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1 อนุสทิธบิัตร 1203000040 10821  กรรมวธิผีลติน ้ำมันจำกแพลงกต์อนสัตว์ มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.ทวเีดช ไชยนำพงษ์  คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

2 อนุสทิธบิัตร 1303000492 10117 ชดุสังเครำะหท์องค ำนำโนโดยใชท้องค ำเปลว มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินำท ์จันทรส์รูย ์

นำงสำวสรัุสวด ีกลับอนิทร ์

ผศ.ดร. เอกสทิธิ ์สมสขุ

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

3 อนุสทิธบิัตร 1403000888 12761 เครือ่งวัดปรมิำณน ้ำฝนดว้ยกำรวัดคำ่ควำมจไุฟฟ้ำ มหำวทิยำลัยทักษิณ/

ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุน

กำรวจัิย

นำยศภุกร กรตำธกิำรกลุ/  

นำยสเุจนต ์พรมเหมอืน

คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

4 อนุสทิธบิัตร 1503000152 11326 สือ่กำรเรยีนกำรสอนชดุทดลองกำรเคลือ่นทีข่อง

วัตถดุว้ยกำรตกอยำ่งอสิระในแนวดิง่

มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กรตำธกิำรกลุ/นำยสุ

เจนต ์พรมเหมอืน

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

5 อนุสทิธบิัตร 1503000153 13269  กรรมวธิกีำรผลติไทเทเนียมไดออกไซดเ์จอืเงนิ

ดว้ยวธิโีซล-เจล และกำรตกตะกอนร่วมส ำหรับ

ควบคมุเชือ้รำหนำ้ยำงพำรำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อบุลชลเขต คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร

6 อนุสทิธบิัตร 1503001808 11984 แป้งขำ้วสังขห์ยดชบุทอด มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร.พรพมิล มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน อำหำร

7 อนุสทิธบิัตร 1503001809 13169 กรรมวธิกีำรผลติเครือ่งดืม่ทีม่สีว่นผสมสำรสกัดจำก

ขำ้ว

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.รัทรดำ สมพงษ์ คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน อำหำร

8 อนุสทิธบิัตร 1503001810 17679 ไวน์ขำ้วเปลอืกสังขห์ยด มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.วไิลลักษณ์ กลอ่มพงษ์ คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน อำหำร

9 อนุสทิธบิัตร 1503002124 12183 กรรมวธิกีำรผลติกระดำษส ำหรับท ำบรรจภัุณฑเ์พือ่

ยดือำยผัุกและผลไม ้

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อบุลชลเขต คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

10 อนุสทิธบิัตร 1603000026 12606 กรรมวธิกีำรผลติเชือ้เพลงิจำกขยะ (Refuse 

Derived Fuel or RDF) ผสมกะลำปำลม์

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

11 อนุสทิธบิัตร 1603000027 12605 กระบวนกำรผลติพอลไิวนลิคลอไรดน์ำโนไฟเบอร์

ทีม่ยีำงธรรมชำตทิ ำหนำ้ที ่เป็นตัวพลำสตไิซเซอร์

มหำวทิยำลัยทักษิณ  อ.ดร.กฤษฎำ พัชรสทิธิ์ คณะวศิวกรรมศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

12 อนุสทิธบิัตร 1603000076 14011 กรรมวธิกีำรผลติวัสดตุอ่ตำ้นเชือ้รำไทเทเนียมได

ออกไซดเ์จอืนกิเกลิส ำหรับ ผสมปนูยำแนว

กระเบือ้งปพูืน้

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อบุลชลเขต คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

13 อนุสทิธบิัตร 1603000267 13748 แผน่ปพูืน้จำกยำงธรรมชำตแิละกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ  อ.ดร.กฤษฎำ พัชรสทิธิ์ คณะวศิวกรรมศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

14 สทิธบิัตร 1601002007 175630 มำตรดัชนีหักเหแบบมมุวกิฤตทิีท่ ำงำนบน

โทรศัพทเ์คลือ่นที่

มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร.ศภุลักษณ์ อ ำลอย/  อ.ดร.

ปกรณ์ ปรชีำบรูณะ

 คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

15 อนุสทิธบิัตร 1603000580 13477 ระบบผลติไฮโดรเจนชวีภำพจำกของเสยีอนิทรยี์

และน ้ำเสยีโดยกำรบรูณำกำรกระบวน กำรหมักแบบ

ไรแ้สงกับกระบวนกำรอเิล็คโตรไลซสิชนดิใชต้ัวเร่ง

ชวีภำพทีอ่ณุหภมูสิงู

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.สมพงศ ์โอทอง /นำยพี

ระวัฒน์ คงเกลีย้ง

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
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ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

16 อนุสทิธบิัตร 1603000701 13479 กรรมวธิกีำรผลติไบโอดเีซลจำกน ้ำทิง้โดยใช ้

เอนไซมไ์ลเปสเป็นตัวเร่งปฏกิริยิำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์/

นำงสำว เสำวคนธ ์สวุรรณโณ

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

17 อนุสทิธบิัตร 1603000945 กำรผลติคำโรทโีนโปรตนีจำกเปลอืกกุง้ขำวแวนนำ

ไมโดยใชเ้อนไซมท์รปิซนิจำกมำ้มปลำทนู่ำพันธุ์

ครบียำว

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธ ิกลอ่มเกลำ้ คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

18 อนุสทิธบิัตร 1603001501 สตูรอำหำรเลีย้งเชือ้แบคทเีรยี Alcaligenes 

eutrophus เพือ่กำรผลติพอลไิฮดรอกซบีวิทเิรต

จำกน ้ำกำกสำ่และกรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ /    

นำยโอภำส ชนุูตร

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

19 อนุสทิธบิัตร 1603001502 14970 สตูรอำหำรเลีย้งเชือ้แบคทเีรยี Alcaligenes 

eutrohus เพือ่กำรผลติ พอลไิฮดรอกซบีวิทเิรต

และกรรมวธิกีำรผลติแบบสองขัน้ตอน

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์       /

น.ส.ปิยธดิำ เกือ้นุ่น

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

20 อนุสทิธบิัตร 1603002658 13017 กรรมวธิกีำรควบคมุกำรเจรญิเตบิโตของพอ่แมพั่นธุ์

เพรยีงทรำยหรอืไสเ้ดอืนทะเลในสกลุ Perinereis 

spp. ดว้ยกำรควบคมุระดับควำมเค็มของน ้ำร่วมกับ

ปรมิำณแสงสวำ่งทีไ่ดรั้บ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.ธัญญำ พันธฤ์ทธิด์ ำ/  

นำงสำวอมรรัตน์ เสนพรกิ/        

    อ.ดร.เตอืนตำ ร่ำหมำน

 คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

21 อนุสทิธบิัตร 1603002660 กรรมวธิกีำรผลติปลำสม้โดยใชก้ลำ้เชือ้แลคตกิ

แบคทเีรยีร่วมกับยสีต์

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.ศภุชยั นติพัินธ/์

นำยประมวล ทรำยทอง (ม.

เกษตร)

 คณะวทิยำศำสตร์ อำหำร

22 อนุสทิธบิัตร 16030002659 สตูรอำหำรจำกน ้ำทิง้จำกกำรหมักของเสยีอนิทรยี์

ในครัวเรอืนส ำหรับปลกูผักกนิใบแบบไรด้นิ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.นริมล จันทรชำต ิ/    ผศ.

