
1 -
ศ. ดร. สุจินต ์จินายน         

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้วโพด สุวรรณ 1
- - -

2 -

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง      

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 5

- 2537 19 เม.ย. 2537

3 -
ศ. ดร. สุจินต ์จินายน          

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้วโพด สุวรรณ 2602
- − −

4 -

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3101

- 2534 1 ก.พ. 5234

5 -
ศ. ดร.พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์    

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร

ถัว่เขียว กาํแพงแสน 1
- − −

6 -
ศ. ดร.พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์    

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร

ถัว่เขียว กาํแพงแสน 2
- − −

7 -
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก    ภาควิชา

พืชไร่นา  คณะเกษตร

ขา้วสาลี อินทรี 1
- − −

8 -
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก       

ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร

ขา้วสาลี อินทรี 2
- − 9 ธ.ค. 2530

9 -
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก        

ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร

ฝ้าย สฤษด์ิ 1
- − 9 ธ.ค. 2530

10 -
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก         

ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร

ฝ้าย สฤษด์ิ 2
- - -

11 -
ดร.ชาํนาญ ฉตัรแกว้             

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้วโพด สุวรรณ 3702
- 17 พ.ค. 2539 -

12 -
ดร.ชาํนาญ ฉตัรแกว้              

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้วโพด สุวรรณ 3701
- 17 พ.ค. 2539 -

13 -
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก              

ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร

ขา้วบาร์เลย์ อ่างขาง 1
- - -

14 -
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก          

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้วบาร์เลย์ อ่างขาง 2
- - -

15 -
ดร. อภิพรรณ พุกภกัดี     

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ถัว่เหลือง จกัรพนัธ์ 1
- 24 ม.ค. 2540 -

16 -
ดร.ชาํนาญ ฉตัรแกว้              

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้วโพด นพวนั 1
- 3 ก.ค. 2540 -

17 -
รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์     

ภาควิชารังสีประยกุตแ์ละ

ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

แพรเซียงไฮ้ มก. 1

- 4 ม.ค. 2542 -

รายชือ่พันธุพ์ชืขึน้ทะเบยีนมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

