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วท.ม. (ววทยาศาสตรฑการอาหาร), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรฑ, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2541
อาหาร

การประเมวนผลโดยประสาทสลมผลสและคพณคชาทางโภชนาการของ Soyoat ในอาหารไทย ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑฑ

ปป 2542

การพลฒนาผลวตภลณฑฑโจจกกกงท สชาเรรจรรป ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑฑอาหาร

ปป 2544

การปรลบปรพงขบวนการผลวตชาใบหมชอน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล

ปป 2547

การพลฒนาผลวตภลณฑฑขาค วเมชาหมทท ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล

ปป 2547

การพลฒนาผลวตภลณฑฑโจจกสาหรชายไก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล

ปป 2547

การพลฒนาผลวตภลณฑฑพมว พฑกรอบ และขคาวแตตน ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล

ปป 2547-2548 แยมมะละกอกลวนท มะนาวนนาช ตาลตชา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก. ปป 2548 รหลส อ-ช 28.48
ปป 2547-2550 การศศกษาปรวมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขทเน หลรกบคาน และการทชาแกงขทเน หลรกบคาน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานคณะ
กรรมการววจยล แหชงชาตว
ปป 2548

การทชาเนยและอาหารวชางจากเมลรดทานตะวลน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานคณะกรรมการการอพดมศศกษา

ปป 2548

การพลฒนาผลวตภลณฑฑอาหารขบเคทยน วระบบเอกซฑทรรชนล จากขคาวไทยเสรวมธาตพเหลรก ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสวทช.

ปป 2548-2549 1. การพลฒนาผลวตภลณฑฑอาหารเสคนบะหมทกท งทศ สชาเรรจรรปจากขคาวททมท ธท าตพเหลรกสรงและเสรวมธาตพเหลรก ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากศรนยฑพนล ธพวศว วกรรมและ
เทคโนโลยทชวท ภาพแหชงชาตว
ปป 2548-2549 2. การพลฒนาผลวตภลณฑฑอาหารขบเคทยน วระบบเอรกซฑทรรชนทล จากขคาวไทยเสรวมธาตพเหลรก ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากศรนยฑพนล ธพวศว วกรรมและเทคโนโลยทชวท ภาพ
แหชงชาตว
ปป 2548-2550 การพลฒนาผลวตภลณฑฑจากเมรดมะมชวงหวมพานตฑ ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากมก.-ธกส. (โครงการความรชวมมกอระหวชางมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรฑ กลบธนาคาร
เพกอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร)
ปป 2548-2550 การพลฒนาการผลวตเมลรดมะมชวงหวมพานตฑเมลรดขาวดควยกระบวนการมทสวช นรชวมของกลพมช สหกรณฑการเกษตรเพกอท การตลาดลรกคคา ธ.ก.ส.ศรทสะเกษ จชากลด ( ผรรค วช ม
โครงการ ) ไดครบล ทพนจากธนาคารเพกอท การเกษตรและสหกาณฑการเกษตร
ปป 2547-2551 การววจยล และพลฒนาการปลรกไผชเพกอท การผลวตหนชอไมคและการใชคประโยชนฑจากไมคไผช ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาลลกษณะทางกายภาพของหนชอไมคสดและการแปรรรปหนชอไมคสด ( หลวหนคาโครงการยชอย ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.
ปป 2549

การถชายทอดเทคโนโลยทกรรมววธกท ารผลวตและคพณคชาทางอาหารของนนาช ชทวจวตสชาเรรจรรป ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2549

การพลฒนาผลวตภลณฑฑโจจกปลายขคาวกศงท สชาเรรจรรปททมท ธท าตพเหลรกสรง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2549-2551 การถชายทอดเทคโนโลยทการใชคประโยชนฑจากไผช ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.
ปป 2550

การศศกษาการผลวต nutrient base จากวลสดพเหลกอใชคจากผลปาลฑมนนาช มลน ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2551

การศศกษาลลกษณะทางกายภาพ เคมท และทางประสาทสลมผลสของเสาวรสสด 2 พลนธพฑ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2551

ปรวมาณททเท หมาะสมของขมวนน ชลนราชบพรใท นขนมปปง ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2551