ดร.อษุำ อน้ทอง

 คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

23 อนุสทิธบิัตร 1703000002 กำรผลติ DNA เครือ่งหมำยมำตรฐำนขนำดชว่ง 100

 คูเ่บส โดยใช ้DNA สำยคูส่ังเครำะหข์นำด 1,500 

คูเ่บสเป็นตน้แบบและเพิม่จ ำนวนโดยวธิปีฏกิริยิำ

ลกูโซโ่พลเิมอเรส

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.มณฑล เลศิวรปรชีำ/

อ.ศภุำรัตน์ สทุธมิสุกิ /นำยจติกร

 ทองนันท์

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

24 อนุสทิธบิัตร 1703000001 13478 กรรมวธิกีำรผลติไบโอดเีซลจำกน ้ำทิง้โดยใช ้

เอนไซมไ์ลเปสจำกผลปำลม์ เป็นตัวเร่งปฏกิริยิำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์  คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

25 อนุสทิธบิัตร 1703000004 14165 กรรมวธิกีำรผลติสำรหลอ่ลืน่ชวีภำพจำกพอลไิฮด

รอกซบีวิทเิรตดว้ยกระบวนกำรทรำนสเ์อสเทอรฟิิเค

ชนัแบบสองขัน้ตอน

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์/

นำงสำวธนำภรณ์ รักกำร

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

26 อนุสทิธบิัตร 1703000003 15789 กรรมวธิกีำรเตรยีมสำรเคลอืบผวิจำกยำงธรรมชำติ

และพอลไิวนลิคลอไรด์

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.กฤษฎำ พัชรสทิธิ์  คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

27 อนุสทิธบิัตร 1703000191 โรงเรอืนเพำะเห็ดระยะเปิดดอกดว้ยระบบควบคมุ

อณุหภมูแิละควำมชืน้แบบเครือ่งระเหยแบบลด

ควำมดัน

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ ์/นำย

ศภุกร กตำธกิำรกลุ /นำงสำว

ปรำณี หนูทองแกว้ /นำยชนะ 

จันทรฉ์ ่ำ

 คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน
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หนา้ที ่3 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

28 อนุสทิธบิัตร 1703000193 15486 สือ่กำรเรยีนกำรสอนชดุทดลองแรงแมเ่หล็กที่

กระท ำตอ่ตัวน ำกระแส

มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กตำธกิำรกลุ, 

นำงสำวณัฐณชิำ อรนอ้ม, ผศ.

มำรนีำ มะหนิ

 คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

29 อนุสทิธบิัตร 1703000187 14235 ชดุท ำสลบแมลงหวี่ มหำวทิยำลัยทักษิณ นำงสำวมำนี แกว้ชนดิ  คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

30 อนุสทิธบิัตร 1703000192 กรรมวธิกีำรปลกูคะนำ้โดยก ำหนดระยะหำ่งของกำร

ปลกูดว้ยวธิกีำรไฮโดรโปนกิสแ์บบไดนำมกิ รูท 

โฟลทิง่ เทคนคิ (Dynamic Root Floating 

Technique)

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.สรพงค ์เบญจศรี คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

31 สทิธบิัตร 1701005606 ผลกึร่วมกรดซำลไิซลกิและฟีนลิอะลำนนิ มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.หริหิัทยำ เพชรมั่ง  คณะวทิยำศำสตร์ เคม/ีเวชส ำองค์

32 อนุสทิธบิัตร 1703002602 16989 แผน่วัดควำมหนำแน่นของตอ่มรับรส มหำวทิยำลัยทักษิณ นำงสำวมำนี แกว้ชนดิ  คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

33 สทิธบิัตร 1801000983 สตูรต ำรับผลติภัณฑบ์ ำรุงผวิและเวชส ำอำงทีม่ี

สว่นผสมของผลกึร่วมของกรดซำลไิซลกิและฟี

นลิอะลำนนิและกระบวนกำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.หริหิัทยำ เพชรมั่ง  /ผศ.

ดร.สมชำย สวัสดี

 คณะวทิยำศำสตร์ เคม/ีเวชส ำองค์

34 อนุสทิธบิัตร 1803000485 17904 กรรมวธิกีำรปลกูคะนำ้โดยก ำหนดอัตรำกำรปลกูที่

เหมำะสมดว้ยวธิกีำรไฮโดรโปนกิสแ์บบไดนำมกิ รูท

 โฟลทิง่ เทคนคิ (Dynamic Root Floating 

Technique)

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.สรพงค ์เบญจศรี คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน

 * แยกค ำขอ

ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

35 สทิธบิัตร 1801000391 กรรมวธิกีำรวเิครำะหส์ำรประกอบกลุม่แลคโตน ดว้ย

เครือ่งวัดกำรดดูกลนืแสงชนดิไดโอดแปลง่แสง 

แบบภำคสนำม

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนำค /         

อ.ดร.ชตุมิำ แกว้พบิลูย์

 คณะวทิยำศำสตร์ เคม/ีเวชส ำองค์

36 อนุสทิธบิัตร 1803000153 17902 กรรมวธิกีำรผลติกรดไขมันไมอ่ ิม่ตัวโอเมกำ้-สำม 

จำกทรอสโทไคทรดิส์

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.พฤทฐภิร ศภุพล  คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

37 สทิธบิัตร 1801000716 กรรมวธิกีำรผลติซรุมิเิพสทจ์ำกปลำทะเลโดยใช ้

เอมไซมโ์ปรตเีนส

มหำวทิยำลัยทักษิณ  รองศำสตรำจำรย ์ดร.สรรพสทิธิ์

 กลอ่มเกลำ้, นำงสำวธัญชนก 

พนูศลิป์

คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

38 อนุสทิธบิัตร 1803000348 18163 สือ่กำรสอนแบบจ ำลองกำรโคจรและเฟสของดำว

เครำะห์

มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร.สวุทิย ์คงภักด ี /   นำยวทิยำ

 ทวพีงศศ์ักดิ์

 คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

39 อนุสทิธบิัตร 1803000628 ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่ผงส ำเร็จรูปจำกขำ้วสังขห์ยด

เพำะงอกทีเ่สรมิใยอำหำรและสำรชว่ยระบำย

ส ำหรับผูส้งูอำยุ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแกว้ คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน อำหำร

40 อนุสทิธบิัตร 1803000610 ชดุสือ่กำรเรยีนรูพ้ซีอีำร์ มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.อรุณรัศมิ ์วณชิชำนนท ์/    

           อ.ดร.เกศรนิทร ์รัทจร

 คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

41 อนุสทิธบิัตร 1803001158 18165 ถำ่นกัมมันตก์ำกชำและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ อำจำรย ์ดร.พนติำ กุง้ซุน่ / 

นำงสำวสภุำพร รัตนพันธ์

 คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

42 อนุสทิธบิัตร 1803001168 16449 สือ่กำรเรยีนกำรสอนชดุทดลองสัมประสทิธิค์วำม

หนืดของของเหลว

มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กตำธกิำรกลุ นำงสำว

นศิำมณี ฉุน้ยอ่ง /       ผศ.ดร.