18 -
รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์     

ภาควิชารังสีประยกุตแ์ละ

ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

แพรเซียงไฮ้ มก. 2

- 4 ม.ค. 2542 -

19 -
รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์     

ภาควิชารังสีประยกุตแ์ละ

ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

แพรเซียงไฮ้ มก. 3

- 4 ม.ค. 2542 -

20 -

นางสุรณี ทองเหลือง              

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ    สถาบนัอินทรี

จนัทรสถิตยฯ์

ขา้วโพด รัชตะ 1

- 22 มิ.ย. 2542 -

21 -
รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์      

ภาควิชารังสีประยกุตแ์ละ

ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

แพรเซียงไฮ้ ชมพูประภารัจ

- 17 ม.ค. 2543 -

22 -
รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์       

ภาควิชารังสีประยกุตแ์ละ

ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

แพรเซียงไฮ้ แพททิก

- 17 ม.ค. 2543 -

23 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ชมพูพีรนุช

- 21 เม.ย. 2543 -

24 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ครีมประพนัธ์

พงษ์
- 21 เม.ย. 2543 -

25 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา เหลืองอรุณี

- 21 เม.ย. 2543 -

26 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ส้มสิรนุช

- 21 เม.ย. 2543 -

27 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา นภาวรรณ

- 29 ม.ค. 2544 -

28 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ชมพูพรรณี

- 29 ม.ค. 2544 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

29 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ส้มรังสี

- 29 ม.ค. 2544 -

30 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา พิมพเ์งิน

- 29 ม.ค. 2544 -

31 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา วนัวิสา

- 29 ม.ค. 2544 -

32 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์     

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา แดงฤทธี

- 29 ม.ค. 2544 -

33 -
นายเรวติั เลิศฤทยัโยธิน        

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ออ้ย กาํแพงแสน 

94-13
- 1 ต.ค. 2544 -

34 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

เบญจมาศ เกษตรศาสตร์ 

60-1
- 3 เม.ย. 2545 -

35 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

เบญจมาศ เกษตรศาสตร์ 

60-2
- 3 เม.ย. 2545 -

36 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

เบญจมาศ เกษตรศาสตร์ 

60-3
- 3 เม.ย. 2545 -

37 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

เบญจมาศ เกษตรศาสตร์ 

60-4
- 3 เม.ย. 2545 -

38 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

เบญจมาศ เกษตรศาสตร์ 

60-5
- 3 เม.ย. 2545 -

39 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

เบญจมาศ เกษตรศาสตร์ 

60-6
- 3 เม.ย. 2545 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

40 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา นฤปวจัน์

- 7 มิ.ย. 2545 -

41 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา พิมพรั์งสี

- 7 มิ.ย. 2545 -

42 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ปราโมทย์

- 7 มิ.ย. 2545 -

43 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา นวลฉวี

- 7 มิ.ย. 2545 -

44 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา แดงวิโรจ

- 7 มิ.ย. 2545 -

45 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา สุทธีรา

- 7 มิ.ย. 2545 -

46 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา นฤทุม

- 7 มิ.ย. 2545 -

47 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา พิบูลศิลป์

- 7 มิ.ย. 2545 -

48 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา แสงเทียน

- 7 มิ.ย. 2545 -

49 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ธีระ

- 7 มิ.ย. 2545 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

50 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา เพญ็พิตร

- 7 มิ.ย. 2545 -

51 -

ศ. ดร. สิรนุช ลามศรีจนัทร์    

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา วิญญู

- 7 มิ.ย. 2545 -

52 -

นางเรืองศกัด์ิ กมขุนทด        

สถานีวิจยัปากช่อง           

สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อ

การคน้ควา้และพฒันาพืชศาสตร์

นอ้ยหน่า เพชรปากช่อง

- 22 ม.ค. 2546 -

53 -

นางเรืองศกัด์ิ กมขุนทด        

สถานีวิจยัปากช่อง           

สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อ

การคน้ควา้และพฒันาพืชศาสตร์

นอ้ยหน่า เน้ือทอง

- 22 ม.ค. 2546 -

54 -
ผศ. ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ        

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

มนัสาํปะหลงั หว้ยบง 60
- 22 ม.ค. 2546 -

55 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

แพรเซียงไฮ้ เกษตรศาสตร์ 

60 (Kasetsart 

60) - 8 ม.ค. 2547 -

56 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

แพรเซียงไฮ้ พิมชนก 

(Pimchanok)
- 8 ม.ค. 2547 -

57 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

แพรเซียงไฮ้ อรุณี (Arunee)

- 8 ม.ค. 2547 -

58 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

แพรเซียงไฮ้ ภทัรียา 

(Phattareeya)
- 8 ม.ค. 2547 -

59 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

แพรเซียงไฮ้ ประทีป 

(Prateep)
- 8 ม.ค. 2547 -

60 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ธรารัตน์ 

(Tararat)
- 8 ม.ค. 2547 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

61 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ภทัรียา 

(Phattareeya)
- 8 ม.ค. 2547 -

62 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา วราภรณ์ 

(Waraporn)
- 8 ม.ค. 2547 -

63 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา สุมินทร์ 

(Sumin)
- 8 ม.ค. 2547 -

64 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ไพโรจน์ 

(Pairaj)
- 8 ม.ค. 2547 -

65 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวจิยัและพฒันา

พุทธรักษา นงพร 

(Nongporn)
- 8 ม.ค. 2547 -

66 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา วารุณี 

(Warunee)
- 8 ม.ค. 2547 -

67 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา รังสิต (Rangsit)

- 8 ม.ค. 2547 -

68 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา ประทีป 

(Prateep)
- 8 ม.ค. 2547 -

69 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา จาํลอง 

(Chamjong)
- 8 ม.ค. 2547 -

70 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา อรวรรณ 

(Orawan)
- 8 ม.ค. 2547 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

71 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา อรจิต (Orajit)

- 8 ม.ค. 2547 -

72 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา รัชนีกร 

(Rachaneekorn)
- 8 ม.ค. 2547 -

73 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา เพญ็ศรี (Pensri)