อาหารวชางเพกอท สพขภาพจากปลาบดแผชนกรอบเสรวมสาหรชายไก ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2552

การสกลด และคพณสมบลตขว องแอนโทไซยานวนสฑจากเปลกอกจากเงาะสด ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

พวมพฑครลงน ลชาสพดเมกอท 8/8/63
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ปป 2552

ศลกยภาพในการตคานการกลายพลนธพแฑ ละตคานอนพมลร อวสระของสารสกลดจากลองกอง ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.
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ปป 2551-2552 การศศกษาสภาวะของผลวตภลณฑฑอาหารไทยชนวดทอด ( หลวหนคาโครงการยชอย ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานคณะกรรมการววจยล แหชงชาตว
ปป 2553

การพลฒนาผลวตภลณฑฑเครกอท งดกมท แอนโทไซยานวนสฑสงร จากขคาวกลคองททมท สท เท ขคม ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2554

การใชคประโยชนฑจากแกควมลงกรขาว และแกควมลงกรแดง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2554

ฟลพคโตโอลวโกแซคคาไรดฑในผงสกลดเขคมขคน ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2555
การประยพกตฑใชคแผนทดลองแบบแพลกเกตตฑ แอนดฑ เบอรฑแมนสชาหรลบผลวตภลณฑฑขนมอบอชอนหวานและปราศจากกลรเตน ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพด
หนพนววจยล มก.
ปป 2555-2556 ผลของความรคอนแบบเปปยก ตชอองคฑประกอบกรดไขมลนของกะทว ( หลวหนคาโครงการยชอย ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานคณะกรรมการววจยล แหชงชาตว
ปป 2555-2557 พลฒนาสรตรมะนาวดอง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ผรปค ระกอบการ (นายอพดม ธรรมวาทวน)
ปป 2556

การศศกษาอายพการเกรบขคาวตลงทอด ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ผรปค ระกอบการ (นางปปยพรรณ ชวนนะประภา)

ปป 2556-2557 การพลฒนาการผลวตผลวตภลณฑฑมะขามแผชนเหรทยญ ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ณฐภลทร อลกษรทอง
ปป 2556-2557 การพลฒนามะพรคาวอบกรอบเพกอท การสชงออก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ผรปค ระกอบการ(น.ส.ศวรพว ร กวตรว ตล นฑตระการ)
ปป 2556-2557 การศศกษาสมบลตแว ละใชคประโยชนฑจากขคาวโพดลรกผสมแอนโธไซยานวนสรง ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากสชานลกงานคณะกรรมการววจยล แหชงชาตว
ปป 2555-2556 การทชานนาช กตวยเตทยต วผง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ผรปค ระกอบการ (นายภาณพภณ กพลพลชรวรรณ)
ปป 2557

ววจยล เพกอท หาอายพการเกรบรลกษาของนนาช สคมคลนน สด ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (นายธวตว พลววรานพเคราะหฑ)

ปป 2557-2558 การศศกษาอายพการเกรบผลวตภลณฑฑนาชน พรวกกะปปบรรจพขวดพรคอมบรวโภค ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (นางสาววทณา ชรครท ยท านลนทกพล)
ปป 2557-2558 นนาช มลนหมรเพกอท สพขภาพ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (สวรนว ยา อลศวเรกองชลย)
ปป 2557

ผลของ UVC และปรวมาณของออกซวเจน-คารฑบอนไดออกไซดฑในบรรยากาศตชอคพณภาพของมะมชวงดวบตลดแตชง ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2557
มก.

ฤทธวตธ าค นการกชอกลายพลนธพแฑ ละฤทธวตธ าค นอนพมลร อวสระของสมพนไพรสชาหรลบหมลกเนกอน สลตวฑเมกอท ผชานกระบวนการปรพงสพก ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล

ปป 2558

ผลของการใชคแปปงขคาวททมท สท ารแอนโทไซยานวนสรงตชอคพณภาพของผลวตภลณฑฑไอศกรทมกะทว ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2558
ผลของการอชานบทสวดซรเราะหฑฟาตวฮะหฑจากคลมภทรอฑ ลล กพรอานผชานนนาช ดกมท เกษตรตชอภาพผลศกนนาช แขรงโดยใชคกลคอง Compound Microscopy BX 51 ( ผรรค วช มโครงการ
) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.
ปป 2558
ผลของรลงสทอลพ ตรคาไวโอเลตซท สภาพควบคพมบรรยากาศ และคลกนท อพลตรคาซาวดฑกอช นกระบวนการแปรรรปตชอปรวมาณกรดเฟอรพลกว อวสระ สท และเนกอน สลมผลสของเมลรดขคาว
โพดหวานบรรจพกระปปอง ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.
ปป 2557-2558 พลฒนาอาหารเชคาสชาเรรจรรปจากถลวท ดาวอวนคา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (คพณพวชญาภาสฑ แสนเจรวญทรลพยฑ)
ปป 2558

การพลฒนาเครกอท งดกมท นนาช มะนาวผสมนนาช ผศงน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล สวงหฑเทพอวนเตอรฑกรพปจ จชากลด

ปป 2558

ขนมขบเคทยน วชนวดแผชนจากเหรดฟาง ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ(คพณกลญญาภลค จรวยะเทพถาวร)

ปป 2558

อาหารสชาเรรจรรปพรคอมรลบประทานสชาหรลบเดรกวลย 12 เดกอน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ฟรดป อารฑแอนดฑดท จชากลด

ปป 2558-2559 การทชาลรกเดกอยอบกรอบ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (น.ส.สพทธวนท ววทยารลกษฑสรรคฑ)
ปป 2558-2559 การพลฒนาสรตรเกทยต วปลา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (นายมงคล พศงพวพฒ
ล นฑ)
ปป 2559-2560 การพลฒนา ไขชขาวบรรจพถงพ พลาสตวก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (นางวรวนทฑอร เพรญตระกรลชลย)
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ปป 2559-2560 การพลฒนาเครกอท งดกมท ถลวท ผงผสมงา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (นางสาวศวรรว ตล นฑ เหรนวงศฑประเสรวฐ)
ปป 2559-2560 การพลฒนาเตคาหรปค ลาจากขคาวไรซฑเบอรฑรท เหรด และการพลฒนาโจจก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล แปซวฟคป แปรรรปสลตวฑนาชน จชากลด
ปป 2559-2560 การพลฒนานนาช กระชาย ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (นางสาววรรณววษา เชทยงใหมช)
ปป 2559-2560 การพลฒนาเนกอน ปลายชางหญคาหวาน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (นายชนลตถฑ ธทรจารพกลพ )
ปป 2559-2560 การพลฒนาแยมมะพรคาว ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (นางสาวพลทธนลนทฑ เตชะพงษฑศานตว)ธ
ปป 2559-2560 อายพการเกรบรลกษาผลวตภลณฑฑ มะพรคาวฟรทสดราย ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล โจ-ลทท แฟมวลท จชากลด
ปป 2558-2559 การเกรบรลกษาขคาวกรอบสยาม ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ขคาวกรอบสยาม จชากลด
ปป 2560

การพลฒนาเครกอท งดกมท และไอศกรทม พลลงงานตทาช ททมท โท ปรไบโอตวก เพกอท ผรสค งร อายพ ( หลวหนคาโครงการยชอย ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2560

การพลฒนาเนกอน เททยม ดควยเครกอท งววลเลจเทคเจอไรเซอรฑและอาหารวชางจากกากถลวท เหลกอง
และกากโปรตทนถลวท เขทยว ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2560
คพณสมบลตกว ารตคานการกลายพลนธพฑ ปรวมาณสารฟลาโวนอยดฑและสารประกอบฟปนอลวกในนนาช เกรวททท มท สท มพนไพรเปปนองคฑประกอบ ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพน
อพดหนพนววจยล มก.
ปป 2560

นวลตกรรมอาหาร สชาหรลบผรสค งร อายพ ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2560

การทดสอบหาสารโพลชารฑ และ Transfat ในนนาช มลนทอดซนาช ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ไวสแบรนดฑ จชากลด

ปป 2560

การพลฒนากลควยผสมนนาช ผลไมค ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (คพณพสชนลน มพสกว ะพงศฑ และ พลทธมน เยทยท งมานวต)