ประสงค ์เกษรำธคิณุ /ผศ.ดร.สุ

วทิย ์คงภักดี

 คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์
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หนา้ที ่4 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

43 สทิธบิัตร 1801004381 ทอ่แบนส ำหรับถำ่ยเทควำมรอ้นทีม่พีืน้ทีห่นำ้ตัด

สลับไปมำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยด์ร.จตพุร 

แกว้ออ่น/นำงสำวอมำวส ีรักเรอืง

คณะวศิวกรรมศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

44 อนุสทิธบิัตร 1803001626 กรรมวธิกีำรผลติเอนไซมไ์ลเปสจำกเครือ่งในปลำ

นลิเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นสำรซกัลำ้ง

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้/

นำยจรัญ ปัจฉมิเพ็ชร

คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

45 อนุสทิธบิัตร 1803001780 17832 ชดุชบุโลหะและกำรสังเครำะหอ์นุภำคโลหะระดับ

นำโนโดยวธิไีฟฟ้ำเคมี

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินำท ์จันทรส์รูย ์/นำย

ศภุกร กตำธกิำรกลุ/  นำยสเุจนต์

 พรหมเหมอืน

 คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

46 อนุสทิธบิัตร 1803001781 สตูรอำหำรเลีย้งปลำวัยออ่นทีม่อีำหำรเสรมิกรด

ไขมันไมอ่ ิม่ตัวจำกทรอสโทไคทรดิสแ์ละกรรมวธิี

กำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.พฤทฐภิร ศภุพล/ผศ.ดร.

สภุฎำ ครีรัีฐนคิม

 คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

47 อนุสทิธบิัตร 1803001782 กำรผลติไบโอดเีซลจำกน ้ำทิง้โรงงำนสกัดน ้ำมัน

ปำลม์โดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสตรงึจำกผลปำลม์เป็น

ตัวเร่งปฏกิริยิำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์  คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

48 อนุสทิธบิัตร 1803002097 16447 เครือ่งตรวจสอบคำ่ดัชนีมวลกำย มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กตำธกิำรกลุ/

นำงสำววรศิรำ จันทรใ์หม่

 คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

49 อนุสทิธบิัตร 1803002295 กรรมวธิกีำรผลติกำ๊ซชวีภำพและปุ๋ ยหมักจำกของ

เสยีประเภทของแข็งและน ้ำเสยีแบบคูข่นำนยอ่ย

สลำยไรอ้ำกำศแบบเหลวและแบบแหง้

มหำวทิยำลัยทักษิณ/

ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุน

กำรวจัิย

ผศ.ดร.สมพงศ ์ โอทอง  

นำยวรรธนศักดิ ์ สขุสง     

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

50 อนุสทิธบิัตร 1803002599 กรรมวธิกีำรผลติเอนไซมเ์ปปซนิจำกกระเพำะปลำ มหำวทิยำลัยทักษิณ/

ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุน

กำรวจัิย

รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้

/วำ่ทีร่อ้ยตร ีสกนวัจน์ เกือ้เพชร์

แกว้

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

51 อนุสทิธบิัตร 1903000094 กรรมวธิกีำรตรงึเอนไซมโ์ปรตเีนสบน octyl 

sepharose CL-4B

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้, 

นำงสำวธัญชนก พนูศลิป์

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

52 สทิธบิัตร 1901000304 กรรมวธิกีำรก ำจัดสนี ้ำ้ตำลในน ้ำผลไมด้ว้ยเอนไซม์

โปรตเีนส

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้, 

นำงสำวธัญชนก พนูศลิป์

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

53 อนุสทิธบิัตร 1903000098 18162 เครือ่งวัดปรมิำณน ้ำฝนดว้ยกำรวัดแบบชั่งน ้ำหนัก มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กตำธกิำรกลุ  น.ส.

จฑุำรัตน์ นำคทุ่งเตำ

 คณะวทิยำศำสตร์ ฟิสกิส ์วศิวกรรมco
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หนา้ที ่5 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

54 อนุสทิธบิัตร 1903000612 กรรมวธิกีำรเตรยีมสำรสกัดจำกสเต็มเซลลอ์งุน่ทีม่ ี

ฤทธิช์ะลอควำมชรำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนำค

ผศ.ดร.ชตุมิำ แกว้พบิลูย์

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

55 อนุสทิธบิัตร 1903000613 เจลสมนุไพรตำ้นเชือ้จลุนิทรยีแ์ละกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนำค

ผศ.ดร.ชตุมิำ แกว้พบิลูย์

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

56 อนุสทิธบิัตร 1903000577 18164 กำรผลติไบโอดเีซลจำกน ้ำมันพชืและไขมันสัตว์

เหลอืทิง้จำกกระบวนกำรแปรรูปโดยใชเ้อนไซมไ์ล

เปสเป็นตัวเร่งปฏกิริยิำ”

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์           

     นำงสำวสพุรรณี สกิะพงค์

นำงสำวจฑุำมำศ นุ่มเรอืง

 คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

57 อนุสทิธบิัตร 1903000695 กำรสังเครำะหพ์อลบิวิทลินีซคัซเินตดว้ยตัวเร่ง

ปฏกิริยิำแบบววิธิพันธ์

มหำวทิยำลัยทักษิณ 

ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกจิ

ฐำนรำก (BEDO)

ดร.นันทรัตน์ พฤกษำพทัิกษ์  คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

58 อนุสทิธบิัตร 1903000786  เครือ่งสังเครำะหส์ำรดว้ยเครือ่งอัลตรำโซนกิทรง

ลกูบำศก์

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.พชร ผลนำค คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

59 อนุสทิธบิัตร 1903000787 กรรมวธิกีำรผลติวัสดดุดูซบัจำกล ำตน้ปำลม์น ้ำมัน มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษำพทัิกษ์  คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

60 อนุสทิธบิัตร 1903001188 สตูรอำหำรเลีย้งแมลงหวีแ่ละกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ นำงสำวมำนี แกว้ชนดิ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

61 อนุสทิธบิัตร 1903001190 17905 กรรมวธิกีำรผลติเอทำนอลและพอลเิมอรช์วีภำพ

จำกกลเีซอรอล

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์           

            น.ส.ธนำภรณ์ รักกำร

คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

62 สทิธบิัตร 1601005551 173474  ระบบบ ำบัดน ้ำเสยีดว้ยเซลลเ์ชือ้เพลงิจลุชพีแบบ

ทุ่นลอย

มหำวทิยำลัยทักษิณ/

ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุน

กำรวจัิย

ผส.ดร.ชลทศิำ สขุเกษม/ 

นำงสำวสทุธดิำ วจิะสกิะ

เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

63 อนุสทิธบิัตร 1903000788 16448 สือ่กำรเรยีนกำรสอนชดุกำรทดลองกำรตรวจจับ

กำรเคลืน่ทีผ่ำ่นวัตถดุว้ยแสงอนิฟรำเรด

มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กตำธกิำรกลุ/นำยสุ

เจนต ์พรหมเหมอืน

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

64 อนุสทิธบิัตร 1903001189 กำรด์น ำเสนอและสรุปกจิกรรใประกบิกำรประชมุ

เชงิปฏบิัตกิำร

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินำท ์จันทรส์รูย์ คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

65 อนุสทิธบิัตร 1903001653 กรรมวธิกีำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณสำรกลุม่เคอรค์มู ิ

นอยดใ์นขมิน้ชนัดว้ยเครือ่งวัดกำรดดูกลนืแสงชนดิ

ไดโอดเปลง่แสงภำคสนำม

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนำค

ผศ.ดร.ชตุมิำ แกว้พบิลูย์

คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

66 อนุสทิธบิัตร 1903001650 กรรมวธิกีำรเตรยีมสำรสกัดจำกกระเทีย่มด ำทีม่ี

ฤทธิช์ะลอควำมชรำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนำค

ผศ.ดร.ชตุมิำ แกว้พบิลูย์

คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

67 อนุสทิธบิัตร 1903001651 ชดุกำรทดลองกำรแยกสำรผสมดว้ยวธิกีำรระเหดิ มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนำค

