 1203000330 30-ม.ีค.-55 สงัขยาแผ่น รศ.ดร.กมลวรรณ แจง้ชดั คณะอุตสาหกรรมเกษตร
156 1203000390 19-เม.ย.-55 ไอศกรมีเชอรเ์บทแคลอรีต่ ่าทีม่สี่วนผสมของแป้งเนื้อเมลด็มะขาม นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
157 1203000474 14-พ.ค.-55 กรรมวธิกีารเพาะเลีย้งสาหรา่ยขนาดเลก็แบบเฮเทอโรทรอฟแบบครัง้คราว รศ.ดร.สาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
158 1203000552 8-ม.ิย.-55 วธิกีารค ้ายนัตน้ไม้ นางเอื้อมพร วสีมหมาย และคณะ คณะเกษตร
159 1203000714 9-ส.ค.-54 กรรมวธิกีารสงัเคราะหพ์อลแิลกตกิแอซดิ นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
160 1203000715 18-ก.ค.-55 กรรมวธิกีารสงัเคราะหพ์อลแิลกตกิแอสดิดว้ยพอลเิมอไรเซซนัแบบควบแน่น นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
161 1203000716 18-ก.ค.-55 กรรมวธิกีารผลติเยื่อปอสาโดยไมใ่ชค้วามรอ้น นายวุฒนินัท ์ คงทดั และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

162 1203000765 29-ม.ค.-53 อาหารส าหรบัเลีย้งปลาสวยงาม / เปลีย่นมาจาก (อาหารปลาสวยงาม) นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
163 1203000804 1-ส.ค.-55 กรรมวธิกีารผลติเครือ่งดื่มโปรไบโอตกิทีม่นี ้าหมกัวุน้สวรรคผ์สมเซลลโูลส นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
164 1203000855 16-ส.ค.-55 เครือ่งสขีา้วครวัเรอืน นายศกัดา อนิทรวชิยั และคณะ คณะเกษตร
165 1203000876 21-ส.ค.-55 ไอศกรมีโยเกริต์ครมีชสีหมหูยอง นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
166 1203000877 24-ธ.ค.-53 กรรมวธิกีารผลติขา้วเสรมิสารตา้นอนุมลูอสิระพรอ้มบรโิภค นางสาวเกศศณิี ตระกลูทวิากร และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
167 1203000878 24-ธ.ค.-53 กรรมวธิกีารผลติขา้วเหนยีวมนูทีเ่สรมิสารตา้นอุนมลูอสิระ นางสาวเกศศณิี ตระกลูทวิากร และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
168 1203000921 31-ส.ค.-55 กรรมวธิกีารผลติน ้าขา้วกลอ้งงอก นางพชัร ีตัง้ตระกลู และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
169 1203000922 31-ส.ค.-55 เครือ่งดื่มขา้วกลอ้งงอกผสมขา้วเหนยีวด า นางพชัร ีตัง้ตระกลู และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
170 1203000923 31-ส.ค.-55 เครือ่งดื่มขา้วกลอ้งงอกผสมถัว่เหลอืงงาด า นางพชัร ีตัง้ตระกลู และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
171 1203000924 31-ส.ค.-55 เครือ่งดื่มขา้วกลอ้งงอกผสมแครอท นางพชัร ีตัง้ตระกลู และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
172 1203001173 8-ต.ค.-55 ผลติภณัฑป์ุ๋ ยคอกผสมจุลนิทรยีแ์บบอดัเมด็ รศ.ดร.สุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
173 1203001174 8-ต.ค.-55 กรรมวธิกีารลา้งเนื้อปลา ผศ.ดร.ประมขุ  ภระกลูสุขสถติย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
174 1203001291 7-พ.ย.-55 อุปกรณ์วดัคลืน่ในทะเล รศ.ดร.วรีะศกัดิ ์อุดมโชค และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
175 1203001347 21-พ.ย.-55 สตูรอาหารเลีย้งเชื้อเพิม่ปรมิาณแบคทเีรยีซโูดโมแนส ฟลอูอเรสเซนส ์(Pseudomonas flourescens) และกรรมวธิี

