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วภทยาการหลนงการเกกบเกมยก วผนกและผลไมค, การเกกบรนกษาผลภตภนณฑฑอาหาร

โครงการววจยบ
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากAus AID
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากAsus AID
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากAus AID
ปป 2545
Kirin

Effect of Low Temperature and Modified Atmosphere Packaging on Minimally Processed Vegetables ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากUNU -

ปป 2546-2547 การพนฒนาสภนคคาสหกรณฑสมมก าตรฐาน ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากกรมสมงเสรภมสหกรณฑ
ปป 2547-2548 Investigition of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of Minimally Processed Thai Vegetables. ( หนวหนคาโครงการ
) ไดครบน ทจนจากUNU (The United Nations University)
ปป 2547-2548 การฝฝกอบรมเชภงปฏภบตน กภ ารดคานอาหารปลอดภนยและมมคณ
จ คมาทางโภชนาการแกมกลจมม แมมบาค นในเขตชจมชน กรจงเทพมหานคร ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจาก
สชานนกงานกองทจนสนนบสนจนการสรคางเสรภมสจขภาพ
ปป 2548-2550 การพนฒนาผลภตภนณฑฑจากเมกดมะมมวงหภมพานตฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากมก.-ธกส. (โครงการความรมวมมมอระหวมางมหาวภทยาลนยเกษตรศาสตรฑ กนบธนาคาร
เพมอก การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร)
ปป 2548-2550 การพนฒนาการผลภตเมลกดมะมมวงหภมพานตฑเมลกดขาวดควยกระบวนการมมสวม นรมวมของกลจมม สหกรณฑการเกษตรเพมอก การตลาดลกกคคา ธ.ก.ส.ศรมสะเกษ จชากนด ( หนวหนคา
โครงการ ) ไดครบน ทจนจากธนาคารเพมอก การเกษตรและสหกาณฑการเกษตร
ปป 2549

การประกนนคจณภาพและการยมดอายจการเกกบรนกษาของเหกดหอมสด ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2549

ศนกยภาพในการตคานสารกมอกลายพนนธจขฑ องเหกดกภนไดคในพมนพ ทมภก าคตะวนนออกเฉมยงเหนมอของประเทศไทย ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2550

การทดสอบฤทธภตธ าค นการกลายพนนธจใฑ นระดนบยมนสฑของอาหารไทยทมมก ขม มภนพ ชนนเปปนองคฑประกอบ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2550
การวภเคราะหฑความเปปนไปไดคในการพนฒนาชจมชนตคนแบบเศรษฐกภจพอเพมยงในเขตพมนพ ทมสก ถานมวจภ ยน ของมหาวภทยาลนยเกษตรศาสตรฑ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจาก
ทจนอจดหนจนวภจยน มก.
ปป 2551
คจณภาพหลนงการเกกบเกมยก วของเหกดหอมสดทมผก ลภตจากภาคเหนมอและ
ภาคตะวนนออกเฉมยงเหนมอของประเทศไทย ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.
ปป 2552

ศนกยภาพในการตคานการกลายพนนธจแฑ ละตคานอนจมลก อภสระของสารสกนดจากลองกอง ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2552

อนาคตของโครงการครนวไทยไปสกคม รนวโลก ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2551-2552 โครงการยมอยทมก 2 ความสามารถในการยนบยนงพ สารกมอกลายพนนธจทฑ เกม กภดในไกมยาม งของอาหารไทยทมนก ยภ มรนบประทานรมวมกนน ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนก
งานคณะกรรมการวภจยน แหมงชาตภ
ปป 2552-2553 การสมงเสรภมการแปรรกปผลภตภนณฑฑอาหารและสรคางกลไกทางการตลาดเพมอก ยกระดนบรายไดคของเกษตรกร ภายใตคแผนงานวภจยน การฟฟนฟ ฟกคณ
จ ภาพชมวตภ และสภงก แวด
ลคอมของเกษตรกรบนพมนพ ทมนก าชพ หนาวโดยใชคแนวทางปรนชญาเศรษฐกภจพอเพมยง ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานคณะกรรมการวภจยน แหมงชาตภ
ปป 2553