ผศ.ดร.ชตุมิำ แกว้พบิลูย์

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

68 อนุสทิธบิัตร 1903001652 กรรมวธิกีำรเตรยีมสำรสกัดจำกขำ้งกลอ้งงอกสังข์

หยดทีม่ฤีทธิช์ะลอควำมชรำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนำค

ผศ.ดร.ชตุมิำ แกว้พบิลูย์

คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์
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หนา้ที ่6 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

69 อนุสทิธบิัตร 1903001730 กรรมวธิกีำรผลติไบโอดเีซลจำกน ้ำมันพชืใชแ้ลว้

โดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสร่วมกับวธิอีัลตรำโซนกิส์

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้  

นำยจรัญ ปัจฉมิเพ็ชร

คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

70 อนุสทิธบิัตร 1903001227 17833 แทง่เชือ่เพลงิแข็งจำกแกลบผสมกลเีซอรนีและ

วธิกีำรผลติแทง่เชือ้เพลงิแข็งจำกแกลบผสมกลี

เซอรนี

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ/์ ผศ.

ดร.จตพุร แกว้ออ่น/ นำยสมพล 

ชวีมงคลกำนต/์ดร.กฤษ โกย

วำณชิย/์นำยธรีเดช ใหญบ่ก

คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

71 อนุสทิธบิัตร 1903001731 ชดุท ำสลบแมลงแบบพกพำโดยใชน้ ้ำแข็งแหง้ มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร.อรุณรัศมิ ์วณชิำนนท์ คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

72 อนุสทิธบิัตร 1903001822 ผักเหลยีงกรอบและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.วไิลลักษณ์ กลอ่งพงษ์ /

น.ส.นฤมล บปุผำกจิ /น.ส.ศริยิำ

กร ชมุแดง

คณะอตุสำหกรรมกำรเกษตรและ

ชวีภำพ

อำหำร

73 สทิธบิัตร 1901004820 สตูรอำหำรกึง่แข็งกึง่เหลวทีใ่ชส้ ำหรับกำรคัดแยก

และเพำะเลีย้งเซลลไ์ฮบรโิดมำเซลลไ์ลน์ แบบ 3 

มติแิละกรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.มณฑล เลศิวรปรชีำ /

นำยจติกร ทองนันท์

คณะะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

74 อนุสทิธบิัตร 1903002579 สตูรอำหำรเลีย้งเชือ้ Bacillus 

thermoamylovorans สำยพันธุ ์PHA005 และ

กรรมวธิกีำรผลติพอลไิฮดรอกซอีัลคำโนเอต

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์           

          นำยโอภำส ชนุูตร

คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

75 อนุสทิธบิัตร 1903002578 เครือ่งตรวจวัดควำมเขม้ขน้ของซโูครสในน ้ำเชือ่ม

ดว้ยเทคนคิกำรวัดอณุหภมูขิองจดุเดอืดกรรมวธิี

กำรตรวจวัด

มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร จริำพร ชอ่มณี  คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

76 อนุสทิธบิัตร 1903002646 ปำกกำชบุทองแดง มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินำท ์จันทรส์รูย์ คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

77 สทิธบิัตร 1901006491 เครือ่งวัดปรมิำตรแก็ส มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร จริำพร ชอ่มณี  คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

78 อนุสทิธบิัตร 1903002892 กรรมวธิกีำรตรงึรูปเอนไซมไ์ลเปส  ดว้ยพอลไิฮด

รอกซบีวิทเิรต

มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร.กนกพร  สังขรักษ์               

     นำงสำวนำรสิำ  บนิหะยดีงิ

คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

79 อนุสทิธบิัตร 2003000013 17903 กำรออกแบบระบบควบคมุอณุหภมูขิองบอ่

เพำะพันธุล์กูกบ

มหำวทิยำลัยทักษิณ  ผศ.ดร.สภุฎำ ครีรัีฐนคิม          

           ดร.กรกนก อบุลชลเขต 

                      ผศ.อำนุช ครีี

รัฐนคิม

คณะวศิวกรรมศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

80 อนุสทิธบิัตร 2003000011 กะปิจำกปลำน ้ำจดืและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์ กลอ่มเกลำ้   

           นำงสำวภัคธรีำ  ศรโีภคำ

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก
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หนา้ที ่7 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

81 อนุสทิธบิัตร 2003000010 สตูรอำหำรเพำะเลีย้งแมลงหวีด่ว้ยสธีรรมชำติ มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร.เกษศรินิทร ์รัทจร  /ดร.

อรุณรัศมิ ์วณชิชำนนท์

คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

82 สทิธบิัตร 2001000029 เครือ่งผสมสำรในหลอดทดลองทีม่กีำรหมนุแบบ 

360 องศำ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อำจำรย ์ดร. พมิพช์นำ ฮกทำ คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

83 อนุสทิธบิัตร 2003000012 18166 สตูรอำหำรปลำและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.แจม่จันทร ์เพชรศริ ิ       

             อ.ทวเีดช ไชยนำพงษ์

คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

84 อนุสทิธบิัตร 2003000085 กรรมวธิกีำรผลติบอลก ำจัดลกูน ้ำ                                                                                                                               มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ. ดร. กสุมุำลย ์นอ้ยผำ/

นำงสำวทยำ กลิน่สวุรรณ/

นำงสำวปฐมำวด ีชคูง /นำงสำว

พัชวกีำนต ์หลักเมอืง/นำงสำว

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ ชวีวทิยำ/เกษตร

85 อนุสทิธบิัตร 2003000069 ชดุกำรสังเครำะหอ์นุภำคทองค ำและทองแดงนำโน มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินำท ์จันทรส์รูย ์/นำง

สรัุสวด ีมณี

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

86 อนุสทิธบิัตร 2003000070 กรรมวธิกีำรท ำบรสิทุธิบ์ำงสว่นเอนไซมไ์ลเปสจำก

เครือ่งในสัตวน์ ้ำดว้ยระบบสำรละลำยน ้ำสองวัฏภำค

ร่วมกับควำมรอ้น

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์ กลอ่มเกลำ้ 

และนำยจรัญ  ปัจฉมิเพ็ชร

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

87 อนุสทิธบิัตร 2003000147 สตูรอำหำรเลีย้งเชือ้แบคทเีรยีเอนเทอโรแบคเตอร ์

(Enterobacter) ในกำรผลติพอลไิฮดรอกซอีัลคำ

โนเอตสำยยำว Long Chain Length-Polyhydroxy

 alkanoate (LCL-PHA) และกรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ รองศำสตรำจำรย ์ดร.กนกพร 

สังขรักษ์ /นำงสำวธนำภรณ์ รัก

กำร

คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

88 อนุสทิธบิัตร 2003000255 สเปรยส์มนุไพรบรรเทำอำกำรปวดกลำ้มเนื้อ มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.กสุมุำลย ์ นอ้ยผำ          

          นำยวทิวัส  หมำดอ ี      

                 นำงสำวดวงกมล  

จันทรส์งค์

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

89 อนุสทิธบิัตร 2003000256 ผลติภัณฑพ์อกผวิกำยจำกเนื้อเมล็ดมะขำม มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์              