ปป 2560

การพลฒนากลควยแผชนอบ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ(คพณอธวพชล รฑ พวรยว ะพงศฑกร)

ปป 2560

การพลฒนาซอส และแปปงกรอบ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ (คพณกลวลชร จงวลฒนากร)

ปป 2560

การศศกษาอายพการเกรบรลกษาของ coconut jerky ในสภาวะเรชง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล ไทย ไฟนฑ ฟรดป สฑ (ททเอฟเอฟ) จชากลด

ปป 2560
เครกอท งดกมท รลงนกกศงท สชาเรรจรรปแหคงดควยกระบวนการ Freeze dry ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากInnovation Hubs เพกอท สรคางเศรษฐกวจฐานนวลตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 ชาพรคอมดกมท จากถลวท ดาวอวนคา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากผรปค ระกอบการ(คพณพลทธวกา จรประจลกษฑ)
ปป 2561-2562 การพลฒนานนาช อวนทผาลลมเขคมขคนและการทชาแยม ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล เจทท กรพปจ อวนเตอรฑเนชลนท นอล จชากลด
ปป 2561
การคลดเลกอกไฮโดรคอลลอยดฑ สารเจกอปนอาหาร และสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจพ เพกอท ชะลอการแขรงตลวและลดการเจรวญของเชกอน ราในแผชนแปปงโรตทสายไหม
ระหวชางการเกรบรลกษา ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.
ปป 2562

กรรมววธกท ารผลวตหนชอไมคไผชตงแหคงพรคอมคกนรรป ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบ.พอนสลก กรพปจ (ประเทศไทย) จก.