ฤทธภตธ าค นอนจมลก อภสระ ฤทธภตธ าค นการกมอกลายพนนธจฑ และปรภมาณสารฟปนอลในเหกดหอมสดทมเก กกบเกมยก ว 2 ชมวงอายจ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2554

การผลภตฟฟกทองญมปก นฝจ พรคอมปรจงในภาชนะบรรจจสาช หรนบการจชาหนมายปลมก : คจณภาพระหวมางการเกกบรนกษา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.
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ปรภมาณกรดอะมภโนอภสระทมมก ผม ลตมอรสอรมอยในเหกดหอมสด เหกดฟาง และเหกดนางรมฮนงการมทผกม ลภตในประเทศไทย ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน

ปป 2554

ฤทธภตธ าค นการกมอกลายพนนธจขฑ องเครมอก งดมมก จากขมภนพ ชนน ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2554-2555 ฤทธภตธ าค นอนจมลก อภสระของเครมอก งปรจงหมนกไกมยาม งหลนงการปรจงสจก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน เซเรบอส (ประเทศไทย) จชากนด (ทจนวภจยน เซเรบอส อวอรฑ
ด ครนงพ ทม1ก 1)
ปป 2555-2556 การพนฒนาลกกชจบลดนพาช ตาล ลดไขมนน เสรภมคอลลาเจน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากคจณเทมยนชนย ลภมพ รนก
ปป 2556
ชนย ลภมพ รนก)

การคนดเลมอกภาชนะบรรจจเพมอก ยมดอายจการเกกบรนกษาลกกชจบลดนพาช ตาล ลดไขมนน เสรภมคอลลาเจน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน ผกปค ระกอบการ (คจณเทมยน

ปป 2556

การประเมภนอายจการเกกบรนกษาขนมเปปยป ะในภาชนะบรรจจทคกม ดน เลมอก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน ผกปค ระกอบการ (คจณเสรม วงสนตตบงกช)

ปป 2556-2557 การพนฒนามะพรคาวอบกรอบเพมอก การสมงออก ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน ผกปค ระกอบการ(น.ส.ศภรพภ ร กภตรภ ตน นฑตระการ)
ปป 2556-2557 การศศกษาสมบนตแภ ละใชคประโยชนฑจากขคาวโพดลกกผสมแอนโธไซยานภนสกง ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานคณะกรรมการวภจยน แหมงชาตภ
ปป 2556-2557 การสรคางมกลคมาและการใชคประโยชนฑอยมางครบวงจรจากขคาวโพดลกกผสมแอนโธไซยานภนสกง ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานคณะกรรมการวภจยน แหมงชาตภ
ปป 2556

ปรภมาณกรดเฟอรกลกภ และบทบาททางเภสนชศาสตรฑของเมลกดขคาวโพด 3 สายพนนธจฑ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2556
อภทธภพลของ UVC และการบรรจจในบรรยากาศทมมก อม อกซภเจนสกงตมอ
คจณภาพและความปลอดภนยของเหกดหอมสดระหวมางการเกกบรนกษา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.
ปป 2555-2556 การพนฒนาขคาวเกรมยบเหกดฟาง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน ผกปค ระกอบการ (คจณกนญญาภนค จรภยะเทพถาวร)
ปป 2557
มก.