          น.ส.ซวุำร ี เจ๊ะอำแว      

                   น.ส.สไุฮนี  ขำ

เดร ์                              วำ่ที่

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

90 อนุสทิธบิัตร 2003000258 ผลติภัณฑพ์อกหนำ้จำกสำรสกัดขมิน้ชนั มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์              

          น.ส.ซอบำรยีะห ์ลำเตะ  

                      น.ส.ฟำตมีำ 

เกะรำ                               

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

91 อนุสทิธบิัตร 2003000257 ผลติภัณฑข์ัดผวิจำกขำ้วสังขห์ยด มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์              

           นำยมำรดี ียโูซะ๊          

                        นำยเอำดยี ์

หวันเมอืง                           

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

92 อนุสทิธบิัตร 2003001577 กรรมวธิกีำรบ ำบัดสนี ้ำเสยีอตุสำหกรรมสิง่ทอ ดว้ย

ฟิลม์พอลไิฮดรอกซอีัลคำโนเอต ชนดิสำยยำวปำน

กลำง

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์          

            นำยโอภำส ชนุูตร

คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

93 อนุสทิธบิัตร 2003001578 สตูรอำหำรเลีย้งเชือ้เคซเีนสเบซลัแอนเเอโรบกิ

มเีดยีม

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.สมพงค ์โอทอง            

         น.ส.นันทรัตน์ วงสแ์ฝด   

                    นำยวศิรุต ตกุังหัน

คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

94 อนุสทิธบิัตร 2003001579 สตูรอำหำรเพำะเลีย้งจลุนิทรยีผ์ลติเอนไซมเ์ซลลู

เลสสงูผสมสำรสกัดจำกเปลอืกเงำะ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.สมพงค ์โอทอง            

            นำยวศิรุต ตกุังหัน

คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก
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หนา้ที ่8 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

95 อนุสทิธบิัตร 2003001580 กรรมวธิกีำรผลติเชือ้เพลงิชวีภำพจำกพอลไิฮดรอก

ซอีัลคำโนเอต ชนดิสำยยำวปำนกลำง ดว้ย

กระบวนกำร

ทำงเคม ี(ทรำนสเ์อสเทอรฟิิเคชนั) และชวีภำพ

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์          

           นำยโอภำส ชนุูตร

คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

96 อนุสทิธบิัตร 2003001581 สือ่กำรเรยีนกำรสอนชดุทดลองกำรหำคำ่ควำมเร็ว

เสยีงและแสงในอำกำศ

มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กตำธกิำรกลุ คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

97 อนุสทิธบิัตร 2003001582 ตูค้วบคมุอณุหภมูแิละควำมชืน้ดว้ยแผน่เพลเทยีร์ มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กตำธกิำรกลุ คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

98 อนุสทิธบิัตร 2003001583 น ้ำปลำหวำนจำกน ้ำหมักกะปิปลำ มหำวทิยำลัยทักษิณ นำงสำวจำรุวรรณ ชสูงค ์ สสช อำหำร

99 อนุสทิธบิัตร 2003001584 ชดุแสดงแรงโนม้ถว่งบนดำวเครำะหต์ำ่งๆ มหำวทิยำลัยทักษิณ นำยศภุกร กตำธกิำรกลุ            

         น.ส.อัจจมิำ ชเูชดิ

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

100 อนุสทิธบิัตร 2003001510 กรรมวธิกีำรผลติลปิสตกิจำกน ้ำมันร ำขำ้วสังขห์ยด

บบีเย็นและไขร ำขำ้ว

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแกว้         

          น.ส.วภิำวด ีวอ่งสำรกิำร

คณะอตุสำหกรรมกำรเกษตรและ

ชวีภำพ

อำหำร

101 อนุสทิธบิัตร 2003001723 กรรมวธิกีำรผลติกำรท ำแหง้กะปิปลำกอ่นกำรหมัก

ดว้ยตูอ้บลมรอ้น

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์ กลอ่มเกลำ้   

         นำยดลหะรดี และต ี       

                   น.ส.ภัคธรีำ 

ศรโีภคำ

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

102 อนุสทิธบิัตร 2003001724 กรรมวธิกีำรผลติลกูชิน้จำกเห็ดแครงโดยใชเ้ห็ด

แครงทดแทนเนื้อหมู

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร. อมรรัต์ ถนนแกว้         

        น.ส.ทพิวรรณ ศรสีวัสดิ ์   

                  น.ส.ธำรำวด ี

เจรญินำรถ

คณะอตุสำหกรรมกำรเกษตรและ

ชวีภำพ

อำหำร

103 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2002004699 ลวดลำยบนแผน่เกมกระดำนพันธศุำสตร์ มหำวทิยำลัยทักษิณ อ. วรุณรัศมิ ์วณชิชำนนท ์         

   น.ส.เกษศรินิทร ์รัทจร          

       น.ส.นวรัตน์ สังขเ์รอืง

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอนวทิย์

104 อนุสทิธบิัตร 2003002966 กรรมวธิกีำรผลติเยือ่และกระดำษจำกล ำตน้ปำลม์

น ้ำมัน

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษำพทัิกษ์   

  น.ส.จฑุำรัตน์ หวังประโยชน์    

     นำยกติต ิทับวัง

คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

105 อนุสทิธบิัตร 2003003193 กกรรมวธิกีำรผลติเบำ้พมิพบ์ล็อกปทูำงเทำ้จำกยำง

ธรรมชำติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ นำงสำวพนติำ สมุำนะตระกลู     

     นำยวรีะวฒุ ิแนบเพชร         

        ผศ.ดร.จตพุร แกว้ออ่น

คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

106 อนุสทิธบิัตร 2103000264 สตูรก ำยำนแบบผงยำสมนุไพรน่ังถำ่นส ำหรับ

มำรดำหลังคลอดและกรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อำจำรยศ์ริรัิตน์ ศรรัีกษำ          

 อำจำรยปิ์ยะนุช สวุรรณรัตน์      

    นำงสำวภำตฮีะห ์มะอแีต      

   นำงสำวยำลลีะห ์สำแม         

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

107 อนุสทิธบิัตร 2103000268 ผลติภัณฑพ์อกหนำ้จำกสำรสกัดขมิน้ชนั มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์              

     น.ส.ซอบำรยีะห ์ลำเตะ       

           น.ส.ฟำตมีำ เกะรำ       

                   วำ่ทีร่อ้ยตรเีกรยีง

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

108 อนุสทิธบิัตร 2103000269 สตูรและกรรมวธิกีำรผลติบำลม์จำกสำรสกัด

สมนุไพรบรรเทำอำกำรผืน่คัน

มหำวทิยำลัยทักษิณ นำงสำวปิยะนุช สวุรรณรัตน์ คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์
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หนา้ที ่9 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

109 อนุสทิธบิัตร 2103000272 สตูรเจลสมนุไพรจำกลกูประคบและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ อำจำรยปิ์ยะนุช สวุรรณรัตน์     

อำจำรยศ์ริรัิตน์ ศรรัีกษำ           

   นำงสำวตัสนีม โปะสรุ ี          

  นำงสำวนูซลีำ บลูะ               

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

110 อนุสทิธบิัตร 2103000279 ผลติภัณฑส์ตมีบอมสมนุไพรอบไอน ้ำและกรรมวธิี

กำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อำจำรยปิ์ยะนุช สวุรรณรัตน์     