- 8 ม.ค. 2547 -

74 -

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

พุทธรักษา อญัชุลี 

(Anchulee)
- 8 ม.ค. 2547 -

75 27 ม.ค. 2548

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

ชวนชม ซุปเปอร์ไวท ์

(Super White)
- 5 ก.พ. 2548

239/2548                 

 4 ก.ค. 2548

76 27 ม.ค. 2548

รศ. อรุณี วงศปิ์ยะสถิตย ์   

ศูนยบ์ริการฉายรังสีแกมมาและ

วิจยันิวเคลียร์เทคโนโลย ี

สถาบนัวิจยัและพฒันา

ชวนชม ซุปเปอร์เรด    

(Super red)
- 5 ก.พ. 2548

240/2548                  

 4 ก.ค. 2548

77 5 ก.ย. 2550 รศ. ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ

มนัสาํปะหลงั หว้ยบง 80       

(Huay Bong 

80)
01/2551 12 ก.พ. 2551

295/2551                 

 8 ม.ค. 2551

78 - ศ. ดร. ประภารัจ หอมจนัทน์
ฝ้าย มก. 1

01/2552 5 ส.ค. 2552
004/2553                 

 4 ม.ค. 2553

79 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 2

001/2553 4 ส.ค. 2553 9 ธ.ค. 2530

80 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3

002/2553 4 ส.ค. 2553 -

81 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 2301

003/2553 4 ส.ค. 2553 -

82 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 1

004/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

83 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 2

005/2553 4 ส.ค. 2553 -

84 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 3

006/2553 4 ส.ค. 2553 -

85 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 4

007/2553 4 ส.ค. 2553 -

86 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 5

008/2553 4 ส.ค. 2553 -

87 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 6

009/2553 4 ส.ค. 2553 -

88 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 7

010/2553 4 ส.ค. 2553 -

89 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 8

011/2553 4 ส.ค. 2553 -

90 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 9

012/2553 4 ส.ค. 2553 -

91 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

10 013/2553 4 ส.ค. 2553 -

92 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

11 014/2553 4 ส.ค. 2553 -

93 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

12 015/2553 4 ส.ค. 2553 -

94 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

13 016/2553 4 ส.ค. 2553 -

95 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

14 017/2553 4 ส.ค. 2553 -

96 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

15 018/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

97 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

16 019/2553 4 ส.ค. 2553 -

98 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

17 020/2553 4 ส.ค. 2553 -

99 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

18 021/2553 4 ส.ค. 2553 -

100 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

19 022/2553 4 ส.ค. 2553 -

101 13 ก.ค. 2553

ดร. สรรเสริญ จาํปาทอง  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

20 023/2553 4 ส.ค. 2553 -

102 13 ก.ค. 2553

นายโชคชยั เอกทศันาวรรณ  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

21 024/2553 4 ส.ค. 2553 -

103 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

22 025/2553 4 ส.ค. 2553 -

104 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

23 026/2553 4 ส.ค. 2553 -

105 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

24 027/2553 4 ส.ค. 2553 -

106 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

25 028/2553 4 ส.ค. 2553 -

107 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

26 029/2553 4 ส.ค. 2553 -

108 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

27 030/2553 4 ส.ค. 2553 -

109 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

28 031/2553 4 ส.ค. 2553 -

110 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

29 032/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

111 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

30 033/2553 4 ส.ค. 2553 -

112 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

31 034/2553 4 ส.ค. 2553 -

113 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

32 035/2553 4 ส.ค. 2553 -

114 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

33 036/2553 4 ส.ค. 2553 -

115 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

34 037/2553 4 ส.ค. 2553 -

116 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

35 038/2553 4 ส.ค. 2553 -

117 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

36 039/2553 4 ส.ค. 2553 -

118 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

37 040/2553 4 ส.ค. 2553 -

119 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

38 041/2553 4 ส.ค. 2553 -

120 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

39 042/2553 4 ส.ค. 2553 -

121 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

40 043/2553 4 ส.ค. 2553 -

122 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

