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การศศกษา

สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบคนคคนควคาและพคฒนาผลกตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

วท.บ.(เกษตรศาสตรร), มหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร, ไทย, 2524
วท.ม.(ชยวเคมย), จสฬาลงกรณรมหาวกทยาลคย, ไทย, 2535
ปร.ด.(พคฒนาผลกตภคณฑรอตส สาหกรรมเกษตร), มหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร, ไทย, 2550

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

เอนไซมรเทคโนโลยยและการประยสกตร, ชยวเคมย, เทคโนโลยยเอนไซมร, พคฒนาผลกตภคณฑรอตส สาหกรรม

โครงการววจยบ
ปป 2550

การผลกตเอนไซมรเพคตกเนสจากพพชและแบคทยเรยยเพพอพ อสตสาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2550

การศศกษาสภาวะทยเพ หมาะสมในการสกคดเอนไซมรเพคตกเนสจากผลกลควยหอมทอง ( หควหนคาโครงการยรอย ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2551-2553 การผลกตและใชคเทคโนโลยยเอนไซมรเพพอพ จคดการและเพกมพ มผลคราของเหลพอใชคจากอสตสาหกรรมเกษตร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2551
การศศกษาอกทธกพลของระระยะเวลาการเกกบรคกษาเมลกดสบผดร าด และนนาด มคนสบผดร าด ภายหลคงการบยบสกคดทยมพ ตย อร ปรกมาณกรดไขมคนอกสระในนนาด มคนสบผดร าด ( ผผรค วร มโครงการ )
ไดครบค ทสนจากบรกษทค ปตท. จดากคด (มหาชน)
ปป 2551-2552 การศศกษาคสณสมบคตขก องเอนไซมรไลเปสจากเมลกดสบผดร าด เพพอพ เพกมพ ทางเลพอกในการใชคประโยชนร ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากมผลนกธโก ทเรเพพอพ การสรงเสรกมวกทยา
ศาสตรร ประเทศไทย
ปป 2553-2554 การศศกษาวกธกย ารสกคดและศศกษาคสณสมบคตขก องเพคตกนจากเปลพอกกลควยทยเพ หลพอทกงน จากโรงงานแปรรผป ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากฝฝายพคฒนาธสรกกจ บรกษทค
เจรกญอสตสาหกรรม จดากคด
ปป 2553

การพคฒนาผลกตภคณฑรลดรกวน รอยทยมพ สย วร นผสมของโปรตยนรดาขคาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2553-2555 การผลกตเอนไซมรแทนเนสจากสรวนเหลพอทกงน ปาลรมนนาด มคนเพพอพ อสตสาหกรรม ( หควหนคาโครงการยรอย ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2553-2555 การศศกษาและสกคดเอนไซมรไลเปสจากเมลกดสบผดร าด เพพอพ ควบคสมคสณภาพนนาด มคนและเพกมพ ทางเลพอกในการใชคประโยชนร ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสน
วกจยค มก.
ปป 2553-2555 แนวทางการเพกมพ มผลคราและใชคประโยชนรของเหลพอทกงน ทางการเกษตรและวคสดสชวย มวล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2548-2558 เคยผ-ไบโอดยเซล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2554
(ไมรสนคบสนสนตคงน แตรปป 2554) การพคฒนาผลกตภคณฑรเครพอพ งสดาอางทยมพ สย ารประกอบฟปนอลกกทยสพ กคดจากของเหลพอทกงน ในการแปรรผป ( หควหนคาโครงการยรอย ) ไดครบค ทสน
จากทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2554
(ไมรสนคบสนสนตคงน แตรปป 2554) การพคฒนาโอโซม/ไลโบโซมผสมโปรตยนไฮโดรไลเสทจากรดาขคาวเพพอพ การประยสกตรในทางเครพอพ งสดาอาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2554