การผลติ
รศ.ดร.สุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร

176 1203001413 8-ก.ค.-53 กรรมวธิกีารผลติเยื่อฟอกขาวจากปอควิบา (Kenaf : Hibiscus canabinus) วขินัฑ ์อรรณพานุรกัษ์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

177 1203001414 30-พ.ย.-55 สตูรอาหารเลีย้งเชื้อเพิม่ปรมิาณแบคทเีรยีบาซลิลสั ซบัทลีสิ (Bacillus subtilis) และกรรมวธิกีารผลติ นางสุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
178 1203001452 14-ธ.ค.-55 เจลดดูซบัโลหะหนกั นายทองใส จ านงการ และคณะ คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา
179 1203001453 14-ธ.ค.-55 กรรมวธิกีารผลติกรดแลกตกิดว้ยเซลลต์รงึแบบเบด็เสรจ็ทีม่รีะบบแยกกรดแลกตกิ รศ.ดร.สาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
180 1203001487 24-ธ.ค.-55 ผลติภณัฑแ์บคทเีรยีควบคุมศตัรพูชื รศ.ดร.สุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
181 1203001497 27-ธ.ค.-55 กรรมวธิกีารผลติอนูิลนิน ้าตาลต ่า ผศ.ดร.วรีเชษฐ์  จติตาณิชย ์และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
182 1303000148 11-ก.พ.-56 ตูฝึ้กรไีซเคลิแนวตัง้พลงังานแสงอาทติย์ ดร.สุจณิณา กรรณสตูร คณะสิง่แวดลอ้ม
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183 1303000149 11-ก.พ.-56 สตูรและผลติภณัฑท์ีใ่ชย้บัยัง้เชื้อแบคทเีรยีก่อสวิทีม่สี่วนประกอบของยางเหลอืงจากมงัคุด นางสาวอุดมลกัษณ์ สุขอตัตะ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

184 1303000193 22-ก.พ.-56 กรรมวธิกีารผลติสารตัง้ตน้ส าหรบัการผลติเอทานอลจากกา้นใบมนัส าปะหลงั รศ.ประภาศร ีสงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
185 1303000227 5-ม.ีค.-56 ชวีผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูควบคุมศตัรพูชื รศ.ดร.สุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
186 1303000228 5-ม.ีค.-56 อาหารเพิม่ปรมิาณเชื้อแบคทเีรยีผสม รศ.ดร.สุดฤด ีประเทอืงวงศ์ คณะเกษตร
187 1303000275 13-ม.ีค.-56 กรรมวธิกีารผลติแป้งถัว่เหลอืงทีผ่่านกระบวนการเพาะงอก นางสาววนดิา เทวารทุธิ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
188 1303000292 19-ม.ีค.-56 เครือ่งดื่มถัว่เขยีวกึง่ส าเรจ็รปูชนดิผง นางจุฬาลกัษณ์  จารนุุช และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
189 1303000317 26-ม.ีค.-56 กรรมวธิกีารเพิม่ปรมิาณชวีมวลสาหรา่ยสไปรลูน่ิา รศ.ดร.สาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
190 1303000318 26-ม.ีค.-56 กรรมวธิกีารผลติฟรกัโทโอลโิกแซก็คาไรดด์ว้ยวธิกีารหมกัโดยใชจุ้ลนิทรยี์ รศ.ดร.สาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
191 1303000394 11-เม.ย.-56 สตูรน ้าสลดัทีม่นี ้านมถัว่เหลอืงและวุน้นาโนเซลลโูลสเป็นส่วนผสมและกรรมวธิกีารผลติ เปลีย่นมาจาก กรรมวธิที า

น ้าสลดัเพือ่สุขภาพทีม่นี ้านมถัว่เหลอืงและวุน้สวรรคเ์ป็นส่วนผสม
นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