41 044/2553 4 ส.ค. 2553 -

123 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

42 045/2553 4 ส.ค. 2553 -

124 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

43 046/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

125 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

44 047/2553 4 ส.ค. 2553 -

126 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

45 048/2553 4 ส.ค. 2553 -

127 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

46 049/2553 4 ส.ค. 2553 -

128 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

47 050/2553 4 ส.ค. 2553 -

129 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

48 051/2553 4 ส.ค. 2553 -

130 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

49 052/2553 4 ส.ค. 2553 -

131 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

50 053/2553 4 ส.ค. 2553 -

132 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

51 054/2553 4 ส.ค. 2553 -

133 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด เกษตรศาสตร์ 

52 055/2553 4 ส.ค. 2553 -

134 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3501

056/2553 4 ส.ค. 2553 -

135 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3502

057/2553 4 ส.ค. 2553 -

136 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3503

058/2553 4 ส.ค. 2553 -

137 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3504

059/2553 4 ส.ค. 2553 -

138 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3601

060/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

139 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3851

061/2553 4 ส.ค. 2553 -

140 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 3853

062/2553 4 ส.ค. 2553 -

141 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด สุวรรณ 4452

063/2553 4 ส.ค. 2553 -

142 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ    

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด KPSC 901

064/2553 4 ส.ค. 2553 -

143 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด อินทรี 1

065/2553 4 ส.ค. 2553 -

144 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด อินทรี 2

066/2553 4 ส.ค. 2553 -

145 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด KSSC 503

067/2253 4 ส.ค. 2553 -

146 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด KSSC 978

068/2553 4 ส.ค. 2553 -

147 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด KSSC 563

069/2553 4 ส.ค. 2553 -

148 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ   

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด KSSC 604

070/2553 4 ส.ค. 2553 -

149 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ    

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด KBSC 303

071/2553 4 ส.ค. 2553 -

150 13 ก.ค. 2553

ดร. โชคชยั เอกทศันาวรรณ    

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด KBSC 605

072/2553 4 ส.ค. 2553 -

151 13 ก.ค. 2553

นายสุรพล เชา้ฉอ้ง                  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด ไทยซูเปอร์ส

วีทคอมพอสิต 

1 ดีเอม็อาร์
073/2553 4 ส.ค. 2553 -

152 13 ก.ค. 2553

นายสุรพล เชา้ฉอ้ง                  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด 27127

074/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

153 13 ก.ค. 2553

นายสุรพล เชา้ฉอ้ง                  

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด 11476

075/2553 4 ส.ค. 2553 -

154 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด Kwsx 107

076/2553 4 ส.ค. 2553 -

155 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด Kwsx 91

077/2553 4 ส.ค. 2553 -

156 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด Kswsx 2410

078/2553 4 ส.ค. 2553 -

157 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด Kwsx 2401

079/2553 4 ส.ค. 2553 -

158 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด Kwpsx 7253

080/2553 4 ส.ค. 2553 -

159 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วโพด Kwpsx 7436

081/2553 4 ส.ค. 2553 -

160 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. วาสนา วงษใ์หญ่         

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้งฟ่าง เคย ู804
082/2553 4 ส.ค. 2553 -

161 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง       

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง เคย ู902

083/2553 4 ส.ค. 2553 -

162 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง         

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง เคย ู909

084/2553 4 ส.ค. 2553 -

163 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. วาสนา วงษใ์หญ่         

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้วฟ่าง เคย ู9501
085/2553 4 ส.ค. 2553 -

164 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. วาสนา วงษใ์หญ่         

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขา้วฟ่าง เคย ู9502
086/2553 4 ส.ค. 2553 -

