
การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2561 

ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด สถานะ รูปภาพ 
1 สังขยาที่มีส่วนผสมของแก่นตะวนั 

 
เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   นางนพวรรณ จงสุขสันติกุล : คณะเกษตรศาสตร์ 
: เครือข่ายวิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   ศ.สนั่น จอกลอย 
เลขท่ีค าขอ:  1803001665 
วันรับค าขอ:  - 
วันยื่นค าขอ:  26 กรกฎาคม 2561 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: - 
วันท่ีจดทะเบียน:  
หมดอายุวันที่: - 
  
ใบจดทะเบียน:  - 
 

แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 
กันยายน 2561 : 

 

2 มัสมัน่ที่มีส่วนผสมของแก่นตะวนั 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   นางนพวรรณ จงสุขสันติกุล : คณะเกษตรศาสตร์ 
: เครือข่ายวิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   ศ.สนั่น จอกลอย 
เลขท่ีค าขอ:  1803001666 
วันรับค าขอ:  - 
วันยื่นค าขอ:  26 กรกฎาคม 2561 

แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 
กันยายน 2561 : 

 



เลขที่อนสุิทธิบัตร: - 
วันท่ีจดทะเบียน:  
หมดอายุวันที่: - 
  
ใบจดทะเบียน:  - 
 

3 น ้ายาขนมจีนทีม่ีส่วนผสมของแก่นตะวัน 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   นางนพวรรณ จงสุขสันติกุล : คณะเกษตรศาสตร์ 
: เครือข่ายวิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   ศ.สนั่น จอกลอย 
เลขท่ีค าขอ:  1803001669 
วันรับค าขอ:  - 
วันยื่นค าขอ:  26 กรกฎาคม 2561 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: - 
วันท่ีจดทะเบียน:  
หมดอายุวันที่: - 
  
ใบจดทะเบียน:  - 
 

แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 
กันยายน 2561 : 

 

4 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สถานี
ตรวจวัดสภาพอากาศไร้สาย 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้สร้างสรรค์:   ผศ.เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม:   - 
เลขท่ีค าขอ:  365202 
วันรับค าขอ:  10 เมษายน 2561 

เลขที่ลขิสิทธิ ์  



วันยื่นค าขอ:  29 มีนาคม 2561 
เลขที่ลขิสิทธิ์ (วรรณกรรม): ว1.7199 
วันท่ีจดทะเบียน: 30 ตุลาคม 2560 
หมดอายุวันที่: - 
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

5 ไพรเมอร์และชุดน ้ายาส าหรับตรวจสอบ
พันธุกรรมของเบต้าเคซีนชนิดเอสอง (A2 
ß-casein type) ในโคนมด้วยวิธีไฮรีโซลู
ชันเมลติง (High-Resolution Melting; 
HRM) 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  1703001784 
วันรับค าขอ:  14 กันยายน 2560 
วันยื่นค าขอ:  14 กันยายน 2560 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 14469 
วันท่ีจดทะเบียน: 4 ตุลาคม 2561 
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 26 
กันยายน 2561 
แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2561 : 
 
 

 

6 ผลิตภัณฑ์ผลึกน ้าเม่าเกาะไม้พร้อมชง เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ประดิษฐ์:   ผศ.พัชริน ส่งศรี : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   นส.ศุกฤชชญา เหมะธุลิน 
เลขท่ีค าขอ:  1703000525 
วันรับค าขอ:  28 มีนาคม 2560 
วันยื่นค าขอ:  28 ธันวาคม 2559 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 14038 
วันท่ีจดทะเบียน: 15 มิถุนายน 2561 
หมดอายุวันที่: 25 ธันวาคม 2565 
  

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 14 
มิถุนายน 2561 
แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2560 : 

 



 

7 เคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของเยื่อหุ้มเมล็ดฟัก
ข้าวและน ้าเม่า 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ประดิษฐ์:   ผศ.พัชริน ส่งศรี : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   รศ.พลัง สุรหิาร , ศ.กมล เลิศรตัน์, , ผศ.
ศุกฤชญา เหมะธลุิน 
เลขท่ีค าขอ:  1703001669 
วันรับค าขอ:  31 สิงหาคม 2560 
วันยื่นค าขอ:  31 สิงหาคม 2560 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 13843 
วันท่ีจดทะเบียน: 26 เมษายน 2561 
หมดอายุวันที่: 30 สิงหาคม 2566 
  
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 26 
เมษายน 2561 

 

8 โปรแกรมภาษาซีชาร์ปการเชื่อมต่อ
แบบจ าลองมวนตัวห ้าไข่เข้ากับ
แบบจ าลองเพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่่น : สวทช. 
ผู้สร้างสรรค์:   รศ.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม:   ผศ.อุบล ตังควานิช 
เลขท่ีค าขอ:  361963 
วันรับค าขอ:  10 มกราคม 2561 
วันยื่นค าขอ:  28 ธันวาคม 2560 
เลขที่ลขิสิทธิ์ (วรรณกรรม): ว1.6964 
วันท่ีจดทะเบียน: 25 มกราคม 2561 
หมดอายุวันที่: - 
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

เลขที่ลขิสิทธิ ์  

 


