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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Food Analysis, Protein and polysaccharide purification, Antioxidant properties in foods and agricultural products

โครงการววจยบ
ปป 2540
การศศกษาวศธวม เศ คราะหฑปรศมาณกรดเบนโซอศคและกรดซอรฑบกศ ในนนาช ผลไมค และเครดอร งดดมร โดยการใชค HPLC ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสถาบลนคคนควคาและ
พลฒนาผลศตภลณฑฑอาหาร
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากAus AID
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากAsus AID
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากAus AID
ปป 2543

การแยกและจชาแนกลลกษณะใยอาหารจากเปลดอกมะมรวง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลศตภลณฑฑอาหาร

ปป 2545-2546 การศศกษาองคฑประกอบทางเคมมปรศมารฟฟนอลทลงน หมดของสารฟลาโวนอยดฑบางชนศดของผลไมคเขตหนาวนชาเขคาเพดอร เปรมยบเทมยบกลบผลไมคทผรม ลศตโดยมผลนศธโศ ครงการ
หลวง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากมผลนศธโครงการหลวง
ธศ
ปป 2546

การแปรรผปดาหลาและขศงประดลบ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากกรมวศชาการเกษตร

ปป 2547-2548 การใชคประโยชนฑจากคลพภะและขคาวกลคองงอกเปปนอาหารสนขภาพเพดอร เพศมร มผลครา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหรงชาตศ
ปป 2548
โครงการบผรณาการการวศจยล และพลฒนาเพดอร เพศมร ศลกยภาพสมนนไพรไทย/ โครงการวศจยล ยรอยทมร 4 : การวศจยล และพลฒนาคนณคราทางโภชนาการผลศตภลณฑฑอาหารสนขภาพ
จากสมนนไพรไทยเพดอร สรคางมผลคราเพศมร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหลรงชาตศ
ปป 2548-2549 แนวทางการผลศตนนาช บบวยเพดอร เปปนแหลรงของกรดอศนทรมยจฑ ากธรรมชาตศสาช หรลบใชคในอนตสาหกรรมผลกและผลไมค ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากมผลนศธโศ ครงการ
หลวง
ปป 2549-2550 คนณคราทางอาหารของคลพภะขคาวเรศมร งอก ขคาวกลคองเรศมร งอกและการยอมรลบของผผบค รศโภค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหรงชาตศ
ปป 2549

ปรศมาณและองคฑประกอบของโพลมแซคคาไรดฑจากเหหดทมกร นศ ไดค ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.

ปป 2549

สารตคานออกซศเดชลนและคนณคราทางโภชนาการของผลไมคไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.

ปป 2550

ผลของสภาวะการผลศตตรอปรศมาณการสผญเสมยของสารไอโซฟลาโวนระหวรางกระบวนการทชาเตคาหผค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.

ปป 2547-2551 การวศจยล และพลฒนาการปลผกไผรเพดอร การผลศตหนรอไมคและการใชคประโยชนฑจากไมคไผร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.
ปป 2548-2551 การวศจยล และพลฒนาสมนนไพรขมศนน ชลนแบบครบวงจรเพดอร สผอร ตน สาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาลลกษณะทางกายภาพของหนรอไมคสดและการแปรรผปหนรอไมคสด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.
ปป 2554
ผลของตลวทชาละลาย อนณหภผมแศ ละเวลาตรอการสกลดสารฟลาวานอลจากเปลดอกปนเมลหดและจากเมลหดองนนร ทมเร ปปนสรวนเหลดอทศงน จากการผลศตไวนฑ โดยใชคคลดนร อนลตรคา
โซนศคชรวยในการสกลด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.
ปป 2555

การแยกและศศกษาคนณลลกษณะโพลมแซคคาไรดฑทลรม ะลายนนาช จาก เหหดระโงกเหลดอง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.