ปป 2562-2563 การพลฒนาผลวตภลณฑฑเยลลทรท สทพเรทยน ( ผรรค วช มโครงการ ) ไดครบล ทพนจากบรวษทล บท.เอรม.เค.อวนเตอรฑเทรด จชากลด เลขทท1ท 466-8 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต
คลองเตย กรพงเทพมหานคร
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- SARUDA LOHANA, Pailin Phoopat, Vipa Surojanametakul, Chowladda Teangpook, "Development of Candied Pumpkin Kanom Ping Kaset", KASETSART
JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 307-312
- Chomdao Sikkhamondhol, Chowladda Teangpook, Sumitra Boonbumrung, Sirivatana Chittrepol, "Quality of bread added turmeric(Curcuma
longa):powder, essential oil and extracted residues", Asian Journal of Food and Agro-Industry 2 (04) (2009) 690-701
พวมพฑครลงน ลชาสพดเมกอท 8/8/63
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- Janpen Saengprakai, Chowladda Teangpook, Apinya Chudhangkura, "Genotoxicity Test and Antimutagenic Activity of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.)
Fruit Extracts Using Salmonella Mutation Assay", วารสารววทยาศาสตรฑเกษตร 42 (2) (2011) 253-256
- Janpen Saengprakai, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chowladda Teangpook, "Effect of Heat on Antimutagenic Activity of Some Cucurbitaceae",
วารสารววทยาศาสตรฑเกษตร 43 (2) (2012) 293-296
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Chowladda Teangpook, "ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY OF SOME HERBS USED
IN KAENG-KHIAO-WAN PASTE ON LEUKEMIC CELL LINE", วารสารมหาววทยาลลยศรทนครวนทรววโรฒ (สาขาววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยท) 4 (7) (2012)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Winus Puminat, "Quality of Repeated Use of Oil for Frying Chinese
Deep FriedDough (Pa-Tong-Kho)", Current Applied Science and Technology Journal (CAST) 18 (1) (2018) 24-30
ระดลบนานาชาตว
- Chulaluck Charunuch, Pracha Boonyasirikul, Chowladda Teangpook, "Physical Properties of Direct Expansion Extruded Snack in Utilization from Thai
Brown Rice
", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยาศาสตรฑ) 37 (3) (2003) 368-378
- Chulaluck Charunuch, Pracha Boonyasirikul, Chowladda Teangpook, "Using of Extrusion Process for Preparation of Instant Cereal Beverage Powders
based on Corn and Soybean", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยาศาสตรฑ) 037 (1) (2003) 72-83
- Chulaluck Charunuch, SAOWALUK RUNGCHANG, Chowladda Teangpook, Vayooha Sontes, "Iron Fortification in Developing of Extruded Thai Rice
Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยาศาสตรฑ) 42 (2) (2008) 360-366
- Suparat Reungmaneepaitoon, Chomdao Sikkhamondhol, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chowladda Teangpook, "Development of instant noodles
from high-iron rice and iron-fortified rice flour", Songklanakarin Journal of Science and Technology 30 (6) (2008) 713--721
- Chowladda Teangpook, Urai Paosangtong, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Winus Puminat, "Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia)
Curry from Central Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยาศาสตรฑ) 45 (3) (2011) 510-520
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, "The production and shelf life of high-iron, pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate and other
high-iron materials", Maejo Int. J. Sci. Technol. 5 (2) (2011) 279-291
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, Kritsana Temtrakool, "Sunflower Meal Snack Production Using a Village Texturizer and its Shelf Life",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยาศาสตรฑ) 45 (5) (2011) 900-908
- Chowladda Teangpook, Wanchai Panthavee, Winus Puminat, Vipaporn Na Thalang, "Citric Acid Sweet Potato Extraction BeveragesContaining Grape
Juice and Fermented Glutinous Rice Syrup", Pakistan Journal of Nutrition 11 (4) (2012) 353-359
- Chowladda Teangpook, Winus Puminat, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Urai Phawsungthong, "Effect of Boiling on Anhydrobarakol Content of
Khilek (Siamese cassia) Young Flowers", Pakistan Journal of Nutrition 11 (12) (2012) 1125-1130
- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "Extraction and Powder Product of Fructo-oligosaccharide from Jerusalem Artichoke", Journal of Food Science
and Engineering 3 (3) (2013) 141-148
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, "Production and Shelf-Life of Low Sucrose Lime Juice Papaya Jam", Pakistan Journal of Nutrition 12 (9)
(2013) 870-878
- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "The acidity enhancement in extraction of anthocyanin and color of rambutan peel", The Journal of Food
Technology 106 (1) (2014) 220-226
- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "Phytochemicals Extraction and Nutraceuticals of Purple Corn", Food Science and Nutrition Studies 1 (2)
