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1 สทิธบิัตร 7 เม.ย. 59 1601002007 175630 ประกาศโฆษณาค า

ขอรับสทิธบิัตร

มาตรดัชนีหกัเหแบบมมุวกิฤตทิีท่ างานบน

โทรศัพทเ์คลือ่นที่

มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร.ศภุลักษณ์ อ าลอย/  อ.ดร.ปกรณ์ 

ปรชีาบรูณะ

 คณะวทิยาศาสตร์

2 สทิธบิัตร 24 ก.ย. 60 1701005606 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ผลกึร่วมกรดซาลไิซลกิและฟีนลิอะลานนิ มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.หริหิทัยา เพชรมั่ง  คณะวทิยาศาสตร์

3 สทิธบิัตร 19 ก.พ. 61 1801000983 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรต ารับผลติภัณฑบ์ ารุงผวิและเวชส าอางทีม่ี

สว่นผสมของผลกึร่วมของกรดซาลไิซลกิและฟีนลิอะ

ลานนิและกระบวนการผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.หริหิทัยา เพชรมั่ง  /ผศ.ดร.

สมชาย สวสัดี

 คณะวทิยาศาสตร์

4 สทิธบิัตร 22 ม.ค. 61 1801000391 พนักงานเจา้หนา้ที่

สัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

กอ่นประกาศ

กรรมวธิกีารวเิคราะหส์ารประกอบกลุม่แลคโตน ดว้ย

เครือ่งวดัการดดูกลนืแสงชนดิไดโอดแปลง่แสง แบบ

ภาคสนาม

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนาค /         อ.ดร.ชตุมิา

 แกว้พบิลูย์

 คณะวทิยาศาสตร์

5 สทิธบิัตร 5 ก.พ. 61 1801000716 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติซรุมิเิพสทจ์ากปลาทะเลโดยใชเ้อม

ไซมโ์ปรตเีนส

มหาวทิยาลัยทักษิณ  รองศาสตราจารย ์ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่ม

เกลา้, นางสาวธัญชนก พนูศลิป์

คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ สงักดัเจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั ประเภทการยืน่จด
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
เลขทีค่ าขอ เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สถานะ on web DIP ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์
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ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ สงักดัเจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั ประเภทการยืน่จด
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
เลขทีค่ าขอ เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สถานะ on web DIP ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์

6 สทิธบิัตร 23 ก.ค. 61 1801004381 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ทอ่แบนส าหรับถา่ยเทความรอ้นทีม่พีืน้ทีห่นา้ตัดสลับ

ไปมา

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์ร.จตพุร แกว้ออ่น/

นางสาวอมาวส ีรักเรอืง

คณะวศิวกรรมศาสตร์

7 สทิธบิัตร 16 ม.ค. 62 1901000304 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารก าจัดสนี ้า้ตาลในน ้าผลไมด้ว้ยเอนไซมโ์ปร

ตเีนส

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลา้, นางสาว

ธัญชนก พนูศลิป์

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

9 สทิธบิัตร  23 ก.ย. 59 1601005551  -  ระบบบ าบัดน ้าเสยีดว้ยเซลลเ์ชือ้เพลงิจลุชพีแบบทุน่

ลอย

มหาวทิยาลัยทักษิณ/

ส านักงานกองทนุสนับสนุน

การวจัิย

ผส.ดร.ชลทศิา สขุเกษม/ นางสาวสทุธิ

ดา วจิะสกิะ

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

10 สทิธบิัตร 18 ก.ค. 62 1901004820 พนักงานเจา้หนา้ที่

สัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

กอ่นประกาศ

สตูรอาหารกึง่แข็งกึง่เหลวทีใ่ชส้ าหรับการคัดแยกและ

เพาะเลีย้งเซลลไ์ฮบรโิดมาเซลลไ์ลน ์แบบ 3 มติแิละ

กรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.มณฑล เลศิวรปรชีา /นายจติกร

 ทองนันท์

คณะะวทิยาศาสตร์

11 สทิธบิัตร 9 ต.ค. 62 1901006491 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

เครือ่งวดัปรมิาตรแก็ส มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร จริาพร ชอ่มณี  คณะวทิยาศาสตร์

12 สทิธบิัตร 3 ม.ค. 63 2001000029 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

เครือ่งผสมสารในหลอดทดลองทีม่กีารหมนุแบบ 360 

องศา

มหาวทิยาลัยทักษิณ อาจารย ์ดร. พมิพช์นา ฮกทา คณะวทิยาศาสตร์

13 สทิธบิัตร 12 พ.ค. 64 2101002735 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นพลังงานชวีมวล มหาวทิยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย ์ดร.จตพุร แกว้ออ่น  

ดร.นเรศ ฉมิเรศ  นางสาวอมาวส ีรักเรอืง

คณะวศิวกรรมศาสตร์

14 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ กรรมวธิกีารตรวจวดัและควบคมุดกีรแีอลกอฮอลด์ว้ย

เทคนคิการการวเิคราะหท์างความรอ้น

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.จริาพร ชอ่มณี   นายศภุกร  

กตาธกิารกลุ

คณะวทิยาศาตร์

15 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ กรรมวธิกีารตรวจวดัเปอรเ์ซน็ตค์วามเขม้ขน้ของ

แอลกอฮอลด์ว้ยเทคนคิการวดัอณุหภมูขิองจดุเดอืด

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.จริาพร ชอ่มณี   นายศภุกร  

กตาธกิารกลุ นางสาวสณุฌิา  รักษาศรี

คณะวทิยาศาตร์

16 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ เครือ่งก าจัดเชือ้โรคทีอ่ยูบ่นพืน้ผวิดว้ยโอโซนผสานกับ

เทคโนโลย ีUVC
มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.พรวชิัย เต็มบตุร    ผศ.นพ.วรวทิย ์

วาณชิยส์วุรรณ นายตา้ย บัณฑศิักดิ์

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

17 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ สตูรบาลม์รักษาโรคผวิหนังจากน ้ามันสมนุไพรและ

กรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์

นางสาวศริรัิตน ์ ศรรัีกษา

นายรอแม มหีดั

นางสาวนารรัีตน.์ มหีดั

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

18 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ สตูรโลชั่นแอลกอฮอลส์มนุไพรและกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์

น.ส.เบ็ญจวรรณ บัวขวญั

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา


