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วท.บ.(เกษตรศาสตรร), สถาบจนเทคโนฯลาดกระบจง, ไทย, 2537
วท.ม.(พวษววทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาววทยาลจยมหวดล, ไทย, 2541

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ศศกษาคสณสมบจตทว เช ปปนประโยชนรตอต สสขภาพของอาหาร

โครงการววจยบ
ปป 2547

Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากJIRCAS

ปป 2547-2548 โครงการเครรอช งดรมช สสาเรพจรผปธจญชาตวเสรวมสสขภาพดควยสมสนไพรไทย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากโครงการววจยจ พจฒนารตวมภาครจฐและเอกชน
ปป 2548-2549 โครงการยตอย 2 คสณสมบจตขว องอาหารไทยในการปปองกจน DNAจากการถผกทสาลาย ฤทธวตธ าค นอนสมลผ อวสระ และการปปองกจนการเกวดมะเรพง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ
ทสนจากสสานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหตงชาตว
ปป 2548-2549 ศศกษาพฤตวกรรมและความตคองการในการบรวโภคผลวตภจณฑรโครงการหลวง : กรณชศกศ ษาในเขตกรสงเทพฯ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากมผลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2548-2550 การพจฒนาผลวตภจณฑรจากเมพดมะมตวงหวมพานตร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากมก.-ธกส. (โครงการความรตวมมรอระหวตางมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร กจบธนาคาร
เพรอช การเกษตรและสหกรณรการเกษตร)
ปป 2549

Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากJIRCAS

ปป 2549-2550 อาหารไทยกจบคสณสมบจตตว าค นสารอนสมลผ อวสระ 3 ชนวด และการลดความเสชยช งตตอการเกวดโรคมะเรพง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสสานจกงานคณะกรรมการววจยจ
แหตงชาตว
ปป 2549

การประกจนคสณภาพและการยรดอายสการเกพบรจกษาของเหพดหอมสด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2549

ศจกยภาพในการตคานสารกตอกลายพจนธสขร องเหพดกวนไดคในพรนพ ทชภช าคตะวจนออกเฉชยงเหนรอของประเทศไทย ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2549

สารตคานออกซวเดชจนและคสณคตาทางโภชนาการของผลไมคไทย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2548-2549 การพจฒนาผลวตภจณฑรขาค วทอดสมสนไพรกศงช สสาเรพจรผป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากโครงการ IFRPD รตวมสรคางสรรครนวจตกรรม (เงวนรายไดค สถาบจนคคนควคาและ
พจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร มก.)
ปป 2548-2551 การววจยจ และพจฒนาสมสนไพรขมวนพ ชจนแบบครบวงจรเพรอช สผอต ตส สาหกรรม ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2550

การทดสอบฤทธวตธ าค นการกลายพจนธสใร นระดจบยชนสรของอาหารไทยทชมช ขช มวนพ ชจนเปปนองครประกอบ ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2550
ชสดโครงการววจยจ การววจยจ และพจฒนาเทคโนโลยชการปลผกมะเดรอช ฝรจงช ในพรนพ ทชมช ลผ นวธโว ครงการหลวง โครงการววจยจ ยตอยทชช 2 : การศศกษาอายสการเกพบเกชยช วและกระบวน
การอบแหคงผลมะเดรอช ฝรจงช ทชปช ลผกในประเทศไทย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากมผลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2550-2551 พรชผจกสมสนไพรและผลไมคไทยตตอการลดความเสชยช งในการเกวดโรคมะเรพง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสสานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหตงชาตว
ปป 2550-2551 คสณสมบจตเว ชวงสสขภาพของผจกพรนพ บคานไทย
( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2550-2551 ผลของกรรมววธกช ารผลวตอาหารตตอคสณสมบจตดว าค นสสขภาพ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2551
การศศกษาความสามารถของแบคทชเรชยกรดแลพกทวกในการยจบยจงพ การยศดเกาะเซลลรลาส ไสคมนสษยรของแบคทชเรชยทชกช อต โรคอาหารเปปนพวษ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจาก
ทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2551