การพคฒนาผลกตภคณฑรลปก กลอสทยมพ สย วร นผสมของไขรดาขคาวและโปรตยนรดาขคาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2554-2556 การพคฒนาผลกตภคณฑรแปปงเจกรมร ถควพ เหลพองทยมพ ไย อโซฟลาโวนชนกดอะไกลโคนสผงและการใชคประโยชนรในผลกตภคณฑรเสรกมอาหาร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสน
อสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2555-2557 การพคฒนากระบวนการสกคดและการตรวจสอบคสณภาพของสารสกคดและนนาด มคนหอมระเหยจากยผคาลกปตคส และเสมกดขาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสด
หนสนวกจยค มก.
ปป 2555-2558 การพคฒนาการผลกต การสกคดและการวกเคราะหรสารและนนาด มคนหอมระเหยจากยผคาลกปตคส และเสมกดขาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2555-2556 กรดไขมคนอกสระและเอนไซมรไลเปสในผลมะพรคาวอรอนภายหลคงการเกกบเกยยพ ว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากศผนยรนวคตกรรมเทคโนโลยยหลคงการเกกบเกยยพ ว
มหาวกทยาลคยเชยยงใหมร
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ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบคนคคนควคาและพคฒนาผลกตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
ปป 2555-2556 การผลกตอคลบผมนก และโปรตยนไฮโดรไลเสต จากรดาขคาวหยบเยกนสดาหรคบผลกตภคณฑรเพพอพ สสขภาพ ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากบรกษทค เมดกฟดผ สร (ประเทศไทย)
จดากคด
ปป 2555-2556 โครงการพคฒนาไฟโบรอกนไฮโดรไลเสทและผลกตภคณฑรเครพอพ งสดาอาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากกรมหมรอนไหม
ปป 2556-2557 การตกดตามและประเมกนผลโครงการวกจยค ดคานอคอยและนนาด ตาล ปป 2556 เพพอพ การจคดทดาแผนกลยสทธรการวกจยค ปป 2557-2560 ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจาก
สดานคกงานกองทสนสนคบสนสนการวกจยค
ปป 2556-2557 การศศกษาสมบคตแก ละใชคประโยชนรจากขคาวโพดลผกผสมแอนโธไซยานกนสผง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากสดานคกงานคณะกรรมการวกจยค แหรงชาตก
ปป 2555-2557 การพคฒนากระบวนการสกคดและการตรวจสอบคสณภาพของสารสกคดและนนาด มคนหอมระเหยจากยผคาลกปตคส ทยทรยและเสมกดขาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2557

การแทนทยสพ ารควบคสมความหนพดทางการคคาสดาหรคบยางธรรมชาตกดวค ยโปรตยนไฮโดรไลเสท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2557