อำจำรยศ์ริรัิตน์ ศรรัีกษำ          

นำงสำวธดิำรัตน์ หนูเนื้อ        

นำงสำวนุชนำฏ พรหมเจอื        

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

111 อนุสทิธบิัตร 2103000374 อปุกรณ์ส ำหรับกำรนวดกดจดุสะทอ้นฝ่ำเทำ้ มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.กสุมุำลย ์ นอ้ยผำ      

นำยวรีะวฒุ ิ แนบเพชร      

นำงสำวดำรำพร คงทอง     

นำงสำวธนัชชำ พดูเพรำะ      

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

112 อนุสทิธบิัตร 2103000378 กรรมวธิกีำรผลติปลำกะพงขำวรมควันลดกลิน่คำว มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้    

  นำยอำกฤษฏิ ์ศศอิังกรู      

นำยจรัญ ปัจฉมิเพ็ชร

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

113 อนุสทิธบิัตร 2103000951 กระบวนกำรผลติแผน่กรองชวีภำพจำกพอลไิฮด

รอกซอีัลคำโนเอตร่วมกับเซลลโูลสจำกพชื

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์ คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

114 สทิธบิัตร 2101002735 เครือ่งแลกเปลีย่นควำมรอ้นพลังงำนชวีมวล มหำวทิยำลัยทักษิณ รองศำสตรำจำรย ์ดร.จตพุร 

แกว้ออ่น  ดร.นเรศ ฉมิเรศ  

นำงสำวอมำวส ีรักเรอืง

คณะวศิวกรรมศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

115 อนุสทิธบิัตร 2103001426 พรไีบโอตกิจำกขำ้วสังขห์ยดและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ ดร.ณัฐกำญจน์ แดงมณี คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ อำหำร

116 อนุสทิธบิัตร 2103001453 ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่น ้ำลกูหยี มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ. ดร. พรพมิล มะยะเฉียว คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ อำหำร

117 สทิธบิัตร 2101003308 เครือ่งก ำจัดเชือ้โรคทีอ่ยูบ่นพืน้ผวิดว้ยโอโซน

ผสำนกับเทคโนโลย ีUVC

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.พรวชิยั เต็มบตุร    ผศ.นพ.

วรวทิย ์วำณชิยส์วุรรณ นำยตำ้ย

 บัณฑศิักดิ์

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

118 สทิธบิัตร 2101003309 กรรมวธิกีำรตรวจวัดและควบคมุดกีรแีอลกอฮอล์

ดว้ยเทคนคิกำรกำรวเิครำะหท์ำงควำมรอ้น

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.จริำพร ชอ่มณี   นำยศภุกร  

กตำธกิำรกลุ

คณะวทิยำศำตร์ เคม/ีเวชส ำองค์

119 สทิธบิัตร 2101003310 กรรมวธิกีำรตรวจวัดเปอรเ์ซ็นตค์วำมเขม้ขน้ของ

แอลกอฮอลด์ว้ยเทคนคิกำรวัดอณุหภมูขิองจดุเดอืด

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.จริำพร ชอ่มณี   นำยศภุกร  

กตำธกิำรกลุ นำงสำวสณุฌิำ  

รักษำศรี

คณะวทิยำศำตร์ เคม/ีเวชส ำองค์

120 อนุสทิธบิัตร 2103001592 สตูรเครือ่งดืม่ฟังกช์ั่นนอลชนดิผงส ำเร็จรูปจำกสำร

สกัดขำ้วสังขห์ยดเสรมิผักเหลยีง โพรไบโอตกิส ์

และกรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.พรวชิยั เต็มบตุร  รศ.ดร.ถำวร

 จันทโชต ิ ผศ.นพ.วรวทิย ์

วำณชิยส์วุรรณ ดร.รพ ีพงษ์

พำนชิ นส.กติตยิำ ถิน่พันธ ์นำย

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ อำหำร

121 อนุสทิธบิัตร 2103001593 สตูรเครือ่งดืม่ฟังกช์ั่นนอลชนดิผงส ำเร็จรูปจำกสำร

สกัดขำ้วสังขห์ยดเสรมิสำรสกัดถ่ัว 5 ส ีและ

กรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.พรวชิยั เต็มบตุร  รศ.ดร.ถำวร

 จันทโชต ิ ผศ.นพ.วรวทิย ์

วำณชิยส์วุรรณ ดร.รพ ีพงษ์

พำนชิ นส.กติตยิำ ถิน่พันธ ์นำย

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ อำหำร

122 อนุสทิธบิัตร 2103001594 ขำ้วตังขำ้วสังขห์ยดรสขำ้วย ำปลำลกูเบร่และ

กรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ. ดร. พรพมิล มะยะเฉียว  

นำงสำววจิติรำ อมรวริยิะชยั

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ อำหำร

123 สทิธบิัตร 2101003949 สตูรบำลม์รักษำโรคผวิหนังจำกน ้ำมันสมนุไพรและ

กรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์

นำงสำวศริรัิตน์  ศรรัีกษำ

นำยรอแม มหีัด

นำงสำวนำรรัีตน.์ มหีัด

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์
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หนา้ที ่10 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

124 สทิธบิัตร 2101003938 สตูรโลชั่นแอลกอฮอลส์มนุไพรและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์

น.ส.เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

125 อนุสทิธบิัตร 2103002052 ผลติภัณฑก์ัมมีช่ว่ยบรรเทำกำรปวดประจ ำเดอืน 

และกรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแกว้         

          น.ส.วภิำวด ีวอ่งสำรกิำร 

 น.ส.ธำรำวด ีเจรญินำรถ  น.ส.

สริมิำ ศรพีลอย  น.ส.สมจ 

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เคม/ีเวชส ำองค์

126 อนุสทิธบิัตร 2103002053 สตูรอำหำรเพำะเลีย้งแมลงหวีด่ว้ยสผีงถำ่นคำ่ร์

บอนและกรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.เกษศรินิทร ์รัทจร   อ. 

วรุณรัศมิ ์วณชิชำนนท์

คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

127 อนุสทิธบิัตร 2103002058 กรรมวธิกีำรผลติพอลไิฮดรอกซอีัลคำโนเอตและไบ

โอดเีซลจำกน ้ำมันพชืใชแ้ลว้โดยกระบวนกำร

ตอ่เนื่อง

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

128 อนุสทิธบิัตร 2103002486 กรรมวธิกีำรผลติปลำเสน้อบกรอบลดควำมหวำน มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้    

    นำงสำวภัคธร๊ำ ศรโีภคำ

คณะอตุสำกรรมเกษตรและชวีภำพ อำหำร

129 อนุสทิธบิัตร 2103002897 ซรูมิจิำกปลำดกุบิ๊กอยุและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้    

           วำ่ทีร่อ้ยตร ีสกนวัจน์ 

เกือ้เพชรแ์กว้

คณะอตุสำกรรมเกษตรและชวีภำพ อำหำร

130 อนุสทิธบิัตร 2103002898 กรรมวธิกีำรผลติพรกิป่นจำกพรกิสดดว้ยเทคโนโลยี

เฮอรเ์ดลิ

มหำวทิยำลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้    

    นำงสำวภัคธร๊ำ ศรโีภคำ

คณะอตุสำกรรมเกษตรและชวีภำพ อำหำร

131 อนุสทิธบิัตร 2103002899 ชดุกำรทดลองกำรผลติไฟฟ้ำดว้ยเซลลเ์ชือ้เพลงิ

โลหะแมกนีเซยีมในสำรละลำยโมโนโซเดยีมกลตูำ

เมท

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.คร.จักรพงศ ์ไชยบรุี คณะวทิยำศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