ผลของ UVC และปรภมาณของออกซภเจน-คารฑบอนไดออกไซดฑในบรรยากาศตมอคจณภาพของมะมมวงดภบตนดแตมง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน

ปป 2557
การประเมภนอายจการเกกบรนกษาของผลไมคอบแหคง 5 ชนภด ในภาชนะบรรจจชนภดอลกมเภ นมยมฟอยลฑลามภเนต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน เอมไทย อภนเตอรฑเท
รด (2001) จชากนด
ปป 2557

การประเมภนอายจการเกกบรนกษาของมะพรคาวแกควในภาชนะบรรจจ 2 ชนภด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน เอมไทย อภนเตอรฑเทรด (2001) จชากนด

ปป 2557
โครงการพนฒนาศกนยฑเรมยนรกตค นค แบบและผลภตภนณฑฑใหมมในสถานทมผก ลภตอาหารแปรกปทมบก รรจจในภาชนะพรคอมจชาหนมาย (Primary GMP) ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจน
จากสชานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2558

การประเมภนคจณภาพอาหารในภาชนะบรรจจของ Polyplex ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากPolyplex (Thailand) Public Company Limited

ปป 2558

ขนมขบเคมยพ วชนภดแผมนจากเหกดฟาง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผกปค ระกอบการ(คจณกนญญาภนค จรภยะเทพถาวร)

ปป 2558

ผลของการใชคแปปงขคาวทมมก สม ารแอนโทไซยานภนสกงตมอคจณภาพของผลภตภนณฑฑไอศกรมมกะทภ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2558
ผลของรนงสมอลจ ตรคาไวโอเลตซม สภาพควบคจมบรรยากาศ และคลมนก อจลตรคาซาวดฑกอม นกระบวนการแปรรกปตมอปรภมาณกรดเฟอรจลกภ อภสระ สม และเนมอพ สนมผนสของเมลกดขคาว
โพดหวานบรรจจกระปปอง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.
ปป 2559

การพนฒนาผลภตภนณฑฑอาหารผกสค งก อายจจากปฝาชจมชน ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2559

การพนฒนาศนกยภาพพมชอาหารสชาหรนบผกสค งก อายจจากปฝาชจมชนในจนงหวนดตราด ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

ปป 2559

การใชคประโยชนฑจากไขมไกมในเครมอก งดมมก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผกปค ระกอบการ (คจณนาวภน อภนทนจรงน ษม)

ปป 2559

การยมดอายจการเกกบรนกษาแผมนแปปงโรตมสายไหม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผกปค ระกอบการ (คจณภทรภตา ธารมสบม )

ปป 2560

การพนฒนาผลภตภนณฑฑขนมขบเคมยพ วจากเนมอพ มะพรคาวฝอยอบแหคง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน เอเซมยตภคอจตสาหกรรมเกษตร จชากนด

ปป 2560

การพนฒนาผลภตภนณฑฑลกก เดมอยพอดมคาช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน ไทยแปซภฟคฟ อจตสาหกรรมอาหาร จชากนด
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ปป 2560

การพนฒนาผลภตภนณฑฑสาหรมายหนคาทจเรมยนกรอบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผกปค ระกอบการ (คจณจภณณวนตร จนนทรฑเจมยรนตนฑ)

ปป 2560

การศศกษาอายจการเกกบรนกษาของ coconut jerky ในสภาวะเรมง ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรภษทน ไทย ไฟนฑ ฟกดป สฑ (ทมเอฟเอฟ) จชากนด

ปป 2560

การพนฒนาเนมอพ เทมยม ดควยเครมอก งวภลเลจเทคเจอไรเซอรฑและอาหารวมางจากกากถนวก เหลมอง
และกากโปรตมนถนวก เขมยว ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.

สบงกบด

ฝฝายเคมมและกายภาพอาหาร สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลภตภนณฑฑอาหาร

ปป 2560
การหาความสนมพนนธฑระหวมางปรภมาณสารหอมระเหยของเหงคาเรมวหอมกนบปฟจจนยแวดลคอมบรภเวณปฝาชจมชนในภาคตะวนนออกเฉมยงใตคของไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดค
รนบทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.
ปป 2561
การคนดเลมอกไฮโดรคอลลอยดฑ สารเจมอปนอาหาร และสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจจ เพมอก ชะลอการแขกงตนวและลดการเจรภญของเชมอพ ราในแผมนแปปงโรตมสายไหม
ระหวมางการเกกบรนกษา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.
ปป 2561

ขนมขบเคมยพ วจากมะพรคาวฝอยอบแหคง รสดนงพ เดภม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบ. เอเซมยตภคอจตสาหกรรมเกษตร

ปป 2562

กรรมวภธกม ารผลภตหนมอไมคไผมตงแหคงพรคอมคมนรกป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบ.พอนสนก กรจปร (ประเทศไทย) จก.