192 1303000395 11-เม.ย.-56 เครือ่งดื่มมนัเทศผสมน ้าผลไมแ้ละน ้าขา้วหมาก น.ส.ช่อลดัดา เทีย่งพุก และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
193 1303000448 26-เม.ย.-56 เครือ่งคดัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางผกัและผลไมท้ีม่รีปูรา่งเรยีวยาว นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
194 1303000449 7-ต.ค.-54 เปปไทดย์บัยัง้การเจรญิของเชื้อทีก่่อโรคทางผวิหนงัและระบบทางเดนิหายใจ นางสุนนัทา รตันาโภ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
195 1303000450 7-ต.ค.-54 เปปไทดย์บัยัง้การเจรญิของเชื้อทีก่่อโรคทางผวิหนงัและระบบทางเดนิหายใจ นางสุนนัทา รตันาโภ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
196 1303000451 7-ต.ค.-54 เปปไทดย์บัยัง้การเจรญิของเชื้อทีก่่อโรคทางผวิหนงัและระบบทางเดนิหายใจ นางสุนนัทา รตันาโภ และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
197 1303000501 10-พ.ค.-56 กรรมวธิกีารผลติน ้าสม้สายชหูมกัจากไวน์ผลไม้ นายประมวล ทรายทอง และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
198 1303000502 10-พ.ค.-56 สตูรอาหารเชา้ธญัชาตพิรอ้มบรโิภคทีม่รี าขา้วสกดัน ้ามนัเป็นส่วนผสม นางจุฬาลกัษณ์  จารนุุช และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
199 1303000503 31-ม.ค.-56 ระบบลอ้ไรดุ้ม นายภเูบศ จนัทรงัษ ีและคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
200 1303000535 21-พ.ค.-56 กรรมวธิกีารผลติขา้วกลอ้งงอก นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
201 1303000536 21-พ.ค.-56 อุปกรณ์ขจดัคราบไขมนัในถงัดกัไขมนั นายพยรู เสนทองแกว้ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
202 1303000578 22-ม.ค.-56 ขนมขบเคี้ยวชนดิแทง่จากดอกไมแ้ละผลไม้ รศ.ดร.อนุวตัร แจง้ชดั และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
203 1303000602 5-ม.ิย.-56 ผลติภณัฑโ์จ๊กขา้วผสมเลอืดอบแหง้กึง่ส าเรจ็รปู นางสาวช่อลดัดา เทีย่งพุก และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
204 1303000650 14-ม.ิย.-56 กรรมวธิกีารเพาะเลีย้งสาหรา่ยสไปรลูน่ิาเพือ่การผลติพอลแิซก็คารไ์รดน์อกเซลล์ นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
205 1303000651 14-ม.ิย.-56 กรรมวธิกีารเพาะเลีย้งสาหรา่ยสไปรลูน่ิาเพือ่การผลติซ-ีไฟโคไซยานนิ นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
206 1303000706 26-ม.ิย.-56 ระบบวดัปรมิาณการเผาผลาญพลงังานของรา่งกายจากการป ัน่จกัรยาน นางสาวสริพิร ศศมิณฑลกุล และคณะ คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา กพส.
207 1303000752 5-ก.ค.-56 เครือ่งแยกผลปาลม์น ้ามนัออกจากช่อทะลายย่อย นายวชัรพล ชยประเสรฐิ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
208 1303000753 5-ก.ค.-56 กรรมวธิผีลติกระดาษดดูซบัน ้ามนั นายวุฒนินัท ์ คงทดั และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