132 อนุสทิธบิัตร 2103002900 สตูรยำขีผ้ ึง้จำกสำรสกัดสมนุไพรส ำหรับรักษำโรค

ผวิหนังจำกเชือ้รำและกรรมวธิกีำรผลติ

มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.พริุรรัตน์ แซล่ิม้ คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

133 อนุสทิธบิัตร 2103002901 สำรซวิเวอรน์ำโนและกรรมวธิกีำรผลติ มหำวทิยำลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อบุลชลเขต คณะวศิวกรรมศำสตร์ เคม/ีเวชส ำองค์

134 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2102004439 รูปร่ำงของบรรจภัุณฑใ์สข่วดจำกยำงธรรมชำติ มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.กฤษฎำ  พัชรสทิธิ์ คณะวศิวกรรมศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

135 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2102004440 รูปร่ำงของเสำกันชนจำกยำงธรรมชำติ มหำวทิยำลัยทักษิณ ผศ.ดร.กฤษฎำ  พัชรสทิธิ ์      

นำงสำววรวภิำ ทองศรี

คณะวศิวกรรมศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์

136 อนุสทิธบิัตร 2103003438 สตูรอำหำรอนุบำลลกูปลำและเลีย้งปลำระยะวัยรุน่

และกรรมวธิกีำรผลติ

ผศ.ดร.สภุฎำ ครีรัีฐนคิม คณะวทิยำศำสตร์ ชวีวทิยำ/เกษตร/พอลเิมอร์
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หนา้ที ่11 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

137 สทิธบิัตร 2101007281 กรรมวธิกีำรก ำจัดสนี ้ำตำลในน ้ำผลไมด้ว้ยเอนไซม์

โปรตเีนส

รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้ 

และ นำงสำวธัญชนก พนูศลิป์

คณะอตุสำหกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

138 อนุสทิธบิัตร 2103003564 ผลติภัณฑช์ำชงพกิัดเกสรสมนุไพร รศ.ดร.กสุมุำลย ์นอ้ยผำ คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

139 อนุสทิธบิัตร 2103003681 สตูรและกรรมวธิกีำรผลติสบูก่ระดำษจำกกระชำยขำว รศ.ดร.กสุมุำลย ์นอ้ยผำ คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

140 อนุสทิธบิัตร 2103003682 กรรมวธิผีลติโพแทสเซยีมจำกเถำ้ชวีมวล รศ.ดรกนกพร สังขรักษ์ คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

141 อนุสทิธบิัตร 2103003683 สตูรและกรรมวธิผีลติโลชั่นป้องกันยงุและบรรเทำ

อำกำรคันจำกสำรสกัดสมนุไพร

อำจำรย ์ดร.ยมล พทัิกษ์ภำวศทุธ ิ คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

142 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2102005492	 ลวดลำยผำ้ นำย อัฏฐพล เทพยำ คณะศลิปกรรมศำสตร์ ออกแบบผลติภัณฑ์

143 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2102005493 ลวดลำยผำ้ นำย อัฏฐพล เทพยำ คณะศลิปกรรมศำสตร์ ออกแบบผลติภัณฑ์

144 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2102005494 ลวดลำยผำ้ นำย อัฏฐพล เทพยำ คณะศลิปกรรมศำสตร์ ออกแบบผลติภัณฑ์

145 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2102005495 ลวดลำยผำ้ นำย อัฏฐพล เทพยำ คณะศลิปกรรมศำสตร์ ออกแบบผลติภัณฑ์

146 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2102005496 ลวดลำยผำ้ นำย อัฏฐพล เทพยำ คณะศลิปกรรมศำสตร์ ออกแบบผลติภัณฑ์

147 สทิธบิัตรกำร

ออกแบบ

2102005497 ลวดลำยผำ้ นำย อัฏฐพล เทพยำ คณะศลิปกรรมศำสตร์ ออกแบบผลติภัณฑ์

148 อนุสทิธบิัตร 2203000157 สตูรและกรรมวธิกีำรผลติเซร่ัมผมจำกสำรสกัดขำ้ว

สังขห์ยดและสมนุไพร

อำจำรย ์ดร.ยมล พทัิกษ์ภำวศทุธ ิ คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

149 อนุสทิธบิัตร 2203000164 สตูรและกรรมวธิกีำรผลติเซร่ัมสมนุไพรบ ำรุงมอื รศ.ดร.กสุมุำลย ์นอ้ยผำ คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

150 อนุสทิธบิัตร 2203000349 ชำใบตะลงิปรงิและกรรมวธิกีำรผลติ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลำ้/

นำย สกนวัจน์ เกือ้เพชรแ์กว้

คณะอตุสำกรรมเกษตรและชวีภำพ เคม/ีเวชส ำองค์
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หนา้ที ่12 จาก 13

ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

151 อนุสทิธบิัตร 2203000786 ผลติภัณฑบ์ำลม์บรรเทำเซลลไูลทจ์ำกสำรสกัด

สมนุไพร

ดร.นดิำ นุย้เด็น/ นำงสำวปิยะนุช

 สวุรรณรัตน/์ผศ.ดร.พวงผกำ 

ตันกจิจำนนท/์นำงสำวเบ็ญจว

รรณ บัวขวัญ/นำงสำวรฮีำน่ำ เน

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

152 อนุสทิธบิัตร 2203000787 เครือ่งจำ่ยเจลแอกอฮอลแ์บบอัตโนมัติ ดร. ธนวัฒน์ ศรรัีกษำ/ดร. ธวัช 