165 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง เคย ู2015

087/2553 4 ส.ค. 2553 -

166 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง เคดีเอฟ 404

088/2553 4 ส.ค. 2553 -

167 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง สุวรรณสวีท    

 เบอร์ 4 089/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

168 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง เคยบีู 1

090/2553 4 ส.ค. 2553 -

169 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง รวงเรียว 1

091/2553 4 ส.ค. 2553 -

170 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง เคย ู01

092/2553 4 ส.ค. 2553 -

171 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง กินรี 1

093/2553 4 ส.ค. 2553 -

172 13 ก.ค. 2553

นายธาํรงศิลป โพธิสูง     

ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

ขา้วฟ่าง กินรี 2

094/2553 4 ส.ค. 2553 -

173 13 ก.ค. 2553

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร   

หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใช้

ประโยชน์ยนีขา้ว                      

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว

ขา้ว เจา้หอมนิล

095/2553 4 ส.ค. 2553 -

174 13 ก.ค. 2553

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร   

หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใช้

ประโยชน์ยนีขา้ว                      

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว

ขา้ว สินเหลก็

096/2553 4 ส.ค. 2553 -

175 13 ก.ค. 2553

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร   

หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใช้

ประโยชน์ยนีขา้ว                      

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว

ขา้ว ไรซ์เบอร์ร่ี

097/2553 4 ส.ค. 2553 -

176 13 ก.ค. 2553

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร   

หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใช้

ประโยชน์ยนีขา้ว                      

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว

ขา้ว หอมมะลิ ๘๐

098/2553 4 ส.ค. 2553 -

177 13 ก.ค. 2553

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร   

หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใช้

ประโยชน์ยนีขา้ว                      

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว

ขา้ว หอมชลสิทธ์ิ

099/2553 4 ส.ค. 2553 -

178 13 ก.ค. 2553

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร   

หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใช้

ประโยชน์ยนีขา้ว                      

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว

ขา้ว ป่ินเกษตร

100/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

179 13 ก.ค. 2553

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร   

หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใช้

ประโยชน์ยนีขา้ว                      

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว

ขา้ว ป่ินเกษตร 2

101/2553 4 ส.ค. 2553 -

180 13 ก.ค. 2553

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร   

หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใช้

ประโยชน์ยนีขา้ว                      

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว

ขา้ว ป่ินเกษตร 3

102/2553 4 ส.ค. 2553 -

181 13 ก.ค. 2553
รศ.ดร. จวงจนัทร์ ดวงพตัรา  

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร

ถัว่ลิสง เกษตร 1
103/2553 4 ส.ค. 2553 -

182 13 ก.ค. 2553
รศ.ดร. จวงจนัทร์ ดวงพตัรา  

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร

ถัว่ลิสง เกษตรศาสตร์ 

50
104/2553 4 ส.ค. 2553 -

183 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. วาสนา วงษใ์หญ่         

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

งา มก. 18
105/2553 4 ส.ค. 2553 -

184 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. วาสนา วงษใ์หญ่         

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

งา ซีพลสั 1
106/2553 4 ส.ค. 2553 -

185 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. วาสนา วงษใ์หญ่         

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

งา ซีพลสั 2
107/2553 4 ส.ค. 2553 -

186 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. วาสนา วงษใ์หญ่         

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

คาํฝอย พานทอง
108/2553 4 ส.ค. 2553 -

187 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. เจริญศกัด์ิ โรจนฤทธ์ิ-