การผลกตไบโอดยเซลนนาด มคนสบผดร าด ดควยเอนไซมรไลเปสจากกากสบผดร าด ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2557-2559 การผลกตกรดฟผมารกกจากทะลายปาลรมนนาด มคน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.
ปป 2557-2559 โครงการการพคฒนายางธรรมชาตกชนกดความหนพดคงทยแพ ละการนดาไปใชคงานสดาหรคบยางลคอรถยนตรประหยคดพลคงงาน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสน
วกจยค มก.
ปป 2557-2558 การตกดตามและประเมกนผลโครงการวกจยค ดคานอคอยและนนาด ตาล ปป 2557 ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากสดานคกงานกองทสนสนคบสนสนการวกจยค
ปป 2557-2558 การนดาเขคาเชพอน พคนธสตร าค นทานตรอโรคและแมลง รวมถศงมยคณ
ส ลคกษณะเฉพาะ เพพอพ พคฒนาสายพคนธสทร มพย ศย กค ยภาพไวคใชคในการปรคบปรสงพคนธสมร นค สดาปะหลคง ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบค ทสนจากสดานคกงานพคฒนาวกทยาศาสตรรและเทคโนโลยยแหรงชาตก (สวทช.)
ปป 2557-2558 การผลกตสารออกฤทธธธจากกระชายเหลพองสดาหรคบผลกตภคณฑรเครพอพ งสดาอางเพพอพ ผกวขาว ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากสดานคกงานพคฒนาการวกจยค การเกษตร (
สวก.)
ปป 2558
กกจกรรมการฝฝกอบรม ศศกษาดผงานและการจคดทดาสพอพ ดกจทก ลค เพพอพ การเผยแพรร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากกองพคฒนาอสตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมสรงเสรกม
อสตสาหกรรม กระทรวงอสตสาหกรรม
ปป 2558
โครงการหลคกสผตรฝฝกอบรมเชกงปฏกบตค กก ารเพพอพ การพคฒนาบสคลากรในกรมหมรอนไหม เรพอพ ง โปรตยนจากไหม: การพคฒนาผลกตภคณฑรเครพอพ งสดาอาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดค
รคบทสนจากกรมหมรอนไหม
ปป 2558-2559 การขยายผลเพพอพ สดารวจและทดสอบตลาดของผลกตภคณฑรเครพอพ งสดาอางจากไฟโบรอกนไฮโดรไลเสทและนนาด มคนดคกแดคไหม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากสดานคกงาน
พคฒนาการวกจยค การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การตกดตามและประเมกนผลโครงการวกจยค ดคานอคอยและนนาด ตาล ปป ๒๕๕๘ ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากสดานคกงานกองทสนสนคบสนสนการวกจยค
ปป 2558

การผลกตโปรตยนรดาขคาวทยมพ คย ณ
ส สมบคตเก ชกงหนคาทยแพ ละฤทธกทธ างชยวภาพ ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2559

การสกคดและศศกษาคสณสมบคตเก ชกงหนคาทยขพ องใยอาหารจากรดาขคาวสกคดไขมคน ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2559-2560 การตกดตามคสณภาพของนนาด อคอยในขบวนการตคมระเหย และการประยสกตรใชคเนยยรรอนก ฟราเรดตรวจสอบคสณภาพนนาด อคอย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากสดานคกงาน
กองทสนสนคบสนสนการวกจยค
ปป 2559-2560 การพคฒนากระบวนการผลกตโปรตยนและโปรตยนไฮโดรไลเสทเขคมขคนจากรดาขคาวในระดคบขยายผล ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากITAP - National Science
and Technology Development Agency - NSTDA
ปป 2559-2560 การพคฒนาผลกตภคณฑรเพพอพ สสขภาพและเครพอพ งสดาอางจากมะมรวง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากศผนยรความเปปนเลกศทางวกชาการ มก.
ปป 2560
การประเมกนและการเพกมพ ประสกทธกภาพในการใชคเชพอน พคนธสกรรมมคนสดาปะหลคงเพพอพ เพกมพ ความกคาวหนคาของการปรคบพคนธรธมคนสดาปะหลคง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจาก
สดานคกงานพคฒนาวกทยาศาสตรรและเทคโนโลยยแหรงชาตก
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ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบคนคคนควคาและพคฒนาผลกตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ปป 2560-2561 การพคฒนาผลกตภคณฑรโปรตยนเพพอพ สสขภาพจากขคาวไทย ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสนจากInnovation Hubs เพพอพ สรคางเศรษฐกกจฐานนวคตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพคฒนาและยกระดคบสารสกคดจากขคาวไทยสผมร าตรฐานเครพอพ งสดาอางสากล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากInnovation Hubs เพพอพ สรคางเศรษฐกกจฐานนวคต
กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 โครงการการวกเคราะหรคณ
ส สมบคตทก างเคมยกายภาพและการใชคประโยชนรจาก รดาขคาว กากรดา และนนาด มคนรดาขคาว เพพอพ เพพมพ มผลครา ( หควหนคาโครงการ ) ไดครบค ทสน
จากกรมการขคาว
ปป 2560

การวกเคราะหรปรกมาณสารสดาคคญในเหกดสด เหกดแหคงและสารสกคดจากเหกดดควยวกธอย นก ฟราเรดยรานใกลค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค มก.