การสกจดสาร Antioxidant จากรสาขคาวเพรอช ใชคประโยชนรในรผปของ Food Additive ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2551
คสณภาพหลจงการเกพบเกชยช วของเหพดหอมสดทชผช ลวตจากภาคเหนรอและ
ภาคตะวจนออกเฉชยงเหนรอของประเทศไทย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
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ปป 2551
ผลของสารสกจดจากแกควมจงกรพจนธสเร นรอพ สชขาวและเนรอพ สชแดงทชมช ตช อต การเจรวญของเซลลรมะเรพงตจบและการทสาลายดชเอพนเอโดยเทคนวค in vivo DNA repairs test ( ผผรค วต ม
โครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2552

การสกจด และคสณสมบจตขว องแอนโทไซยานวนสรจากเปลรอกจากเงาะสด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2552

ศจกยภาพในการตคานการกลายพจนธสแร ละตคานอนสมลผ อวสระของสารสกจดจากลองกอง ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2551-2552 โครงการยตอยทชช 2 ความสามารถในการยจบยจงพ สารกตอกลายพจนธสทร เช กวดในไกตยาต งของอาหารไทยทชนช ยว มรจบประทานรตวมกจน ( หจวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบจ ทสนจาก
สสานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหตงชาตว
ปป 2551-2552 ศศกษาฤทธวใธ นการยจบยจงพ สารกตอกลายพจนธสขร องสารสกจดผลไมคไทยบางชนวดโดยใชควธว เช อมสร
( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากคณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกสาแพงแสน
ปป 2553

การใชคประโยชนรของโปรตชนในซสปสมสนไพรกศงช สสาเรพจรผปสสาหรจบผผสค งผ อายส ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2553

ฤทธวตธ าค นอนสมลผ อวสระ ฤทธวตธ าค นการกตอกลายพจนธสร และปรวมาณสารฟปนอลในเหพดหอมสดทชเช กพบเกชยช ว 2 ชตวงอายส ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2554

การใชคประโยชนรจากแกควมจงกรขาว และแกควมจงกรแดง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2554
มก.

ปรวมาณกรดอะมวโนอวสระทชมช ผช ลตตอรสอรตอยในเหพดหอมสด เหพดฟาง และเหพดนางรมฮจงการชทผช ลวตในประเทศไทย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ

ปป 2554

ฤทธวตธ าค นการกตอกลายพจนธสขร องเครรอช งดรมช จากขมวนพ ชจน ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2554-2555 การศศกษาอายสการเกพบรจกษาของผลวตภจณฑรเสรวมอาหารกระเทชยมหมจกมะนาว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ ศรชสงว หรา จสากจด
ปป 2554-2555 ฤทธวตธ าค นอนสมลผ อวสระของเครรอช งปรสงหมจกไกตยาต งหลจงการปรสงสสก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ เซเรบอส (ประเทศไทย) จสากจด (ทสนววจยจ เซเรบอส อวอรรด
ครจงพ ทช1ช 1)
ปป 2555

การศศกษาอายสการเกพบรจกษาของผลวตภจณฑรคกคส กชขพ าค วโอคต (Oatmeal Cookies) ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ เอกชจย สาลชสช พส รรณ จสากจด

ปป 2555

การศศกษาอายสการเกพบรจกษาของโรตชกรอบพรคอมผลวตภจณฑรสาส หรจบจวมพ ผสมเนรอพ หมผรสเผพด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ อชฟ อวท อชส จสากจด

ปป 2555
โครงการจจดทสาเกณฑรทดสอบประสวทธวภาพผลวตภจณฑรวตจ ถสอนจ ตรายกสาจจดเหพบและหมจดในสสนขจ และแมวชนวดหยดหลจง (Spot-on) ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจาก
สสานจกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2554-2555 การศศกษาอายสการเกพบรจกษาของผลวตภจณฑร Canned Pineapple in Rice Syrup ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ วชแอนดรเค สจบปะรดกระปปอง จสากจด
ปป 2555-2556 ผลของเครรอช งปรสงสมสนไพรในนพาส หมจกทชมช ตช อต ปรวมาณสารกตอกลายพจนธสแร ละฤทธวกธ อต กลายพจนธสทร เช กวดขศนพ ในไกตยาต งและหมผยาต ง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสสานจก
งานคณะกรรมการววจยจ แหตงชาตว
ปป 2556-2557 การศศกษาสมบจตแว ละใชคประโยชนรจากขคาวโพดลผกผสมแอนโธไซยานวนสผง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสสานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหตงชาตว
ปป 2555-2556 การศศกษาอายสการเกพบรจกษาของผลวตภจณฑรเครรอช งดรมช ผง Amino Flectrolyte ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากองครการเภสจชกรรม
ปป 2556