พิเชษฐ์ คณะเกษตร

มนัสาํปะหลงั ศรีราชา 1
109/2553 4 ส.ค. 2553 -

188 13 ก.ค. 2553
ศ. ดร. เจริญศกัด์ิ โรจนฤทธ์ิ-

พิเชษฐ์ คณะเกษตร

มนัสาํปะหลงั เกษตรศาสตร์ 

50
110/2553 4 ส.ค. 2553 -

189 13 ก.ค. 2553
ผศ. ดร. เกษม สุขสถาน    

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร

ออ้ย มก. 50
111/2553 4 ส.ค. 2553 -

190 13 ก.ค. 2553
ผศ. ดร. วิเชียร กีรตินิจกาล   

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

ขมิ้นชนั แดงสยาม
112/2553 4 ส.ค. 2553 -

191 13 ก.ค. 2553

กรุง สีตะธนี                            

ศูนยว์ิจยัและพฒันาพืชผกั          

เขตร้อน

มะเขือเทศ สีดาทิพย ์1

113/2553 4 ส.ค. 2553 -

192 13 ก.ค. 2553

กรุง สีตะธนี                            

ศูนยว์ิจยัและพฒันาพืชผกั          

เขตร้อน

มะเขือเทศ สีดาทิพย ์2

114/2553 4 ส.ค. 2553 -

193 13 ก.ค. 2553

กรุง สีตะธนี                            

ศูนยว์ิจยัและพฒันาพืชผกั          

เขตร้อน

มะเขือเทศ สีดาทิพย ์3

115/2553 4 ส.ค. 2553 -

194 13 ก.ค. 2553

กรุง สีตะธนี                            

ศูนยว์ิจยัและพฒันาพืชผกั          

เขตร้อน

มะเขือเทศ สีดาทิพย ์4

116/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

195 13 ก.ค. 2553

กรุง สีตะธนี                            

ศูนยว์ิจยัและพฒันาพืชผกั          

เขตร้อน

มะเขือเทศ สีดาทิพย ์91

117/2553 4 ส.ค. 2553 -

196 13 ก.ค. 2553

กรุง สีตะธนี                            

ศูนยว์ิจยัและพฒันาพืชผกั          

เขตร้อน

มะเขือเทศ สีดาทิพย ์92

118/2553 4 ส.ค. 2553 -

197 13 ก.ค. 2553

ดร. สิริกุล วะสี                    

ศูนยว์ิจยัและพฒันาพืชผกัเขต

ร้อน

พริกข้ีหนู เทวี 60

119/2553 4 ส.ค. 2553 -

198 13 ก.ค. 2553

งานเทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุพืช 

ฝ่ายปฏิบติัการวิจยัและเรือน

ปลูกพืชทดลอง สถาบนัวิจยั

และพฒันา

ถัว่ฝักยาว กาํแพงแสน 20

120/2553 4 ส.ค. 2553 -

199 13 ก.ค. 2553

นายเรืองศกัด์ิ กมขุนทด          

สถานีวิจยัปากช่อง สถาบนั

อินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการ

คน้ควา้และพฒันาพืชศาสตร์

นอ้ยหน่า ปากช่อง 46

121/2553 4 ส.ค. 2553 -

200 13 ก.ค. 2553

รศ. ฉลองชยั แบบประเสริฐ    

สถานีวิจยัปากช่อง สถาบนั

อินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการ

คน้ควา้และพฒันาพืชศาสตร์

มะละกอ ปากช่อง 1

122/2553 4 ส.ค. 2553 -

201 13 ก.ค. 2553

รศ. ฉลองชยั แบบประเสริฐ    

สถานีวิจยัปากช่อง สถาบนั

อินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการ

คน้ควา้และพฒันาพืชศาสตร์

มะละกอ ปากช่อง 2

123/2553 4 ส.ค. 2553 -

202 13 ก.ค. 2553
ศ. เบญจมาศ ศิลายอ้ย         

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

กลว้ย เบพ
124/2553 4 ส.ค. 2553

185/2544               

25 พ.ค. 2544

203 13 ก.ค. 2553
ศ. เบญจมาศ ศิลายอ้ย         

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

กลว้ย เกษตรศาสตร์ 1
125/2553 4 ส.ค. 2553

223/2548                 

 4 ก.ค. 2548

204 13 ก.ค. 2553
ศ. เบญจมาศ ศิลายอ้ย         

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

กลว้ย เกษตรศาสตร์ 2
126/2553 4 ส.ค. 2553

224/2548                 

 4 ก.ค. 2548

205 13 ก.ค. 2553
ศ. เบญจมาศ ศิลายอ้ย         

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

กลว้ย เกษตรศาสตร์ 3
127/2553 4 ส.ค. 2553

225/2548                 

 4 ก.ค. 2548

206 13 ก.ค. 2553
ศ. เบญจมาศ ศิลายอ้ย         

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

กลว้ย เกษตรศาสตร์ 5
128/2553 4 ส.ค. 2553

226/2548                 

 4 ก.ค. 2548

207 13 ก.ค. 2553

ดร. ณรงคช์ยั พิพฒัน์ธนวงศ ์  

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบ

นิเวศเกษตร

สตรอเบอร่ี พระราชทาน 72

129/2553 4 ส.ค. 2553 -

208 13 ก.ค. 2553
ศ. สมเพียร เกษมทรัพย ์      

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

ดาวเรือง ดาวเรืองเกษตร
130/2553 4 ส.ค. 2553 -

