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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2539

การพนฒนาผลณตภนณฑยจากมะพรคาวระยะทดท 2 ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการวณจยน

ปป 2540

การพนฒนาผลณตภนณฑยจากมะพรคาว ระยะทดท 2 ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการวณจยน

ปป 2540
การศศกษาวณธวด เณ คราะหยปรณมาณกรดเบนโซอณคและกรดซอรยบกณ ในนนาส ผลไมค และเครรอท งดรมท โดยการใชค HPLC ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทกนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลณตภนณฑยอาหาร
ปป 2545
โครงการพนฒนาผลณตภนณฑยจากขคาวโพดและถรายทอกเทคโนโลยดทเทด หมาะสมสรปร ระชาชน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทกนจากสสานนกงานปลนดทบวงมหาวณทยาลนย สสานนก
นโยบายและแผนอกดมศศกษา
ปป 2547
การยรดอายกการเกกบของขนมเปปยป ะ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทกนจากมก.-ธกส. (โครงการความรรวมมรอระหวรางมหาวณทยาลนยเกษตรศาสตรย กนบธนาคารเพรอท การเกษตร
และสหกรณยการเกษตร)
ปป 2548

การศศกษาคกณภาพของผลณตภนณฑยผลไมคและผนกดองแหคง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทกนจากสสานนกงานมาตรฐานสณนคคาเกษตรและอาหารแหรงชาตณ

ปป 2549
การพนฒนาคกณภาพกาแฟและนนาส ผลไมค ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทกนจากมก.-ธกส. (โครงการความรรวมมรอระหวรางมหาวณทยาลนยเกษตรศาสตรย กนบธนาคารเพรอท การ
เกษตรและสหกรณยการเกษตร)
ปป 2549

การถรายทอดเทคโนโลยดกรรมวณธกด ารผลณตและคกณคราทางอาหารของนนาส ชดวจณตสสาเรกจรรป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทกนจากทกนอกดหนกนวณจยน มก.

ปป 2550
การประเมณนคกณคราทางโภชนาการและความปลอดภนยของเปลรอกผลปาลยมนนาส มนนซศงท เปปนวนสดกเหลรอใชคจากการสกนดนนาส มนนปาลยมดณบ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทกนจาก
ทกนอกดหนกนวณจยน มก.
ปป 2550

การศศกษาการผลณต nutrient base จากวนสดกเหลรอใชคจากผลปาลยมนนาส มนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทกนจากทกนอกดหนกนวณจยน มก.

ปป 2550-2551 การพนฒนาคกณภาพกลควยอบและขนกนทอด ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทกนจากมหาวณทยาลนยเกษตรศาสตรย รรวมกนบ ธนาคารเพรอท การเกษตรและสหกรณยการเกษตร
ปป 2551-2552 การพนฒนาผลณตภนณฑยจมรกขคาวกลคอง นนาส ขคาวกลคอง และไสคกรอกสมกนไพร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทกนจากโครงการความรรวมมรอระหวรางมหาวณทยาลนย
เกษตรศาสตรย - ธนาคารเพรอท การเกษตรและสหกรณยการเกษตร
ปป 2553

การปรนบปรกงคกณภาพผลณตภนณฑยกลควย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทกนจากธนาคารเพรอท การเกษตรและสหกรณยการเกษตร

ปป 2553-2554 การปรนบปรกงคกณภาพผลณตภนณฑยกลควยและเผรอก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทกนจากธนาคารเพรอท การเกษตรและสหกรณยการเกษตร
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตณ
- Kulvadee Trongpanich, Chowladda Teangpook, Siriporn Stonsaovapak, "Development of ground red chilli products in packaging for commercialization",
การประชกมวณชาการวณทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหรงประเทศไทย และเสนอใน การประชกมทางวณชาการครนงน ทดท 6 โดยสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลณตผลเกษตรและอกตสาหกรมเกษตร
ว วนนทดท 29 ก.ค.51 (เสนอเอง/ภาคโปสเตอรย) (2007)
- Kulvadee Trongpanich, Chokechai Aekatasanawan, Chowladda Teangpook, Sompoch Yai-eiam, "Sweet Corn Single-Cross Hybrids Testing by Canning
Process", การประชกมทางวณชาการขคาวโพดและขคาวฟฝางแหรงชาตณ ครนงน ทดท 33 (2007)
- Vipaporn Na Thalang, Kulvadee Trongpanich, SARUDA LOHANA, "Nutritional values and cytotoxicity of palm press fiber from palm oil mills", การประชกม
ทางวณชาการของมหาวณทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงน ทดท 48 (2010)
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