209 1303000773 12-ก.ค.-56 โยเกริต์พรอ้มดื่มจากขา้วกลอ้งงอก นางพชัร ีตัง้ตระกลู และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
210 1303000903 14-ส.ค.-56 ชุดตรวจสอบอนิทรยีว์ตัถุในดนิ นางเสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และคณะ คณะเกษตร
211 1303001037 6-ก.ย.-56 กรรมวธิกีารผลติขา้วส าเรจ็รปูพรอ้มรบัประทานบรรจุในภาชนะปิดสนทิโดยใชเ้ทคนคิปลอดเชื้อ นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
212 1303001038 6-ก.ย.-56 ขนมสุนขัเพือ่สุขภาพเสรมิคุณค่าสารอาหารจากยสีต์ นางสาวศริพรรณ สุคนธสงิห ์และคณะ คณะเทคนคิการสตัวแพทย์
213 1303001039 6-ก.ย.-56 ขา้วเกรยีบทีม่วีุน้สวรรคเ์ป็นส่วนผสม นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
214 1303001260 4-ต.ค.-56 ผลติภณัฑผ์งขนมตาลส าเรจ็รปูพรอ้มปรงุดว้ยไมโครเวฟ นางสาววาสนา นาราศ ีและคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
215 1303001425 12-พ.ย.-56 สตูรอาหารทีส่่งเสรมิการสงัเคราะหส์ารแบตา้แคโรทนีในเซลลจุ์ลนิทรยี์ นายชนินทตั สนิประเสรฐิโชค และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
216 1303001426 12-พ.ย.-56 กรรมวธิกีารผลติโจ๊กขา้วโพดพรอ้มบรโิภคบรรจุรทีอรท์เพาช์ นางสาวงามจติร โล่วทิรู และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
217 1303001505 10-พ.ค.-56 อุปกรณ์ใหน้ ้าแบบหยด นายบญัญตั ิ เศรษฐฐติิ คณะเกษตร

อนุสิทธิบตัร
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218 1303001506 29-พ.ย.-56 ผลติภณัฑก์มัมีเ่ยลลีท่ีม่เีลอืดจระเขร้ะเหดิแหง้เป็นส่วนผสม นางสาวจนิดาวรรณ สรินัทวเินต ิและคณะ คณะวทิยาศาสตร์
219 1303001567 13-ธ.ค.-56 กรรมวธิกีารผลติเครือ่งดื่มน ้าหมกัเชื้ออะซโิตแบคเตอรผ์สมกบัน ้าหมกัเชื้อแบคทเีรยีแลคตกิ.....เปลีย่นจากเดมิ.....

เครือ่งดื่มหมกั ทีม่นี ้าหนกัเชื้ออะซโิตแบคเตอรผ์สมกบัน ้าหมกัเชื้อแบคทเีรยีแลคตกิ
นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

220 1303001636 27-ธ.ค.-56 ผงโปรตนีละลายน ้าไดจ้ากเมลด็ถัว่พผูสมต าลงึ นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
221 1303001637 27-ธ.ค.-56 ขนมลกูชุบเมลด็มะขามเพาะงอกและกรรมวธิี นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
222 1403000095 13-ก.พ.-57 สตูรอาหารส าหรบัการเพาะเลีย้งเหด็ถัง่เช่าสทีอง นางมณจนัทร ์เมฆธน และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
223 1403000096 13-ก.พ.-57 กรรมวธิกีารสงัเคราะหพ์อลแิลก็ตกิแอสดิจากเอนไซมไ์ลเพส (Polyactic acid) โดยใชเ้อนไซมไ์ลเพสจากรา 

Thermomyces lanuginosus เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนั
นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

224 1403000230 13-ม.ีค.-57 เครือ่งระเหยน ้าผลไมโ้ดยใชเ้ทคนคิการพ่นฝอยภายใตส้ภาวะสุญญากาศ นายเชาว์ อนิทรป์ระสทิธิ ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
225 1403000265 24-ม.ีค.-57 นกัเกต็เนื้อเทยีมแช่แขง็และกรรมวธิกีารผลติ นางเทพกญัญา หาญศลีวตั และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
226 1403000331 4-เม.ย.-57 ชาขา้วฮางงอกและกรรมวธิกีารผลติ นางสาวอรญัญา พรหมกลู และคณะ คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร

 วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจ.สกลนคร

227 1403000357 11-เม.ย.-57 ชาผลไมช้นดิผงจากผลมะเมา่สุกและกรรมวธิกีารผลติ นางสาวอรสิรา โพธิส์นาม คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร
 วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจ.สกลนคร