209 13 ก.ค. 2553
ศ. สมเพียร เกษมทรัพย ์      

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

เบญจมาศ ขาวเกษตร
131/2553 4 ส.ค. 2553 -



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

210 13 ก.ค. 2553
ศ. สมเพียร เกษมทรัพย ์      

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

เบญจมาศ เหลืองเกษตร
132/2553 4 ส.ค. 2553 -

211 13 ก.ค. 2553
รศ. ม.ล. จารุพนัธ์ ทองแถม   

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

เฟิน รัศมีโชติ
133/2553 4 ส.ค. 2553 -

212 13 ก.ค. 2553
นายสายณัฑ ์ทดัศรี             

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

หญา้เนเปียร์

แคระ

มวกเหลก็
134/2553 4 ส.ค. 2553

230/2548                 

 4 ก.ค. 2548

213 13 ก.ค. 2553 นายวฒันา เสถียรสวสัด์ิ  บริษทั

ลดัดาจาํกดั 99/220 ถ.เทศบาล

สงเคราะห์ จตุจกัร กทม. 10900

สบู่ดาํ วฒันา 1 135/2553 4 ส.ค. 2553 277/2550                  

   มี.ค. 2550

214 13 ก.ค. 2553 นายวฒันา เสถียรสวสัด์ิ  บริษทั

ลดัดาจาํกดั 99/220 ถ.เทศบาล

สงเคราะห์ จตุจกัร กทม. 10901

สบู่ดาํ วฒันา 2 136/2553 4 ส.ค. 2553 278/2550                  

     มี.ค. 2550

215 13 ก.ค. 2553 นายวฒันา เสถียรสวสัด์ิ  บริษทั

ลดัดาจาํกดั 99/220 ถ.เทศบาล

สงเคราะห์ จตุจกัร กทม. 10902

สบู่ดาํ พิชยั-วฒันา 1 137/2553 4 ส.ค. 2553 296/2551                  

      30 มิ.ย. 2551

216 24 ส.ค. 2552

รศ. เรวตั เลิศฤทยัโยธิน 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ออ้ย กาํแพงแสน 

01-12 138/2553 4 ส.ค. 2553 -

217 24 ส.ค. 2552

รศ. เรวตั เลิศฤทยัโยธิน 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ออ้ย กาํแพงแสน 

01-25 139/2553 4 ส.ค. 2553 -

218 24 ก.ค. 2552

รศ. เรวตั เลิศฤทยัโยธิน 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ออ้ย กาํแพงแสน 

00-129 140/2553 4 ส.ค. 2553 -

219 24 ส.ค. 2552

รศ. เรวตั เลิศฤทยัโยธิน 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ออ้ย กาํแพงแสน 

00-148 141/2553 4 ส.ค. 2553 -

220 7 เม.ย. 2553 รศ. ดร. งามช่ืน รัตนดิลก  

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ฝ้าย สฤษด์ิขาว 142/2553 30 ก.ย. 2553 119/2554                  

 20 ธ.ค. 2554

221 7 เม.ย. 2553 รศ. ดร. งามช่ืน รัตนดิลก  

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ฝ้าย สฤษด์ิเขียว 143/2553 30 ก.ย. 2553 120/2554                  

 20 ธ.ค. 2554

222 7 เม.ย. 2553 รศ. ดร. งามช่ืน รัตนดิลก  

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ฝ้าย เขียวมรกต 144/2553 30 ก.ย. 2553 121/2554                  

 20 ธ.ค. 2554

223 7 เม.ย. 2553 รศ. ดร. งามช่ืน รัตนดิลก  

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ฝ้าย สฤษด์ินํ้าตาล 145/2553 30 ก.ย. 2553 122/2554                  

 20 ธ.ค. 2554



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

224 7 เม.ย. 2553 รศ. ดร. งามช่ืน รัตนดิลก  

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

กพส.

ฝ้าย สฤษด์ิแดงอิฐ 146/2553 30 ก.ย. 2553 123/2554                  

 20 ธ.ค. 2554

225 9 เม.ย. 2553 นายเร่ืองศกัด์ิ กมขุนทด        

สถานีวิจยัปากช่อง

นอ้ยหน่า หนงัเขียว

เกษตร 1

001/2554 1 มี.ค. 2554 -

226 9 เม.ย. 2553 นายเร่ืองศกัด์ิ กมขุนทด        

สถานีวิจยัปากช่อง

นอ้ยหน่า ปากช่อง เคย ู1 002/2554 1 มี.ค. 2554 -

227 9 เม.ย. 2553 นายเร่ืองศกัด์ิ กมขุนทด        

สถานีวิจยัปากช่อง

นอ้ยหน่า ปากช่อง เคย ู2 003/2554 1 มี.ค. 2554 -

228 9 เม.ย. 2553 นายเร่ืองศกัด์ิ กมขุนทด        

สถานีวิจยัปากช่อง

นอ้ยหน่า ฝ้ายเขียวเกษตร 004/2554 1 มี.ค. 2554 -

229

3 ส.ค. 2554 รศ. ดร. อุณารุจ บุญประกอบ   

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

กาํแพงแสน

ฝร่ัง หวานพิรุณ 005/2554 19 ต.ค. 2554 4 เม.ย. 55

230 9 ส.ค. 2554 ศ. ดร. พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์    

นายนราธิษณ์ หมวกรอง       

นายจิรศกัดิ เจ๊ะโซะ            น.ส.