ชชูติ/ดร.เสำวณีย ์สงิหส์โรทัย

คณะวศิวกรรมศำสตร์ วศิวกรรม/ฟิสกิส/์พลังงำน

153 สทิธบิัตร 2201002269 เซร่ัมจำกน ้ำมันหญำ้ขัดมอญเพือ่บรรเทำอำกำรนิว้

ล็อก

นำงสำวศริรัิตน์ ศรรัีกษำ/

นำงสำวพริุณรัตน์ แซล่ิม้/

นำงสำวตวนอัสมะห ์ตแูวแปล/

นำงสำวนำสเีรำะห ์เจ๊ะแน/

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

154 สทิธบิัตร 2201002270 ครมีจำกน ้ำมันมหำจักร นำงสำวศริรัิตน์ ศรรัีกษำ/

นำงสำวปิยะนุช สวุรรณรัตน์

นำงสำวปิยะนุช สวุรรณรัตน/์

นำงสำวมำซเีตำะ มำแซะ/

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

155 สทิธบิัตร 2201002271 ครมีหญำ้ขัดมอญ นำงสำวศริรัิตน์ ศรรัีกษำ/

นำงสำวพริุณรัตน์ แซล่ิม้/

นำงสำวตวนอัสมะห ์ตแูวแปล/

นำงสำวนำสเีรำะห ์เจ๊ะแน/

คณะวทิยำกำรสขุภำพและกำรกฬีำ เคม/ีเวชส ำองค์

156 สทิธบิัตร 2201002272 สือ่กำรเรยีนรูอ้ัจฉรยิะแสดงผลผำ่นระบบ IoT บน 

Platform

จริำพร  ชอ่/นำยเสกข ์หำญด ี/

นำงสำวนสิำกร นครังค/์นำย

ศภุกร กตำธกิำรกลุ

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอน

157 อนุสทิธบิัตร 2203000888 สือ่กำรเรยีนรูอ้ัจฉรยิะแสดงผลผำ่นระบบ IoT 

ร่วมกับ Application Phase diagram บน Platform

 ออนไลน์ส ำหรับ Smart-Lab

จริำพร  ชอ่/นำยเสกข ์หำญด ี/

นำงสำวนสิำกร นครังค/์นำย

ศภุกร กตำธกิำรกลุ

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอน

158 สทิธบิัตร 2201002275 ชดุอปุกรณ์เซลลเ์ชือ้เพลงิจลุนิทรยีท์ีใ่ชเ้ห็ดกนิได ้

เป็นตัวเร่งปฏกิริยิำชวีภำพบนขัว้แคโทด

ดร.พมิประภำ ชยัจักร คณะวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก

159 อนุสทิธบิัตร 2203000891 สือ่กำรเรยีนกำรสอนชดุทดลองกำรวัดควำมเร็วของ

คลืน่น ้ำ

นำยศภุกร  กตำธกิำรกลุ/

นำงสำวกัลยำ วอ่งกำร

คณะวทิยำศำสตร์ สือ่กำรสอน

160 อนุสทิธบิัตร 2203000890 กำรขึน้แผน่ไมอ้ัดและกรรมวธิกีำรผลติจำกตน้

ปำลม์น ้ำมันโดยใชแ้ป้งขำ้วเหนียวเป็นตัวประสำน

นำยสรพงค ์เบญจศร/ีนำงสำว 

นันทรัตน์ พฤกษำพทัิกษ์/นำย 

มำนพ ธรสนิธุ์

คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน เกษตร
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ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั 

ล าดบั
เลขทีอ่นุ

สทิธบิตัร
สงักดัประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ

161 อนุสทิธบิัตร 2203000889 กรรมวธิกีำรผลติกระถำงปลกูพชืยอ่ยไดจ้ำกตน้

ปำลม์น ้ำมัน

นำยสรพงค ์เบญจศร/ีนำงสำว 

นันทรัตน์ พฤกษำพทัิกษ์/นำย 

มำนพ ธรสนิธุ์

คณะเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำชมุชน เกษตร

162 สทิธบิัตร 2201002274 กระบวนกำรผลติสำรป้องกันกำรเสยีสภำพ

ธรรมชำตขิองโปรตนี (cryoprotectant) จำกหนัง

ปลำเพือ่ปรับปรุงคณุภำพซรูมิ ิ

รองศำสตรำจำรย ์ดร.สรรพสทิธิ์

 กลอ่มเกลำ้/วำ่ทีร่อ้ยตรสีกนวัจน์

 เกือ้เพชรแ์กว้

คณะอตุสำกรรมเกษตรและชวีภำพ เทคโนโลยชีวีภำพ/เอมไซม ์

กำรหมัก
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ล ำดับ เลขท่ีค ำขอ เลขทะเบียน สถำนะ ช่ือข้อมูลผลงำน เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ช่ือผู้สร้ำงสรรค์ สังกัด ปีท่ีย่ืนจดแจ้งลิขสิทธ์ิ หมำยเหตุ

1 313992 ว.35372 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ฮีกายัต จารัง กูลีนา และพงศาวดารอิเหนาฉบับอารีนัครา : " แปล " หรือ '' แปลง''? มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 339526 ว1.005762 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว โปรแกรมเขียนโน้ตดนตรีไทย สาธุการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 339527 ว.38850 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ชุดอักขระส าหรับเขียนโน้ตดนตรีไทย ( Note Thai Font 1 ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 340405 ว1.005801 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว โปรแกรมรายงานค่าใช้จ่ายการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกพ้ืนท่ี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 395354 ศ1.051527 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว สติกเกอร์ไลน์รู้เท่าทัน ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ชไมพร ทองเพชร

นางสาวสุภาวดี แก้วจันทร์
นางสาวตอฮีเราะฮ์ ลาง๊ะ

วิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2564

6 395837 ว1.009282 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ระบบย่ืนมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.คณิดา สินใหม
ผศ.ดร.สิรยา  สิทธิสาร
ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเข็ม
นายกฤษดา  สุวรรณการณ์
นายศรัณย์วิช  บุษบา
นายวรวรรธก์  สุกใส
นางทิพย์รัตน์  เหล่าเกียรติกุล

วิทยาศาสตร์ 2564

7 400247 ด.285578 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเพลงกล่อมเด็ก เปลเปลมาเวแข่งกัน ส าหรับวงขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2564
8 400248 ด.285589 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเพลงฝากฟ้าดลหัวใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2564
9 400249 ศ2.006883 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ประติมากรรมรูปเหมือนจากตัวตลกหนังตะลุง : เท่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ ศิลปกรรมศาสตร์ 2564
10 400250 ศ2.006884 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ประติมากรรมรูปเหมือนจากตัวตลกหนังตะลุง : หนูนุ้ย มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ ศิลปกรรมศาสตร์ 2564
11 400251 ว.047114 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว (บทหลังม่านโนรา) บทกาศครูโนราแม่นวลทองส าลี มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์โสวภา  สงขาว ศิลปกรรมศาสตร์ 2564

12 400252 ว.047115 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทกลอนประวัติแม่นวลทองส าลีครูต้นของโนรา มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์โสวภา  สงขาว ศิลปกรรมศาสตร์ 2564

13 400253 ว.047121 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ตับเร่ือง นางนวลทองส าลี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ ศิลปกรรมศาสตร์ 2564

14 400300 ด.285590 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว โหมโรงชวา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ ศิลปกรรมศาสตร์ 2564

15 400301 ด.285579 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว โหมโรงสมิหลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ ศิลปกรรมศาสตร์ 2564

16 401213 ส.016689 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง ตัวโน้ตและกุญแจประจ าหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

17 401214 ส.016690 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง แบบฝึกหัดอ่านโน้ตในบรรทัดห้าเส้น มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

18 401215 ส.016691 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง เมโลเดียนและระบบน้ิวการบรรเลง มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

19 401216 ส.016692 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง วิธีการฝึกเล่นเพลงชอบเท่ียวสวนสัตว์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

20 401217 ส.016693 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง วิธีการฝึกเล่นเพลงต๊ิกตอก มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

21 401218 ส.016694 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง วิธีการฝึกเล่นเพลงมดจอมขยัน มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

22 401219 ส.016695 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง วิธีการฝึกเล่นเมโลเดียนเพลงฉันเป็นเด็กดี มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

23 401220 ส.016696 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง วิธีการฝึกเล่นเมโลเดียนเพลงปูด า มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

24 401221 ส.016697 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง วิธีการเล่นเมโลเดียนเพลงตัวโน้ต มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

25 401222 ส.016698 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง แบบฝึกหัดอ่านโน้ตเบ้ืองต้น มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

26 401223 ส.016699 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง วิธีการฝึกเล่นเพลง I'm happy มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

27 401224 ส.016700 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง วิธีการเล่นเพลงเสียงรถไฟ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

28 401225 ด.285838 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว เพลง I am happy มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

29 401226 ด.285839 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเพลง เจ้าเต่าน้อย มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

30 401227 ด.285840 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเพลง ฉันชอบกินแครอท มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

31 401228 ด.285841 ได้รับหนังสือรับรองแล้ว บทเพลง ชอบเท่ียวสวนสัตว์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์สุภาพร  ฉิมหนู ศิลปกรรมศาสตร์ 2565

ผลงำนกำรย่ืนจดแจ้งลิขสิทธ์ิ มหำวิทยำลัยทักษิณ
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