
การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2557 

ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด สถานะ รูปภาพ 
1 ยู่ยี่มอดินแดง ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 

เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  12/2552 
วันยื่นค าขอ:  22 กรกฎาคม 2552 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0294/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 
 

IPMO ยื่นค าขอ, 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (24/08/2554), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (5/09/2555), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557) , ช าระ
ค่าธรรมเนียมออก
หนังสือส าคญั 
(12/09/2557) 

 

2 ยู่ยี่่ 80 ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  15/2552 
วันยื่นค าขอ:  22 กรกฎาคม 2552 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0297/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 

IPMO ยื่นค าขอ, 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (24/08/2554), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (5/09/2555), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557) , ช าระ
ค่าธรรมเนียมออก

 



หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

หนังสือส าคญั 
(12/09/2557) 

3 ห้วยสีทนกาลพฤกษ ์
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  13/2552 
วันยื่นค าขอ:  22 กรกฎาคม 2552 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0295/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
  
 

IPMO ยื่นค าขอ, 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (24/08/2554), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (5/09/2555), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557) , ช าระ
ค่าธรรมเนียมออก
หนังสือส าคญั 
(12/09/2557) 

 

4 ยอดสนมอดินแดง 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  14/2552 
วันยื่นค าขอ:  22 กรกฎาคม 2552 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0296/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 

IPMO ยื่นค าขอ, 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (24/08/2554), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (5/09/2555), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557) , ช าระ
ค่าธรรมเนียมออก

 



หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
  
 

หนังสือส าคญั 
(12/09/2557) 

5 ไข่มุกอีสาน เคเคย5ู0 (Thai Chicken 
Kaimuk Isan KKU50) 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ไก่พ้ืนเมือง 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา : คณะเกษตรศาสตร์ 
: ศูนย์เครือข่ายวิจยัและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่
พื้นเมือง) 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  3/2557 
วันยื่นค าขอ:  16 พฤษภาคม 2557 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์สัตว์: 3/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2557 
หมดอายุวันที่: - 
  
 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
สัตว์ 

 

6 พันธุ์ 241 ดับเบิ้ลยู ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  58/2548 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2548 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0303/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 13 ตุลาคม 2557 

ศูนย์ยื่นค าขอ (รอรับ
หนังสือส าคญั) 

 



หมดอายุวันที่: 12 ตุลาคม 2569 
  
 

7 209 ดับเบิลยู 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   
เลขท่ีค าขอ:  57/2548 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2548 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0302/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 13 ตุลาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 12 ตุลาคม 2569 
  
 

ศูนย์ฯ ยื่นค าขอ , ช าระ
ค่าธรรมเนียมการออก
หนังสือส าคญัฯ 13 
ตุลาคม 2557 

 

8 เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเข้มข้น 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   นส.ณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์ : คณะเกษตรศาสตร์ 
: 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   รศ.นิวัฒ เสนาะเมือง 
เลขท่ีค าขอ:  1403000212 
วันยื่นค าขอ:  20 กุมภาพันธ์ 2557 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 9257 
วันท่ีจดทะเบียน: 10 ตุลาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2563 
  

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 10 
ตุลาคม 2557 
ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด24 พฤศจิกายน 
2560 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 27 พฤศจิกายน 2562 
: 

 



 

9 น ้าข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่มีส่วนผสม
ของน ้าผลไม ้
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.กมล เลิศรัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   ผศ.พลัง สุรหิาร , นางสาววันเพ็ญ ชลอเจรญิ
ยิ่ง, , นางสาวชบา ทาดาวงษา , นางจารุวรรณ หินไชยศร ี
เลขท่ีค าขอ:  1303001123 
วันยื่นค าขอ:  11 กันยายน 2556 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 8750 
วันท่ีจดทะเบียน: 21 มีนาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 10 กันยายน 2562 
  
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 21 
มีนาคม 2557 
ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด31 กรกฎาคม 
2560 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 7 มิถุนายน 2562 : 

 

10 กรรมวิธีการผลิตเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว
สีม่วงทอดปรุงรส 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.กมล เลิศรัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   ผศ.พลัง สุรหิาร , นางสาววันเพ็ญ , ชลอ
เจริญยิ่ง , นางสาวชบา ทาดาวงษา, , นางจารุวรรณ หินไชย
ศร ี
เลขท่ีค าขอ:  1303001121 
วันยื่นค าขอ:  11 กันยายน 2556 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 9025 
วันท่ีจดทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 10 กันยายน 2562 
  
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 16 
กรกฎาคม 2557 
ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด31 กรกฎาคม 
2560 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 7 มิถุนายน 2562 : 
แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 
เมษายน 2557 : 

 



11 น ้าพริกปลาชนิดแห้ง เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   นางสาวศุกฤชชญา เหมะธุลิน , นางสาวสุดา
รัตน์ สกลุค ู
เลขท่ีค าขอ:  1303000402 
วันรับค าขอ:  17 เมษายน 2556 
วันยื่นค าขอ:  3 เมษายน 2556 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 8848 
วันท่ีจดทะเบียน: 28 เมษายน 2557 
หมดอายุวันที่: 2 เมษายน 2562 
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 28 
เมษายน 2557 
ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด3 พฤษภาคม 
2559 
ส่งเอกสารเพิ่มเติม 
(26/4/2556) 26 
เมษายน 2556 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 30 มกราคม 2562 : 

 

12 กรรมวิธีการตรวจเชื้อ Nosema 
bombycis N. สาเหตุโรคเพบรินของไหม
บ้าน (Bombyx mori L.) โดยเทคนิคอิน
ไดเรคท์อีไลซา (Indirect ELISA) 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.ศิวิลยั สิรมิังครารัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : - 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   นส.เดือนเพญ็ วงค์สอน, , รศ.วีระศักดิ์ 
ศักดิ์ศิรริัตน ์
เลขท่ีค าขอ:  1103000250 
วันรับค าขอ:  10 มีนาคม 2554 
วันยื่นค าขอ:  3 มีนาคม 2554 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 9412 
วันท่ีจดทะเบียน: 23 ธันวาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 2 มีนาคม 2560 
  
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 23 
ธันวาคม 2557 
ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด26 มีนาคม 
2558 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 3 มีนาคม 2560 : 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตร ครั้งท่ี 
2 : 19 ธันวาคม 2561 : 

 



แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 
เมษายน 2556 : 

13 ส้มต าดักแด้ไหมอีร่ีสมุนไพรกรอบ และ
กรรมวิธีการผลิตส้มต าดังกล่าว 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.ศิวิลยั สิรมิังครารัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : - 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   รศ.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรตัน์ , นส.เดือนเพ็ญ 
วงค์สอน , นายเทพฤทธ์ิ ปติิฤทธ์ิ , นายธีระยุทธ นาคแดง , 
นางสุกานดา ค าปลิว 
เลขท่ีค าขอ:  1203000512 
วันรับค าขอ:  25 พฤษภาคม 2555 
วันยื่นค าขอ:  17 พฤษภาคม 2555 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 9382 
วันท่ีจดทะเบียน: 15 ธันวาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 16 พฤษภาคม 2561 
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 3 
ธันวาคม 2557 
ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด24 กุมภาพันธ์ 
2559 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 25 มกราคม 2561 : 
แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 12 
กรกฎาคม 2556 : 

 

14 คู่มือการวิเคราะห์พืชและวัสดุอินทรีย์ทาง
เคมี (Handbook of Plant and Orgaic 
Materials Chemical Analysis) 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้สร้างสรรค์:   นส.พัชรี ธีรจินดาขจร : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม:   - 
เลขท่ีค าขอ:  314108 
วันรับค าขอ:  6 ตุลาคม 2557 
วันยื่นค าขอ:  10 กันยายน 2557 
เลขที่ลขิสิทธิ์ (วรรณกรรม): ว.35483 
วันท่ีจดทะเบียน: 5 พฤศจิกายน 2557 
หมดอายุวันที่: - 
ลักษณะงาน: หนังสือ 
 

เลขที่ลขิสิทธิ ์  



15 209 ดับเบิลยู 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  57/2548 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2548 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0302/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 13 ตุลาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 12 ตุลาคม 2569 
 