ปป 2561
การขยายขนาดการผลกตผลกตภคณฑรเพพอพ สสขภาพและความงามเพพอพ ทดสอบตลาดสดาหรคบการตรอยอดเชกงพาณกชยร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากโครงการเกษตร
อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพพอพ การขคบเคลพอพ น Thailand 4.0 ภายใตคการสนคบสนสนการขคบเคลพอพ นยสทธศาสตรรและนโยบายรคฐบาลในการสรงเสรกมและสรคางความเขคมแขกงเศรษฐกกจ
ภายในประเทศ
ปป 2562
มก.

การสกคดโปรตยนอคลบผมนก และอคลบผมนก ไฮโดรไลเสทจากรดาขคาวขาว ดอกมะลก 105 และทดสอบฤทธกทธ างชยวภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบค ทสนจากทสนอสดหนสนวกจยค

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดคบชาตก
- Teeranud Romphophak, Somnuk Promdang, Sukuntaros Tadakittisarn, "Changes of Fatty Acid and Lipase of Young Coconut During Storage", วารสาร
วกทยาศาสตรรเกษตร 44 (3) (2013) 61-64
ระดคบนานาชาตก
- Sukuntaros Tadakittisarn, Vichai Haruthaithanasan, Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, "Optimization of Pectinase enzyme Liquefaction
of Banana "Gros Michel" for banana Syrup Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวกทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวกทยาศาสตรร) 41 (4) (2007)
740-750
- Sukuntaros Tadakittisarn, Molnapat Songpim, Pilanee Vaithanomsat, "Polygalacturonase and Pectate Lyase Activity During Ripeningof Kluay Hom
Thong Fruit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวกทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวกทยาศาสตรร) 43 (5) (2009) 267-274
- Hathairat Rimkeeree, Sukuntaros Tadakittisarn, Supanida Winitchai, Vichai Haruthaithanasan, "Optimization of Rice Bran Protein Hydrolysate
Production Using Alcalase", Asian Journal of Food and Agro-Industry 3 (2) (2010) 221-231
- Sukuntaros Tadakittisarn, Phornphimom Janchai, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, "Effect of Ripening Stage and Temperature on
Free Fatty Acid Content of Jatropha curcas Oil During Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวกทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวกทยาศาสตรร) 45 (2)
(2011) 275-283
- บสษรกนทรร ตานะ, Sukuntaros Tadakittisarn, Sontichai Chanprame, Nongluk Teinseree, "Relationship between Invertase Enzyme Activities and Sucrose
Accumulation in Sugarcane (Saccharum spp.)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (6) (2014) 869-879
- น.ส.ปารกชาตก ธรรมนราทกพยร, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Sunee Nitisinprasert, Sukuntaros Tadakittisarn,ธB.
ธ Vardhanabhuti, "Extraction and
characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysis.", International Journal of Food Science and Technology 51 (1) (2016)
194-202
- นางสาวกมลวรรณ จคางมยศลก ปป, Hathairat Rimkeeree, Sukuntaros Tadakittisarn, "Enzymatic Optimization of Riceberry Bran Protein Hydrolysate Extraction
and Characterization", Current Applied Science and Technology Journal 17 (2) (2017) 209-223
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ระดคบชาตก
- กสลวดย ศกลปปประดกษฐร, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, "Consumer behavior and consumer
need in skin firming or skin care products in Bangkok, Thailand", การประชสมเสนอผลงานวกจยค ระดคบบคณฑกตศศกษาแหรงชาตก ครคงน ทยพ ๑๔ มหาวกทยาลคยเทคโนโลยยพระ
จอมเกลคาพระนครเหนพอ วคนทยพ ๑๐-๑๑ กคนยายน ๒๕๕๒ (2009)
- Anchalee Sawatthum, Pilanee Vaithanomsat, Sukuntaros Tadakittisarn, "Comparative composition of honey from Thai stingless bee and European
honeybee (Apis mellifera L.)", การประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร ครคงน ทยพ 47 (2009)