(2017) 104-113
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- Apinya Chudhangkura, Chowladda Teangpook, Chomdao Sikkhamondhol, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, "Effects of ultraviolet C, controlled
atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernels", Journal of Food Science and Technology 55 (10) (2018)
4167-4173
- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "Quality Oil for Deep Frying in Foods and Changes Acidity on Various Kind of Oils after Frying", Food Science
and Nutrition Studies 2 (3) (2018) 84-96
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, กฤษณะ เตรมตระกรล, "การทชาเนยและอาหารวชางจากเมลรดทานตะวลน", การประชพมเชวงปฏวบตล กว าร เรกอท ง การนชาเสนอผล
งานววชาการททไท ดครบล ทพนสนลบสนพนจากเครกอขชายการววจยล ภาคกลางตอนบน ประจชาปปงบประมาณ 2548 (2006)
- Kulvadee Trongpanich, Chowladda Teangpook, Siriporn Stonsaovapak, "Development of ground red chilli products in packaging for commercialization",
การประชพมววชาการววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยทแหชงประเทศไทย และเสนอใน การประชพมทางววชาการครลงน ททท 6 โดยสถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตผลเกษตรและอพตสาหกรมเกษตร
ว วลนททท 29 ก.ค.51 (เสนอเอง/ภาคโปสเตอรฑ) (2007)
- Kulvadee Trongpanich, Chokechai Aekatasanawan, Chowladda Teangpook, Sompoch Yai-eiam, "Sweet Corn Single-Cross Hybrids Testing by Canning
Process", การประชพมทางววชาการขคาวโพดและขคาวฟฝางแหชงชาตว ครลงน ททท 33 (2007)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, "Production and nutrition of Butter from Sunflowers kernel seeds mixed peanut kernel seeds ", การ
ประชพมทางววชาการววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยท แหชงประเทศไทยครลงน ททท 34 (2008)
- Chowladda Teangpook, Apichart Vanavichit, "Use of high iron rice for development of pre-cooked rice porridge", Food Innovation Asia Conference 2008
(2008)
- 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)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, "Development and acceptability of high-iron pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate", Thailand
Research Symposium 2010 (2010)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Winus Puminat, "Effect of boiling of Khi Lek (Siamese cassia) leaves
on anhydrobarakol content", การประชพมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรฑ ครลงน ททท 48 (2010)
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, Chowladda Teangpook, "Genotoxicity Test and Antimutagenic Activity of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.)
Fruit Extracts Using Salmonella Mutation Assay", การประชพมววชาการและเสนอผลงานววจยล พกชเขตรคอนและกศงท รคอน ครลงน ททท 5 (2011)
- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "Changes acidity of various kind oil used for deep frying in Thai foods", The 37th Congress on Science and
Technology of Thailand (STT 37) October 10-12, 2011 Bangkok Thailand (2011)
- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "Determination and Extraction of Fructo oligosaccharide from Jerusalem Artichoke", The 6th Thailand
Congress of Nutrition (6th TCN) (2012)
- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "Identification and Content of Fructo oligosaccharide Series in Herbs", งานประชพมววชาการววทยาสตรฑและเทคโนโลยท
แหชงประเทศไทย ครลงน ททท 38 (วทท.38) (2012)
- Janpen Saengprakai, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chowladda Teangpook, "Effect of Heat on Antimutagenic Activity of Some Cucurbitaceae", การ
ประชพมววชาการและเสนอผลงานววจยล พกชเขตรคอนและกศงท รคอน ครลงน ททท 6 (2012)
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- Chowladda Teangpook, Apinya Chudhangkura, "Effect of heat, sucrose and sodium metabisulfite on dried coconut strips", The 8th Thailand-Taiwan
Bilateral Conference (2014)
- Chowladda Teangpook, Winus Puminat, "Effect of boiling on Anhydrobarakol content in some parts of Siamese senna", พลวลตววจยล เพกอท พลฒนาทคองถวนท และ
ชพมชนอยชางยลงท ยกน (2016)
- Chowladda Teangpook, นฏกร ดวงดท, "The effect of boiling with water on physical characteristics of Stevia rebaudiana Bertoni leaves extract", การววจยล
และพลฒนานวลตกรรมอยชางยลงท ยกนสรโช ลกาภววตล นฑ (2016)
- Chomdao Sikkhamondhol, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, Chowladda Teangpook, "Effect of high anthocyanin rice flour on coconut milk
ice cream qualities", การประชพมววชาการระดลบชาตว "ววทยาศาสตรฑวจว ยล " ครลงน ททท 9 "ววจยล แบบองคฑรวมเพกอท มวลมนพษยชาตว (2017)
- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "Phytochemicals Extraction and Nutraceuticals of Purple Corn", อาหารสพขภาพเพกอท ชทวตว Healthy Diet for Life ใน
การประชพมววชาการโภชนาการแหชงชาตว ครลงน ททท 11 จลดโดยสมาคมโภชนาการแหชงประเทศไทย (2017)
ระดลบนานาชาตว
- Chulaluck Charunuch, Pracha Boonyasirikul, Chowladda Teangpook, "Using of Extrusion Process for Preparation of Instant Cereal Beverage Powders