228 1403000358 11-เม.ย.-57 ซุปไก่ด าสกดักึง่ส าเรจ็รปูชนดิผงและกรรมวธิกีารผลติ นางสาวโศรยา แสนเมอืง และคณะ คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร
 วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจ.สกลนคร

229 1403000390 25-เม.ย.-57 สตูรผสมปลาแผ่นอบกรอบ นางสาวปานวาด พรหมด ีและคณะ คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร
 วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจ.สกลนคร

230 1403000446 8-พ.ค.-57 ผลติภณัฑซ์อสเขม้ขน้ทีไ่ดจ้ากการหมกัพชืผกัผลไมแ้ละดอกไมพ้ืน้บา้นดว้ยลกูแป้งขา้วหมากและกรรมวธิี นางสาวคนจิฐา บุญเฟ่ือง และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

231 1403000499 22-พ.ค.-57 การหมกัเอทานอลจากเปลอืกตน้ไมด้ว้ยยสีตแ์ซคคาโรไมซสี ซรีวีซิเิอ ้(Saccharomyces cerevisiae) ดดัแปลง
พนัธุกรรม

นายสุทธพินัธ์ แกว้สมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

232 1403000687 30-ม.ิย.-57 สตูรอาหารขน้ส าหรบัโคนมทีม่ใีบโสนอนิเดยีทีผ่่านกระบวนการอบแหง้เป็นส่วนผสม นางสาวศริริตัน์ บวัผนั และคณะ สถาบนัสุวรรณวาจกกสกิจิเพือ่การคน้ควา้และ
พฒันาปศุสตัว์และผลติภณัฑส์ตัว์

233 1403000848 31-ก.ค.-57 ผงโรยขา้วคลุกส าหรบัสุนขัเสรมิแคลเซยีมอนิทรยีแ์ละกาบา นางสาวศริพรรณ สุคนธสงิห ์และคณะ คณะเทคนคิการสตัวแพทย์
234 1403000849 31-ก.ค.-57 โครงรถจกัรยานพบัได้ นายอมรฤทธิ ์เจมิววิฒัน์ (นสิติ) และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
235 1403000982 29-ส.ค.-57 เครือ่งมอืดกัล่อหมกึสาย นายจรวย สุขแสงจนัทร์ คณะประมง
236 1403001036 20-ม.ิย.-57 กรรมวธิกีารผลติเสน้ขนมจนีแหง้กึง่ส าเรจ็รปูคนืรปูเรว็ นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
237 1403001037 20-ม.ิย.-57 กรรมวธิกีารผลติน ้ายาขนมจนีผงกึง่ส าเรจ็รปู นายสริชิยั ส่งเสรมิพงษ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
238 1403001122 18-ก.ย.-57 หมแูผ่นกรอบเจโดยใชเ้ทคโนโลยเีอกซท์รชูนั นางจุฬาลกัษณ์  จารนุุช และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
239 1403001123 18-ก.ย.-57 อุปกรณ์ก าหนดปรมิาณเมลด็แบบสายพานน าเมลด็ นายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถติ คณะเกษตร
240 1403001273 2-ต.ค.-57 กรรมวธิกีารผลติเครือ่งดื่มน ้าหมกัเชื้ออะซโิตแบคเตอรผ์สมกบัน ้าหมกัเชื้อแบคทเีรยีแลคตกิ นายปราโมทย ์ธรรมรตัน์ และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
241 1403001353 17-ต.ค.-57 เหด็ถัง่เช่าทเิบตสกดัในรปูแบบผง นางมณจนัทร ์เมฆธน และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
242 1403001354 17-ต.ค.-57 อุปกรณ์ปลกูตน้กลา้ นายบญัญตั ิ เศรษฐฐติิ คณะเกษตร
243 1403001498 17-พ.ย.-57 เครือ่งดื่มทีม่สี่วนผสมของสารสกดัซงัขา้วโพดสมีว่งและกรรมวธิกีารผลติ 

เปลีย่นมาจาก เครือ่งดื่มจากขา้วโพดมว่งสกดัเขม้ขน้และกรรมวธิกีารผลติ
นางสาวงามจติร โล่วทิรู และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