การศศกษาคสณคตาทางโภชนาการและสมบจตเว ชวงพจนธภาพของเหพดตชนแรด (Tricholoma crassum) ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2557
การทดสอบโปรไบโอตวกแบคทชเรชยแลคตวกทชสช ามารถยศดเกาะกจบเยรอช บสผนจงลสาไสคโดยใชคเทคนวคการเพาะเลชยพ งเซลลร Caco-2 เพรอช ใชคในผลวตภจณฑรโยเกวรตร ( ผผรค วต ม
โครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2557
ววจยจ มก.

ฤทธวตธ าค นการกตอกลายพจนธสแร ละฤทธวตธ าค นอนสมลผ อวสระของสมสนไพรสสาหรจบหมจกเนรอพ สจตวรเมรอช ผตานกระบวนการปรสงสสก ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2557-2559 ชสดทดสอบระดจบความแกต-สสกของผลมะมตวงนพาส ดอกไมคสทช องดควยไดอวเลพกทรวกเซพนเซอรร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2557

การพจฒนาผลวตภจณฑรคกคส กชทพ เส รชยน ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากผผปค ระกอบการ (นางณจฐธวดา บสณยะกาญจน)

ปป 2557

การศศกษาอายสการเกพบรจกษาของผลวตภจณฑรนาสพ มะมตวงมหาชนก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากผผปค ระกอบการ (นางสาวชญานวน บสญเพวมช )
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ปป 2557-2558 การศศกษาอายสการเกพบผลวตภจณฑรนาสพ พรวกกะปปบรรจสขวดพรคอมบรวโภค ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากผผปค ระกอบการ (นางสาววชณา ชผครช ยช านจนทกสล)
ปป 2557-2558 โครงการผลวตภจณฑรซอสหมจกลดสารกตอมะเรพงในชรอช "ซสปเปอรรซอส" ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร ม.
เกษตรศาสตรรภายใตคโครงการ IFRPD รตวมสรคางสรรครนวจตกรรม ประจสาปป 2557
ปป 2557-2558 พจฒนาผลวตภจณฑรเครรอช งดรมช ชาขคาวไรซรเบอรชช ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ เดฟเวอรร คอรรเปอเรชจนช จสากจด
ปป 2558-2559 ศจกยภาพของสมสนไพรในผลวตภจณฑรหมจกเนรอพ สจตวรและนพาส จวมพ ทชมช ฤช ทธวยธ บจ ยจงพ ปรวมาณสารกตอมะเรพงในอาหารปปงป ยตาง ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสสานจกงาน
พจฒนาการววจยจ การเกษตร (สวก.)
ปป 2558

ผลของการใชคแปปงขคาวทชมช สช ารแอนโทไซยานวนสผงตตอคสณภาพของผลวตภจณฑรไอศกรชมกะทว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2558
ผลของการอตานบทสวดซผเราะหรฟาตวฮะหรจากคจมภชรอร ลจ กสรอานผตานนพาส ดรมช เกษตรตตอภาพผลศกนพาส แขพงโดยใชคกลคอง Compound Microscopy BX 51 ( ผผรค วต มโครงการ
) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2558
ฤทธวตธ าค นการกตอกลายพจนธสร ปรวมาณโพลวแซคคาไรดร และไฟโคไซยานวนในสาหรตายสไปรผไลนตาสายพจนธสร Spirulina platensis (IFRPD 1182) และ Spirulina
maxima (IFRPD 1183) ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2559-2561 การสกจดสารสชฟาป ไฟโคไซยานวนจากสาหรตายสไปรผลนว าต และความคงตจวของไมโครแคปซผลของสารสกจด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2560
คสณสมบจตกว ารตคานการกลายพจนธสร ปรวมาณสารฟลาโวนอยดรและสารประกอบฟปนอลวกในนพาส เกรวชทช มช สช มสนไพรเปปนองครประกอบ ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสน
อสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2560