ปป 2556
การเพศมร ปรศมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมลกขคาวแดงดควยเชดอน รา Monascus spp. จากขคาวกลคอง ( ผผรค วร มโครงการ
) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.
ปป 2555-2556 โครงการวศเคราะหฑนาชน มลนรชาขคาว กากรชาขคาวและรชาขคาวจากกระบวนการสกลด MED TECH ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากบรศษทล เมดศฟดผ สฑ (ประเทศไทย) จชากลด
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ปป 2557-2558 การทชานนาช จศมน ไกรเปปนชนศดผง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากบรศษทล ภาขจร ฟผดสฑ จชากลด
ปป 2557-2558 โครงการการพลฒนาขมดความสามารถในการแขรงขลนและยกระดลบคนณภาพสศนคคา หนศงร ตชาบลหนศงร ผลศตภลณฑฑประเภทอาหารและเครดอร งดดมร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล
ทนนจากกรมสรงเสรศมอนตสาหกรรม
ปป 2557-2558 การพลฒนากระบวนการแปรรผปขคาวกลคองลดมผลวอบกรอบสผรร ะดลบอนตสาหกรรม ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากวศสาหกศจชนมชนกลนมร ชา ขคาวกราช (ขคาวลดมผลว)
ปป 2559-2560 การพลฒนาอลตลลกษณฑและเอกลลกษณฑของอาหารทคองถศนร สผกร ารเปปนเมดองสรคางสรรคฑดาค นอาหารของจลงหวลดภผเกหต ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานกองทนน
สนลบสนนนการวศจยล
ปป 2559-2561 การผลศตสมธรรมชาตศสาช เรหจรผปจากพดชใหคสขม องไทย และการประยนกตฑใชคในผลศตภลณฑฑขนมไทยกศงร สชาเรหจรผป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานคณะ
กรรมการวศจยล แหรงชาตศ
ปป 2559-2561 การพลฒนากระบวนการยรอยขคาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากThe Japan International Cooperation Agency (JICA)
ปป 2559-2561 การพลฒนาผลศตภลณฑฑอาหารจากเหหดขอน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากบรศษทล แฟนซมวดคผ อศนเตอรฑเนชลนแนล จชากลด
ปป 2559-2561 ผลของวศธกม ารอบแหคงและอนณหภผมอศ บแหคงทมมร ตม อร จลนพลศาสตรฑการอบแหคงและคนณภาพของเหหดหอม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานกองทนนสนลบ
สนนนการวศจยล
ปป 2560

การพลฒนานนาช ซนปและซนปชนศดผงจากกระดผกไกร สรวนสะโพกและโครงไกรตะนาวศรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากบรศษทล ตะนาวศรม ไกรไทย จชากลด

ปป 2560
การพลฒนาผลศตภลณฑฑนาชน ปลาหวานนนาช ตาลตราช เพดอร สนขภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากInnovation Hubs เพดอร สรคางเศรษฐกศจฐานนวลตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การพลฒนาผลศตภลณฑฑอาหารเพดอร สนขภาพจากเหหดแครง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากInnovation Hubs เพดอร สรคางเศรษฐกศจฐานนวลตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560

การผลศตสารสกลดรชาขคาวผงเพดอร ใชคเปปนสารตคานออกซศเดชลนและยลบยลงน แองจศโอเทนซศน-คอนเวอรฑตงศ เอนไซมฑ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.

ปป 2560
การพลฒนาผลศตภลณฑฑถวรล เหลดองหมลก GABA สผงจากกากถลวร เหลดอง เพดอร เปปนวลตถนดบศ ในการเพศมร ปรศมาณ GABA ในผลศตภลณฑฑอาหาร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนน
อนดหนนนวศจยล มก.
ปป 2561

การใชคประโยชนฑจากความหลากหลายทางชมวภาพของเหหดในประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนดหนนนวศจยล มก.