ปป 2563
อภทธภพลของแมทรภกซฑอาหาร (นม ขคาว หรมอนมถนวก เหลมอง) ตมอความสามารถในการถกกยมอยของงาดชาในหลอดทดลองและลภกแนนทมถก กก ปลดปลมอยในระหวมางกระบวน
การยมอย ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวภจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตภ
- Apinya Chudhangkura, Jaruwan Siripanporn, Pensiri Anantraksakul, "Processing Improvement and Preservation for Keeping Quality of Natural Lime
Juice", วารสารเกษตรนเรศวร 7 (1) (2003) 31-49
- Apinya Chudhangkura, Limt G.N. Hewajulige, Hitami Umehara, Nobutaka Nakamura, Takeo Shina, "Effect of Temperature and Low Oxygen Conditions
on Respiration Rate and Qualities of Broad Bean (Vicia faba var. major)", Agricultural Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรฑเกษตร) 37 (2 (พภเศษ)) (2006) 51-54
- Apinya Chudhangkura, "Quality of Minimally Processed Pumpkin under Selected Modified Atmosphere Packaging", วารสารวภทยาศาสตรฑเกษตร 42 (1 (
พภเศษ)) (2011) 639-642
- Janpen Saengprakai, Chowladda Teangpook, Apinya Chudhangkura, "Genotoxicity Test and Antimutagenic Activity of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.)
Fruit Extracts Using Salmonella Mutation Assay", วารสารวภทยาศาสตรฑเกษตร 42 (2) (2011) 253-256
ระดนบนานาชาตภ
- Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chomdao Sikkhamondhol, KANOKWAN YODIN, "Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in
retail package", Acta Horticulturae 1123 (32) (2016) 143-148
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, "Antimutagenic Activity of Turmeric Extract Beverages", Pakistan Journal of Nutrition 16 (7) (2017) 514-520
- 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
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตภ
- Apinya Chudhangkura, นางสาวสายพภณ มณมพนน ธฑ, วารจณม วารนญญานนทฑ, 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)
พภมพฑครนงพ ลมาสจดเมมอก 24/9/63
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- Jaruwan Siripanporn, Apinya Chudhangkura, Duangchan Hengsawadi, Pensiri Anantraksakul, "Lactic-fermented sweet corn beverage", 29th Congress
on Science and Technology of Thailand (2003)
- Jaruwan Siripanporn, Apinya Chudhangkura, Suranee Tongleung, Pensiri Anantraksakul, "Production of Sweet Corn Yogurt", 29th Congress on Science
and Technology of Thailand (2003)
- Apinya Chudhangkura, Limi G.N., Hitomi Umehara, Nobutaka Nakamura, Takeo Shina, "Effect of Temperature and Low Oxygen Conditions on
Respiration Rate and Qualities of Broad Bean (Vicia faba var. major)", สนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกมยก ว/หลนงการผลภตแหมงชาตภ ครนงพ ทมก 3 (2005)
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, "Antimutagenicity and Free Radical Scavenging Activity of Thai Food with
Tumeric (Curcuma longa L.) Constituent", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National
Happiness. (2007)
- Apinya Chudhangkura, Ilmi Hewajulige, Takeo Shiina, "Qualities of Minimally Processed Pumpkin under Selected Modified Atmosphere Packaging",
สนมมนาวภชาการ วภทยาการหลนงการเกกบเกมยก วแหมงชาตภครนงพ ทมก 8
(8th National Postharvest Technology Conference 2010)
(2010)
- CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, "Effect of free amino acid contents on the taste characteristics of fresh
shiitake grown in the nornthern part of Thailand", การสนมมนาวภชาการ วภทยาการหลนงการเกกบเกมยก วแหมงชาตภ ครนงพ ทมก 8 (2010)
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, Chowladda Teangpook, "Genotoxicity Test and Antimutagenic Activity of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.)