- Sukuntaros Tadakittisarn, Molnapat Songpim, Pilanee Vaithanomsat, "Polygalacturonase and pectate lyase activity during ripening of Kluay Hom
Thong fruit", การประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร ครคงน ทยพ 47 (2009)
- Chanidda Wongbasg, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Patcharee Tungtrakul, Sukuntaros Tadakittisarn, "Germination condition affecting the
physical and chemical properties of germinated glutinous brown rice flour", การประชสมวกชาการ ครคงน ทยพ 47 มหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร (2009)
- สรคลรคตนร พรวงบรกสทส ธก,ธ Supanida Winitchai, Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, "Free Radical Scavenging Capacity,
Tyrosinase Activity Inhibition, some Physical and ChemicalProperties of Noneruesee Silk Protein Powder Prepared by Various Extraction Methods", การ
ประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร ครคงน ทยพ 48 (2010)
- Sukuntaros Tadakittisarn, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, "Effect of Ripening stage and Temperature on Free Fatty Acid Content of
Jatropha curcas Oil During Storage.", การประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร ครคงน ทยพ 48 (2010)
- สรคลรคตน พรวงบรกสทส ธก,ธ Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, "Developments of Anti-aging Cream
Product with Silk Protein Niosomes", การประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร ครคงน ทยพ 49 (2011)
- นางสาวพรพกมล จคนทรรฉาย, Rungsarid Kaveeta, Sukuntaros Tadakittisarn, Chalermpol Phumichai, "Responses of physic nut seed and oil to storage
temperature and duration", The burapha university international conference Global change: Opoortunity & risk. (2012)
- Punlapa Vutdhipapornkul, Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, Dumrongsak Aryuwananon, Supanida Winitchai,
"Development of niosomes entrapped with Riceberry bran protein hydrolysate", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science
and Technology Research Institute (STRI), Chiang Mai University, Chiang Mai, 28-30 Nov. 2012
(2012)
- Warisa Anukit, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, "Optimisation of extraction conditions for
phenolic compounds and antioxidant capacity from bananas (Musa acuminate [AAA group] ‘Gros Michel’ ) peels", Natural Products Research and
Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI) (2012)
- Somnuk Promdang, Sukuntaros Tadakittisarn, Teeranud Romphophak, "Changes of Fatty Acid and Lipase of Young Coconut during Storage", การ
ประชสมวกชาการวกทยาการหลคงการเกกบเกยยพ วแหรงชาตก ครคงน ทยพ 11 (2013)
- PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, Supanida Winitchai, "Development of lip
gloss containing niosome of riceberry bran protein hydrolysates", การประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร ครคงน ทยพ 52 (2014)
- ปรยชญา กรรณสผต, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Sukuntaros Tadakittisarn, "Development of Cleansing Serum Containing Niosome of
Riceberry Bran Oil", การประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร ครคงน ทยพ 53 (2015)
- Sumaporn Kasemsumran, Sukuntaros Tadakittisarn, Nattaporn Sinunta, Natthapol Chittamart, นส.ศกรมก าดา มงคลวกทยร, "SIMULTANEOUS ANALYSIS OF
SUGARCANE QUALITIES AFTER HARVESTING BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY", การประชสมวกชาการวกทยาศาสตรรและเทคโนโลยยแหรงประเทศไทย ครคงน ทยพ 42 (
วทท42) (2016)
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- ธคญลคกษณร สยลาจคนทรร, Sukuntaros Tadakittisarn, Phornphimon Janchai, สกรนก ชส ยางงาม , "PHYSICOCHEMICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF PROTEIN