 พชัรินทร์ ตญัญะ          นาย

อนุรักษ ์อรัญญนาค ภาควิชาพืช

ไร่นา คณะเกษตรกาํแพงแสน

สบู่ดาํประดบั กาํแพงแสน 1 001/2555 13 มิ.ย. 2555 003/2556                      

     8 ก.พ. 56

231

9 ส.ค. 2554 ศ. ดร. พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์    

นายนราธิษณ์ หมวกรอง       

นายจิรศกัดิ เจ๊ะโซะ            น.ส.

 พชัรินทร์ ตญัญะ          นาย

อนุรักษ ์อรัญญนาค ภาควิชาพืช

ไร่นา คณะเกษตรกาํแพงแสน

สบู่ดาํประดบั กาํแพงแสน 2 002/2555 13 มิ.ย. 2555 004/2556                      

      8 ก.พ. 56

232 9 ส.ค. 2554 ศ. ดร. พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์    

นายนราธิษณ์ หมวกรอง       

นายจิรศกัดิ เจ๊ะโซะ            น.ส.

 พชัรินทร์ ตญัญะ          นาย

อนุรักษ ์อรัญญนาค ภาควิชาพืช

ไร่นา คณะเกษตรกาํแพงแสน

สบู่ดาํประดบั กาํแพงแสน 3 003/2555 13 มิ.ย. 2555 005/2556                      

      8 ก.พ. 56

233

2 พ.ย. 2555 ศ. ดร. พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์    

น.ส. พชัรินทร์ ตญัญะ         นาย

นราธิษณ์ หมวกรอง        

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

กาํแพงแสน

สบู่ดาํประดบั กาํแพงแสน 4 001/2556 9 ม.ค. 2556 027/2556                      

     3 มิ.ย. 56



เลขท่ีออก

หนงัสือข้ึน

ทะเบียน มก.

วนัท่ีออกหนงัสือ

ข้ึนทะเบียน มก.

เลขท่ี/วนัท่ี ออก

หนงัสือข้ึนทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร

ลาํดบัท่ี วนัท่ียืน่คาํขอ ผูย้ืน่คาํขอ/หน่วยงาน ชนิด ช่ือพนัธ์ุ

234 2 พ.ย. 2555
ศ. ดร. พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์    

น.ส. พชัรินทร์ ตญัญะ         นาย

นราธิษณ์ หมวกรอง        

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

กาํแพงแสน

สบู่ดาํประดบั กาํแพงแสน 5 002/2556 9 ม.ค. 2556 028/2556                      

     3 มิ.ย. 56

235

2 พ.ย. 2555 น.ส. พชัรินทร์ ตญัญะ         นาย

นราธิษณ์ หมวกรอง       

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

กาํแพงแสน

สบู่ดาํประดบั กาํแพงแสน 6 003/2556 9 ม.ค. 2556 029/2556                      

     3 มิ.ย. 56

236 3 ธ.ค. 2555 นายเร่ืองศกัด์ิ กมขุนทด         

รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล       สถานี

วิจยัปากช่อง

นอ้ยหน่า ฝ้ายเขียว      

เกษตร 2

004/2556 10 เม.ย. 2556

237

3 ธ.ค. 2555 นายเร่ืองศกัด์ิ กมขุนทด         

รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล       สถานี

วิจยัปากช่อง

นอ้ยหน่า ปากช่อง เคย ู3 005/2556 10 เม.ย. 2556

238

8 พ.ค. 56

เรวตั เลิศฤทยัโยธิน นายอภิวิชย ์

ทรงกระสินธ์ุ     ศูนยว์ิจยัและ

พฒันาออ้ยและนํ้าตาล 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

กาํแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ออ้ย
กาํแพงแสน 

01-29
006/2556 2 ก.ค. 2556

239 24 ก.ค. 56

ศ. ดร. พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์    

น.ส. พชัรินทร์ ตญัญะ         นาย

นราธิษณ์ หมวกรอง     นางสาว

เปรมฤดี พิทกัษห์งษา    

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

กาํแพงแสน

สบู่ดาํดอกเพศ

ผูเ้ป็นหมนั
KUJLms 1 001/2558 16 ก.ค. 2558