ปป 2561
สมบลตตศ าค นอนนมลผ อศสระ ตคานการอลกเสบของสารสกลดจากเหหดและการพลฒนากระบวนการผลศตสารสกลดออกฤทธศทธ างชมวภาพสผง ( หลวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบล ทนน
จากทนนอนดหนนนวศจยล มก.
ปป 2562
ระบบการจลดการผลศตผลจากสลตวฑ (เนดอน , นม และไขร) ครบวงจร เพดอร พลฒนาและเพศมร ศลกยภาพของชนมชน เศรษฐกศจ และสลงคม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากทนนอนด
หนนนวศจยล มก.
ปป 2561-2562 การผลศตโอลศโกแซคคาไรดฑโดยวศธกม ารทางเอนไซมฑจากอะราบศโนไซแลนในรชาสกลดนนาช มลนทมผร าร นการสกลดโปรตมนและการศศกษาศลกยภาพการเปปนพรมไบโอตศกภายใตค
สภาวะจชาลองการยรอยอาหาร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานพลฒนาการวศจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพลฒนานนาช หลวเชดอน สกลดถลงเชราผสมสาหรรายสไปรผลนศ าร และเบอรมร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากบรศษทล ยผมกศ ศ จชากลด
ปป 2563-2564 การใชคประโยชนฑงานวศจยล อลตลลกษณฑอาหารทคองถศนร ภผเกหตเพดอร สนลบสนนนการเมดองสรคางสรรคฑดาค นวศทยาการอาหารภผเกหต ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงาน
การวศจยล แหรงชาตศ (วช.)
ปป 2563-2564 ศลกยภาพของสมบลตพศ รมไบโอตศกจากกาแฟปรลบสภาพขลนน ตคนตรอจนลนศ ทรมยใฑ นระบบทางเดศนทางอาหารจชาลองของมนนษยฑเพดอร พลฒนาเปปนผลศตภลณฑฑอาหารเพดอร
สนขภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานการวศจยล แหรงชาตศ (วช.)
ปป 2563-2565 การพลฒนาสาหรรายสไปรผลนศ าร เพดอร ผลศตโปรตมนคนณภาพและความสลมพลนธฑกบล ไฟโคบศลโศ ปรตมน ภายใตคสภาวะทมเร หมาะสมและการสกลดดควยเทคโนโลยมทเรม ปปนมศตรตรอ
สศงร แวดลคอม (ทนนสรงเสรศมนลกวศจยล รนนร ใหมร เรศมร ปป 2563) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทนนจากสชานลกงานการวศจยล แหรงชาตศ (วช.)
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บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตศ
- Tasanee Limsuwan, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Janpen Saengprakai, "Antioxidant capacity and total phenolic compounds in selected fruits",
วารสารคหเศรษฐศาสตรฑ 54 (3) (2011) 17-24
ระดลบนานาชาตศ
- Inatsu Y., Nakamura N., Yuriko Y., Fushimi T., Ladda Sangduean Wattanasiritham, Kawamoto S., "Characterization of Bacillus subtilis strains in Thua
nao, a traditional fermented soybean food in northern Thailand", LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY 43 (3) (2006) 237-242
- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, Janpen Saengprakai, Dalad Siriwan, Ladda Sangduean Wattanasiritham, "Preparation of
Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวศทยาสารเกษตรศาสตรฑ
สาขาวศทยาศาสตรฑ) 44 (1) (2010) 123-130
- Ladda Sangduean Wattanasiritham, Chockchai Theerakulkait, นางสาวสนพชชาา ขลบกลรอมสรง, "Antioxidant activity of rice bran protein extract, its enzymatic
hydrolysates and its combination with commercial antioxidants.", Pakistan Journal of Nutrition 14 (10) (2015) 647-652
- Ladda Sangduean Wattanasiritham, Chockchai Theerakulkait, Samanthi Wickramasekara, Claudia S.Maier, Jan F.Stevens, "Isolation and identification
of antioxidant peptides from enzymatically hydrolyzed rice bran protein", Food Chemistry 192 (2) (2015) 156-162
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตศ
- Apinya Chudhangkura, นางสาวสายพศณ มณมพนล ธฑ, วารนณม วารลญญานนทฑ, Siriporn Stonsaovapak, Pensiri Anantraksakul, Ladda Sangduean Wattanasiritham,