Fruit Extracts Using Salmonella Mutation Assay", การประชจมวภชาการและเสนอผลงานวภจยน พมชเขตรคอนและกศงก รคอน ครนงพ ทมก 5 (2011)
- Vipaporn Na Thalang, Apinya Chudhangkura, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Pisut Butsuwan, "Supporting Food Product Development and
Organizing the Marketing Mechanism for Income Increasing of the Farmers Living in Namnao Watershed Areas", การนชาเสนอผลงานวภจยน แหมงชาตภ
๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011) (2011)
- CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, "Effect of amino acid contents on the taste characteristics of fresh
shiitake mushroom (Lentinus edodes) and straw mushroom (Volvariella volvacea)", ประชจมวภชาการโภชนาการแหมงชาตภ ครนงพ ทมก 6
The 6th Thailand Congress of Nutrition (2012)
- Chowladda Teangpook, Apinya Chudhangkura, "Effect of heat, sucrose and sodium metabisulfite on dried coconut strips", The 8th Thailand-Taiwan
Bilateral Conference (2014)
- Chomdao Sikkhamondhol, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, Chowladda Teangpook, "Effect of high anthocyanin rice flour on coconut milk
ice cream qualities", การประชจมวภชาการระดนบชาตภ "วภทยาศาสตรฑวจภ ยน " ครนงพ ทมก 9 "วภจยน แบบองคฑรวมเพมอก มวลมนจษยชาตภ (2017)
- สจปญ
ฟ ญา ศรมชยน โย, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, Siriluck Iamtham, "Study of the Total Carbohydrate Content and Antimutagenic Activity of
Fresh and Freeze-dried Form of Lentinus edodes", การประชจมวภชาการระดนบชาตภ ครนงพ ทม1ก 4 ม.เกษตรศาสตรฑ วภทยาเขตกชาแพงแส จ.นครปฐม (2017)
- 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)
ระดนบนานาชาตภ
- Apinya Chudhangkura, "Effect of Shelling, Temperature, and Low Oxygen on Respiration Rate and Quality of Broad Bean (Vicia faba L.)", The Annual
Autumn Meeting of the Japanese Society for Horticultural Science (2002)
- CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, "Quality and Shelf-Life of Wangnumkeaw Shiitake (Lentinula Edodes)",
The 14th World Congress of Food Sceience and Technology (2008)
พภมพฑครนงพ ลมาสจดเมมอก 24/9/63
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- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, วภศยน พรหมเทพ, "Antimutagenicity of Edible Mushrooms in Northeastern
Area of Thailand ", The 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
- Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Saowaluk Rungchang, "Shelf-life of Sliced Yard Long Bean (Vigna sinensis var. sesquipedalis L.)
Stored under Selected Modified Atmosphere Packaging", 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
- wandee sutthinarakorn, Apinya Chudhangkura, Vrangkana Bhundhoombhoad, Lukkhana Sanmanee, "Trend of Training Needs at the Institute of
Food Research and Product Development, Kasetsart University", The Future of Higher Education (2009)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- ทจนวภจยน เซเรบอส อวอรฑด ครนงพ ทมก 11 ประจชาปป 2554 ประจชาปป 2554 จาก บรภษทน เซเรบอส (ประเทศไทย) จชากนด
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลชมเชย ประจชาปป 2560 เรมอก ง "การลดอนนตรายของสารพภษจากวภธปม รจงแบบ อบ ปฟงฟ ยมาง" จาก คณะสนงคมศาสตรฑ มหาวภทยาลนยเกษตรศาสตรฑ เครมอขมาย Southeast Asian
Social Innovation Network รมวมกนบ Erasmus+ Programme of the European Union
ผลงานวภจยน นมเพ ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2540 - 24 กนนยายน 2563

พภมพฑครนงพ ลมาสจดเมมอก 24/9/63
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