ศูนย์ฯ ยื่นค าขอ , ช าระ
ค่าธรรมเนียมการออก
หนังสือส าคญัฯ 
(13/10/2557) 

 

16 ช่อจนิดา 80 ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  390/2551 
วันยื่นค าขอ:  18 เมษายน 2551 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0290/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

IPMO ยื่นค าขอ, ช่ือเดิม 
(พริกพันธ์ุจินดาช่อ) 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (21/10/2552), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (27/09/2553), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557) , ช าระค่า
ธรรมเนยี 

 

17 สเตรป-พีอาร์๘๗ (Strep-PR87) 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:เชื้อแบคทีเรียแกรบวก (Streptomyces 
spp.) 

เลขที่ขึน้ทะเบียนจุลชีพ  



เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล : คณะ
เกษตรศาสตร์ : 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  6/2557 
วันยื่นค าขอ:  22 มิถุนายน 2557 
เลขที่ขึน้ทะเบียนจุลชีพ: 6/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 6 สิงหาคม 2557 
หมดอายุวันที่: - 
  
ใบจดทะเบียน:  - 
 

18 สเตรป-พีอาร์๒๒ (Strep-PR22) 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:เชื้อแบคทีเรียแกรบวก (Streptomyces 
spp.) 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล : คณะ
เกษตรศาสตร์ : 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  5/2557 
วันยื่นค าขอ:  22 มิถุนายน 2557 
เลขที่ขึน้ทะเบียนจุลชีพ: 5/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 6 สิงหาคม 2557 
หมดอายุวันที่: - 
  
ใบจดทะเบียน:  - 

เลขที่ขึน้ทะเบียนจุลชีพ  



 

19 แก่นทอง เคเคยู 50 (Thai Chicken Kean 
tong KKU50) 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ไก่พ้ืนเมือง 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา : คณะเกษตรศาสตร์ 
: ศูนย์เครือข่ายวิจยัและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่
พื้นเมือง) 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  4/2557 
วันยื่นค าขอ:  16 พฤษภาคม 2557 
เลขท่ีขึ้นทะเบียนพันธุส์ัตว์: 4/2557วันท่ีจดทะเบียน: 19 
พฤษภาคม 2557 
หมดอายุวันที่: -  
ใบจดทะเบียน:  - 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
สัตว์ 

 

20 สร้อยนิล เคเคยู 50 (Thai Chicken 
Soinin KKU50) 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ไก่พ้ืนเมือง 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา : คณะเกษตรศาสตร์ 
: ศูนย์เครือข่ายวิจยัและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่
พื้นเมือง) 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  2/2557 
วันยื่นค าขอ:  16 พฤษภาคม 2557 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์สัตว์: 2/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2557 
หมดอายุวันที่: - 
  

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
สัตว์ 

 



ใบจดทะเบียน:  - 
 

21 สร้อยนิล เคเคยู 50 (Thai Chicken 
Soinin KKU50) 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ไก่พ้ืนเมือง 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา : คณะเกษตรศาสตร์ 
: ศูนย์เครือข่ายวิจยัและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่
พื้นเมือง) 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  1/2557 
วันยื่นค าขอ:  16 พฤษภาคม 2557 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์สัตว์: 1-2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2557 
หมดอายุวันที่: - 
  
ใบจดทะเบียน:  - 
 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
สัตว์ 

 

22 ยอดสนเข็ม 80 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  392/2551 
วันยื่นค าขอ:  18 เมษายน 2551 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0291/2557 

IPMO ยื่นค าขอ, ช่ือเดิม 
(พริกพันธ์ุจินดาช่อ) 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (21/10/2552), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (27/09/2553), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 

 



วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

(9/6/2557) , ช าระค่า
ธรรมเนยี 

23 ห้วยสีทนขามแกน่ 80 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  393/2551 
วันยื่นค าขอ:  18 เมษายน 2551 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0292/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

IPMO ยื่นค าขอ, ช่ือเดิม 
(พริกพันธ์ุห้วยสีทน) 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (21/10/2552), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (27/09/2553), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557) , ช าระค่า
ธรรมเนยี 