Soithong Saiyudthong, jantima japakaset, "Quality of Minimally Processed Durian", 20th ASEAN / 2nd APEC Seminar on Postharvest Technology "Quality
Management and Market Access" (2001)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, Yenjai Thitatarn, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Ngamjit Lowithun, "PRODUCTION OF YA-NANG
LEAVES-BAMBOO CURRY IN RETORT POUCH ", 35th Congress on science and technology of Thailand (2009)
- Chowladda Teangpook, Ladda Sangduean Wattanasiritham, "Oxalic Acid in Bamboo Shoots", 19th International Congress of Nutrition (2009)
- Ladda Sangduean Wattanasiritham, Karuna Wongkrajang, "Total polysaccharide and dietary fiber in 6 edible wild mushrooms from Northeast of
Thailand", การประชนมวศชาการโภชนาการแหรงชาตศ ครลงน ทมร 7 (ความมลนร คงดคานอาหารและโภชนาการในบรศบทของอาเซมยน)
(2013)
- Ladda Sangduean Wattanasiritham, Karuna Wongkrajang, Weerasri Mektrong, "Organic Acid Extraction from Apricot for Food Industry", การประชนมวศชาการ
วศศวกรรมอาหารแหรงชาตศครลงน ทมร 2-FENETT'2016 (2016)
- Karuna Wongkrajang, Ladda Sangduean Wattanasiritham, "ผลของตลวแปรการสกลดสารฟลาวานอลจากสรวนเหลดอทศงน ของการผลศตไวนฑโดยใชคคลดนร อนลตรคาโซนศคชรวยการส
กลด", การประชนมวศชาการวศศวกรรมอาหารแหรงชาตศครลงน ทมร 2 (2016)
- พลอยไพลศน ตนลาผล, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Walairut Chantarapanont, "Effect of Initial Moisture Content of soybean residue on GABA and
Glutamic Acid Contents in Soybean Residue Fermented with Rhizopus oligosporus and Rhizopus oryzae Flour", การประชนมวศชาการและประกวดนวลตกรรม
บลณฑศตศศกษาแหรงชาตศ ครลงน ทมร 1“เทศดพระเกมยรตศวนล แมรแหรงชาตศ สผคร วามมลนร คง มลงร คลงร ยลงร ยดน (2017)
- ณลฏฐกานตฑ จลนทะวลง, Kamolwan Jangchud, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Anuvat Jangchud, "Effect of Enzymatic Extraction on Quality of Rice Bran
Protein Hydrolysate", การประชนมทางวศชาการครลงน ทมร 56 มหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรฑ (2018)
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- นางสาว ภลสสรา นาคพงษฑ, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Pinthip Rumpagaporn, "Arabinoxylans Preparation from Commercially Defatted Rice Bran
with Two Different Extraction Methods", การประชนมทางวศชาการ ครลงน ทมร 56 ของมหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรฑ:ศาสตรฑเกษตรสผเร ศรษฐกศจสรคางสรรคฑ (2018)
- นางสาวกมลลลกษณฑ จศรกนลกนก, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Pinthip Rumpagaporn, "Preparation and Purification of Oligosaccharides from
Commercially Defatted Rice Bran", การประชนมทางวศชาการ ครลงน ทมร 56 ของมหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรฑ:ศาสตรฑเกษตรสผเร ศรษฐกศจสรคางสรรคฑ (2018)
- Ladda Sangduean Wattanasiritham, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, "Nutritional compositions and antioxidant activity of torch ginger
(Etlingera elatior) flower", The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45): "Seedling Innovation for Sustainable Development"
(2019)
ระดลบนานาชาตศ
- Chowladda Teangpook, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Urai Phawsungthong, "Oxalic in bamboo shooot", 19th International congress Nutrition
(2009)
- Toorisut, Y., Ladda Sangduean Wattanasiritham, Tassanaudom, U. , Warapa Mahakarnchanakul, "Exposure Assessment of Benzoic Acid and Sorbic