244 1403001499 17-พ.ย.-57 กรรมวธิกีารผลติพอลแิกมมา-กลตูามกิแอสดิจากแบคทเีรยีโดยปราศจากการเตมิกรดแอล-กลตูามกิหรอืกลตูาเม
ตในกระบวนการหมกั

นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

245 1403001535 25-พ.ย.-56 กรรมวธิกีารเตรยีมไฮโดรเจลจากแป้งมนัส าปะหลงัเพือ่ใชเ้ป็นสารช่วยแตกตวัในยาเมด็ นางกุลฤด ีแสงสทีอง และคณะ สวทช.

อนุสิทธิบตัร
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246 1403001697 12-ธ.ค.-57 เจลแตม้สวิสาบเสอื นางสาวจุฑามณี แสงสว่าง และคณะ คณะเกษตร
247 1403001698 12-ธ.ค.-57 กาวน ้าทีม่สี่วนผสมของน ้ายางจากธรรมชาต,ิฟีนอลกิ เรซนิ และกมัโรซนิและกรรมวธิกีารผลติ 

เปลีย่นมาจาก กาวน ้าจากน ้ายางธรรมชาตกิบัเรซนิลกูผสมและกรรมวธิี
นายวรีศกัดิ ์สมทิธพิงศ ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

248 1403001699 3-ก.พ.-53 กรรมวธิกีารเตรยีมเอนไซมอ์นิเวอรเ์ทสดบิจากยสีต ์Candida guilliermondii TISTR 5844 นางสาวพลิาณี  ไวถนอมสตัย ์และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

249 1503000039 16-ม.ค.-58 หอ่หมกผงกึง่ส าเรจ็รปูจากถัว่และกรรมวธิกีารผลติ นางกมลวรรณ  แจง้ชดั และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
250 1503000312 13-ม.ีค.-58 สตูรผสมแผ่นปพูืน้ส าหรบัประดบัตกแต่งอาคาร นายสงิห ์อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
251 1503000313 13-ม.ีค.-58 กรรมวธิกีารสกดัพอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรต (Poly B-hydroxybutyrate : PHB) จากแบคทเีรยีคปัเรยีวดิส เนเค

เตอร ์(Cupriavidus necator)
นายสาโรจน์ ศริศินัสนยีกุล และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

252 1503000391 24-ม.ีค.-58 กรรมวธิกีารเพาะถัว่เมลด็แก่ใหเ้ริม่งอก นางประภาศร ี สงิหร์ตัน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร ์กพส.
253 1503000474 2-เม.ย.-58 การเพิม่ความสามารถการละลายน ้าของยาในกลุม่ NSAIDs โดยตวัรองรบัซลิกิารทีม่รีพูรนุสองขนาด นายธงไทย วฑิรูย ์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
254 1503000550 10-เม.ย.-58 ชุดอุปกรณ์ช่วยแรงส าหรบัจกัรยานไฟฟ้า นายอภชิาต แจง้บ ารงุ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
255 1503000758 22-พ.ค.-58 กรรมวธิกีารผลติน ้าสกดัชวีภาพจากมลูไสเ้ดอืนดนิส าหรบัการเพาะเลีย้งสาหรา่ย นาสาวติร ีจนัทรานุรกัษ์ และคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
256 1503000800 28-พ.ค.-58 อุปกรณ์ปลกูตน้กลา้ นายบญัญตั ิ เศรษฐฐติิ คณะเกษตร
257 1503000801 25-ส.ค.-58 กรรมวธิกีารผลติแผ่นกรองแสงจากขีก้บไสไม้ นายสงิห ์อนิทรชโูต และคณะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
258 1503000802 28-พ.ค.-58 ผลติภณัฑอ์าหารขบเคี้ยวจากถัว่เขยีวโดยใชเ้ครือ่งเอกซท์รเูดอร์ นางจุฬาลกัษณ์  จารนุุช และคณะ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

อนุสิทธิบตัร