 

24 จินดานิล 80 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  394/2551 
วันยื่นค าขอ:  18 เมษายน 2551 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0293/25573 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 

IPMO ยื่นค าขอ, ช่ือเดิม 
(พริกพันธ์ุห้วยสีทน) 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (21/10/2552), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (27/09/2553), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 

 



หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

(9/6/2557) , ช าระค่า
ธรรมเนยี 

25 มรกตแดง 80 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:มะเขือเทศ 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  396/2551 
วันยื่นค าขอ:  18 เมษายน 2551 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0299/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 11 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

เลขที่จดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ 

 

26 พวงทอง 80 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:มะเขือเทศ 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  397/2551 
วันยื่นค าขอ:  18 เมษายน 2551 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0300/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 11 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 

ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (18/02/2552), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (24/08/2552), 
ปลูกเก็บข้อมลูเพิ่มเติม 
(18/2/2556)ประกาศ
โฆษณา (10/04/2557), 
ช าระค่าประกาศโฆษณา
ค าขอ (9/6/2557) , 
ช าระค่าธรรมเนยีมออก
หนังสื 

 



 

27 หนุ่มเขียวตอง 80 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  391/2551 
วันยื่นค าขอ:  18 เมษายน 2551 
เลขทีจ่ดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่: 0291/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 11 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

IPMO ยื่นค าขอ, ช่ือเดิม 
(พริกพันธ์ุห้วยสีทน) 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (21/10/2552), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (27/09/2553), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557) , ช าระค่า
ธรรมเนยี 

 

28 มณีสยาม 80 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:มะเขือเทศ 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  395/2551 
วันยื่นค าขอ:  18 เมษายน 2551 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0298/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

เลขที่จดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ 

 



29 หนุ่มมอดินแดง ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  133/2550 
วันยื่นค าขอ:  26 มกราคม 2550 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0288/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

ศูนย์ฯ ยื่นค าขอ, ช่ือเดิม 
(พริกเผ็ด มข.), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (23/04/2551), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (21/10/2552), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557) , ช าระ
ค่าธรรมเนียมออ 

 

30 แก่นหอม 60 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : สวทช. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  132/2550 
วันยื่นค าขอ:  26 มกราคม 2550 
เลขทีจ่ดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่: 0287/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 กันยายน 2557 
หมดอายุวันที่: 11 กันยายน 2569 
 

ศูนย์ฯ ยื่นค าขอ,ช่ือเดิม 
(พริกขี้หนูหอม
มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 1 (23/04/2551), 
ตรวจสอบภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (21/10/2552), 
ประกาศโฆษณา 
(10/04/2557), ช าระค่า
ประกาศโฆษณาค าขอ 
(9/6/2557), ช 

 



31 241 ดับเบิลยู 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  58/2548 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2548 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0303/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 13 ตุลาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 12 ตุลาคม 2569 
 

ศูนย์ฯ ยื่นค าขอ , ช าระ
ค่าธรรมเนียมการออก
หนังสือส าคญัฯ 
(13/10/2557) 

 

32 216 วาย 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  56/2548 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2548 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0301/2557 
วันท่ีจดทะเบียน: 12 ตุลาคม 2557 
หมดอายุวันที่: 12 ตุลาคม 2569 
 

ศูนย์ฯ ยื่นค าขอ , ช าระ
ค่าธรรมเนียมการออก
หนังสือส าคญัฯ 
(13/10/2557) 

 

33 โรคพืชที่เกิดจากไฟโตพลาสมา 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้สร้างสรรค์:   รศ.พรทิพย์ วงศ์แก้ว : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม:   - 

เลขที่ลขิสิทธิ ์  



เลขท่ีค าขอ:  302909 
วันยื่นค าขอ:  18 ธันวาคม 2556 
เลขที่ลขิสิทธิ์ (วรรณกรรม): ว.33922 
วันท่ีจดทะเบียน: 6 มีนาคม 2557 
หมดอายุวันที่: - 
ลักษณะงาน: หนังสือ 

 