Acid from Chilli Paste (Num prik Ta Dang) in the Central Thailand", IFSAC 2013 INTERNATIONAL FOOD SAFETY CONFERENCE
Food Safety: Critical Dimension of Food Security in Emerging Economies
2nd -3 rd December 2013 Kuala Lumpur, Malaysia
(2013)
- Jakkrawut Techo, Somkiat Prachayawarakorn, Sakamon Devahastin, Somchart Soponronnarit, Ladda Sangduean Wattanasiritham, RATIYA
THUWAPANICHAYANAN, "Effect of Heat Treatment on Increases GABA (?-aminobutyric acid) Content in Germinated Paddy", การประชนมวศชาการสมาคม
วศศวกรรมเกษตรแหรงประเทศไทยระดลบชาตศ ครลงน ทมร 17 ประจชาปป 2559 และระดลบนานาชาตศ ครลงน ทมร 9 (2016)
- Jakkrawut Techo, Somkiat Prachayawarakorn, Sakamon Devahastin, Somchart Soponronnarit, Patcharee Tungtrakul, Ladda Sangduean
Wattanasiritham, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, "Effect of Thermal Shock by Impinging Stream Technique on Bioactive Compounds of Germinated
Difference Rice Varieties", The 10th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference (2017)
- Jakkrawut Techo, Somkiat Prachayawarakorn, Sakamon Devahastin, Somchart Soponronnarit, Ladda Sangduean Wattanasiritham, RATIYA
THUWAPANICHAYANAN, "COMPARISON OF HEAT AND COLD TREATMENTS ON QUALITY ATTRIBUTES OF GERMINATED BROWN RICE", The 9th Asia-Pacific
Drying Conference (ADC 2017) (2017)
- Khanh Thi Phuong Truong, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Pinthip Rumpagaporn, "Effect of Hydrolysis Conditions on Production of Arabinoxylan
Oligosaccharides from Commercially Defatted Rice Bran by Xylanase", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 “Innovative Food Science and
Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society” (2017)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนนสทศ ธศบตล รงานวศจยล ปป 2548 เรดอร ง "2548 กรรมวศธกม ารเพศมร ปรศมาณแกมมาแอมศโน บศวเทรศกแอซศดในคลพภะของขคาว" จาก วช และ มก
- อนนสทศ ธศบตล รงานวศจยล ปป 2551 เรดอร ง "วศธกม ารกลกเกหบสารออกฤทธศจธ ากขมศนน ในรผปของขมศนน ผงและผลศตภลณฑฑทไรม ดคจากวศธดม งล กลราว" จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลศตภลณฑฑอาหาร
- อนนสทศ ธศบตล รงานวศจยล ปป 2555 เรดอร ง "การผลศตขคาวกลคองงอกเพดอร เพศมร กรดแกมมรา แอมศโน บศวเทรศก (Gamma Amino Butyric acid) ในขคาวพลนธนตฑ าร งๆ ทมปร ลผกในประเทศไทย" จาก
สชานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหรงชาตศ
ลวขสวทธวธ
- ลศขสศทธศงธ านวศจยล ปป 2561 เรดอร ง "อาหารทคองถศนร ภผเกหตบาบบา" จาก สกว.
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
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- รางวลลชนะเลศศ รางวลลนวลตกรรมมหาวศทยาลลยเกษตรสาสตรฑ ปป 2550 ประเภทอาจารยฑ นลกวศจยล และบนคลากรมหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรฑ สาขาเกษตรศาสตรฑ อนตสาหกรรมเกษตร
ประมง และวนศาสตรฑ ประจชาปป 2551 เรดอร ง "g-Rice" จาก มหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรฑ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- โปสเตอรฑดเม ดรน ประจชาปป 2559 เรดอร ง "การสกลดกรดอศนทรมยจฑ ากบบวยเพดอร ใชคในอนตสาหกรรมอาหาร" จาก คณะวศศวกรรมศาสตรฑ สถาบลนเทคโนโลยมพระจอมเกลคาเจคาคนณทหาร
ลาดกระบลง
ผลงานวศจยล นมเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2540 - 8 สศงหาคม 2563
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