AND PROTEIN HYDROLYSATES FROM COLD PRESSED RICE BRAN", The 42 th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42) (2016)
- Sukuntaros Tadakittisarn, ดร. อดานาจ เจรยรตค นร, Phornphimon Janchai, ณคฐธกดา สสดรสงร , นางสาวเมธาพร วงศรอนรส , "Extraction and fuctional properties of total,
soluble and insoluble dietary fibres derived from defatted rice bran", ?The 42 th Congress on Science and and Technology of Thailand (STT 42). (2016)
- ธคญลคกษณร สยลาจคนทรร, Sukuntaros Tadakittisarn, Hathairat Rimkeeree, "Characterization and Anti-Cancer Cells Activities of Albumin Protein Extract from
Khao Dawk Mali 105 Rice Bran", การประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตร ศาสตรร ครคงน ทยพ 56 สาขาอสตสาหกรรมเกษตร (2018)
- นางสาวชคญญา บางโชคดย, Sukuntaros Tadakittisarn, Hathairat Rimkeeree, "Optimal Condition for Phenolic Extraction from Fingerroot (Boesenbergia
pandurata) Using Pectinase Enzyme", การประชสมทางวกชาการของมหาวกทยาลคยเกษตร ศาสตรร ครคงน ทยพ 56 สาขา อสตสาหกรรมเกษตร (2018)
- Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Sukuntaros Tadakittisarn, Prapassorn Rugthaworn, UDOMLAK SUKATTA,
"Extraction of Phenolic Compounds from Mango Seed Kernel and Their Biological Activities", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for
Biotechnology and International Conference (2019)
ระดคบนานาชาตก
- Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Supanida Winitchai, Sukuntaros Tadakittisarn, กสลวดย ศกลปปประดกษฐร, "Optimization of Rice Bran Protein
Hydrolysate
Production Using Alcalase
", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference (2009)
- Sukuntaros Tadakittisarn, นางสาวพรพกมล จคนทรรฉาย, Rungsarid Kaveeta, "The effect of temperature and duration of storage on moisture free fatty acid
and lipase of Jatropha curcas L. seeds and seed oil", the Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste (2012)
- Miss Darunwan Chuenbubpar, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Miss Boosaree Titapiwatanakun, Sukuntaros Tadakittisarn, Anusith
Thanapimmetha, "The Detoxification of the Reducing Sugar from the Hydrolyzed Banana Peel (Musasapientum Linn.)", The 4th Regional AFOB
symposium 2013 (2013)
- Sukuntaros Tadakittisarn, นางสาวนกศาชล ปปกการะโน, นางสาวอสมาพร อมรธยระกสล , Pilanee Vaithanomsat, "Tannase production by Aspergillus niger SOI017
under solid- state fermentation (SSF) from oil palm empty fruit bunch", The 1 st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy
Security 2013 (2013)
- Sumaporn Kasemsumran, Sukuntaros Tadakittisarn, Krairuek Ngowsuwan, Nattaporn Sinunta, บสษบา ปปญญาชน, ศกรมก าดา มงคลวกทยร, Phornphimon
Janchai, ธงทก
รร วา วคนสสขศรย , "Monitoring of the evaporation process in raw sugar production by near-infrared spectroscopy", International conference on
advancing molecular spectroscopy (2018)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวคลผลงานวกจยค ตยพมก พรระดคบนานาชาตก มหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร ปป 2552(รางวคลประเภทบสคคล-ผผสค รคางสรรครผลงานวกจยค ตยพมก พร กลสมร 2) สาขาวกทยาศาสตรร ประจดาปป 2553
เรพอพ ง "Polygalacturonase and Pectate Lyase Activity During Ripening of Kluay Hom Thong Fruit" จาก มหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ผลงานระดคบชมเชย สาขาอสตสาหกรรมเกษตร ประจดาปป 2558 เรพอพ ง "การพคฒนาผลกตภคณฑรลปก กลอสทยมพ สย วร นผสมของนยโอโซมโปรตยนไฮโดรไลเสทจากรดาขคาวไรซรเบอรรร"พย จาก
มหาวกทยาลคยเกษตรศาสตรร
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