based on Corn and Soybean", งานประชพมทางววชาการระดลบนานาชาตว The 2nd Bilateral Conferences on Global Food Administration : From Production to
Processing between National Pingtung University of Science and technology and Kasetsart University (2003)
- Chulaluck Charunuch, Pracha Boonyasirikul, Chowladda Teangpook, "Utilization in Thai Brown Rice for Production of Direct Expansion Extruded Snack",
งานประชพมทางววชาการระดลบนานาชาตววาช ดควยขคาวเพกอท อนาคต (The 1st International Conference on Rice for the Future) (2004)
- Chulaluck Charunuch, Chowladda Teangpook, SAOWALUK RUNGCHANG, Vayooha Sontes, "Effects of Extrusion Conditions on the Properties of
Rice-based Expanded Snack with Iron Fortification
", The 2th International Conference on Rice for the future (2007)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, กฤษณะ เตรมตระกรล, "Use of Sunflower Meal in Dried Mixtures for Snack Production", The 14th World
Congress of Food Science and Technology (2008)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, "Low-Sugar Lime juice flavored papaya jam ", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th
Agro-Industrial Conference (2009)
- Chomdao Sikkhamondhol, Chowladda Teangpook, Sumitra Boonbumrung, Sirivatana Chittrepol, "Qualities of Bread Added with Curcuma longa :
Powder, Essential Oil, and Extracted Residue", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference (2009)
- Chowladda Teangpook, Sumitra Boonbumrung, Sirivatana Chittrepol, "Qualities of Bread added with Curcuma longa:Powder, Essentail oil and
Extracted Residue", Food Innovation Asia Conference 2009 (2009)
- Chowladda Teangpook, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Urai Phawsungthong, "Oxalic in bamboo shooot", 19th International congress Nutrition
(2009)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, "Replacing of sucrose with inulin in passion fruit jam", ICAAI2010 (2010)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, "High-iron pre-cooked rice porridge with dried ferrous sulphate and high iron materials.", The 15th World
Congress of Food Science and Technology (2010)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Winus Puminat, "Effect of repeated frying on the phyco-chemical of
omelet", International Food Conference 2011 (2011)
- Chowladda Teangpook, Winus Puminat, Janpen Saengprakai, "Production and sensory evaluation of white dragon fruit beverage", 13th ASEAN Food
Conference, 9-11 September 2013, Singapore (2013)
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- Winus Puminat, Chowladda Teangpook, "Extraction of anthocyanin and color from rambutan peel", The 13th Asean Food Conference 2013 (2013)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, Yenjai Thitatarn, "The Characteristics of Dried Bamboo Shoot with and without Ya-nang (Tiliacora
triandra ) Leaves", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience (2014)
- Chowladda Teangpook, Winus Puminat, "Development of black glutinous rice beverage", The 14th ASEAN Food Conference " THE BIGGER PICTURE:
ONE ASEAN THROUGH FOOD TECHNOLOGY " (2015)
- Chowladda Teangpook, Sirivatana Chittrepol, Sunee Nitisinprasert, "Development of reduced sugar drink of roselle flower with jujube", The first
International Conference Innovation of Functional Foods in Asia Functional Foods: Trends in Research and Markets (2018)
- Chowladda Teangpook, Urai Phawsungthong, Janpen Saengprakai, Winus Puminat, "Effects of Organic Acids and Ethanol on Anthocyanins of
Rambutan Peel Extract Prepared as a New Natural Colorant", The Food and Applied Bioscience International Conference (FAB) (2020)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนพสทว ธวบตล รงานววจยล ปป 2556 เรกอท ง "เครกอท งดกมท เพกอท สพขภาพททมท สท วช นผสมของเปลกอกเงาะ" จาก สชานลกบรวการววชาการ
- อนพสทว ธวบตล รงานววจยล ปป 2556 เรกอท ง "ผลวตภลณฑฑแยมผลก" จาก ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรรป
- อนพสทว ธวบตล รงานววจยล ปป 2558 เรกอท ง "เครกอท งดกดมมล
ท นเทศผสมนนาช ผลไมคและนนาช ขคาวหมาก" จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑฑอาาหาร
- อนพสทว ธวบตล รงานววจยล ปป 2558 เรกอท ง "ผลวตภลณฑฑโจจกขคาวผสมเลกอดสลตวฑอบแหคงกศงท สชาเรรจรรปและกรรมววธกท ารผลวต" จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑฑอาหาร
- อนพสทว ธวบตล รงานววจยล ปป 2559 เรกอท ง "เครกอท งดกมท แกควมลงกรผสมเปลกอกแกควมลงกรและกรรมววธกท ารผลวต" จาก งานทรลพยฑสนว ทางปปญญา สชานลกงานบรวการววชาการ
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- บพคลากรดทเดชน ประจชาปป พ.ศ.2554 ประเภทบพคคล : กลพมช ปฏวบตล งว านววจยล ประจชาปป 2554 จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑฑอาหาร
ผลงานววจยล นทเน ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2541 - 8 สวงหาคม 2563
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