ผลของการหมจกเนรอพ สจตวรตอต ปรวมาณสารกตอมะเรพงชนวดเบนโซ (เอ) ไพรชนในอาหารปปงป ยตาง ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2559-2560 การพจฒนาสผตรและกระบวนการผลวตซอสสคมตสาเอนกประสงครในภาชนะบรรจสปดป สนวท ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ บลผเลนดรดวช ลว อปเมคนทร จสากจด เลขทชช
60 ซอยเพวมช สวน แขวงดวนแดง เขตดวนแดง กรสงเทพฯ 10400
ปป 2560-2561 ผลวตภจณฑรเครรอช งดรมช ขคาวไรซรเบอรชเช สรวมคอลลาเจนไทพรทผ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากInnovation Hubs เพรอช สรคางเศรษฐกวจฐานนวจตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2561

การพจฒนาผลวตภจณฑรเครรอช งดรมช ธจญพรชผสมวสนค มะพรคาวทชมช คช ณ
ส สมบจตลว ดไขมจนในเลรอด ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช

ปป 2561-2562 การถตายทอดเทคโนโลยชการผลวตซสปผงกศงช สสาเรพจรผปสสาหรจบแมตใหคนมบสตรเพรอช เปปนผลวตภจณฑรและสตงเสรวมอาชชพชสมชนตสาบลโทประจจกษร อสาเภอทตาชคาง จจงหวจด
สวงหรบรส ช ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสสานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหตงชาตว
ปป 2561-2562 การพจฒนานพาส อวนทผาลจมเขคมขคนและการทสาแยม ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ เจทช กรสปค อวนเตอรรเนชจนช นอล จสากจด
ปป 2561-2562 การศศกษาอายสการเกพบรจกษาของผลวตภจณฑรแคบหมผรสคาราเมลครจนพ ชร รสสไปซชคช รจนพ ชร รสบารรบคช วว และรสตคมยสา ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ ซชพเช อฟ (
ประเทศไทย) จสากจด
ปป 2561-2562 เครรอช งวจดความแกต-สสกของผลมะมตวงนพาส ดอกไมคสทช องดควยไดอวเลพกทรวกเซพนเซอรรแบบเคลรอช นทชไช ดค ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสสานจกงานพจฒนาการววจยจ การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 อายสการเกพบรจกษาของผลวตภจณฑร macadamia balls with Chia Seeds (and) Sea Salt รส Classic Butter ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ P S I
LOVE YOU ) จสากจด
ปป 2561
การหาสภาวะทชเช หมาะสมของปปจจจยการผลวตแปปงเคคกขคาวกศงช สสาเรพจรผปสสาหรจบการทสาเคคกดควยไมโครเวฟโดยใชคปลายขคาวหจกไรซรเบอรชแช ละปลายขคาวหอมนวล ( ผผรค วต ม
โครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2562

การพจฒนาผลวตภจณฑรแปปงเคคกขคาวไรซรเบอรชกช งชศ สสาเรพจรผป 3 สผตร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ ทรผบญ
ส ฟารรมา จสากจด

ปป 2562-2563 การถตายทอดเทคโนโลยชการผลวตผลวตภจณฑรคกส กชกพ ลควยและขนมกลควยกศงช สสาเรพจรผป ในพรนพ ทชตช าส บลคองนกกระทสง อสาเภอบางเลน จจงหวจดนครปฐม ( หจวหนคา
โครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสสานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหตงชาตว (วช.)
ปป 2562-2563 โครงการผลวตภจณฑรแปปงเคคกขคาวไรซรเบอรชกช งชศ สสาเรพจรผป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช
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ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร

ปป 2561-2562 การพจฒนาผลวตภจณฑรเครรอช งดรมช ขคาวกลคองผสมสเตอรวไลสร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากคสณชจยยะ ภจทรพผนสวน
ปป 2563

การพจฒนาผลวตภจณฑรชาชงจากบจควชท ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากศผนยรวจว ยจ ขคาวแพรต กรมการขคาว

ปป 2562-2563 การพจฒนาผลวตภจณฑรเยลลชบช กส เพรอช สสขภาพ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรวษทจ ดากรชน จสากจด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตว
- Chomdao Sikkhamondhol, Pailin Phoopat, Janpen Saengprakai, "Devlopment of Mushroom Cookies Processing and Acceptability Testing", วารสาร
อาหาร 35 (4) (2005) 293-301
- Siriluck Iamtham, Janpen Saengprakai, NARUPORN PEDKLANG, นางสาวสสพตจ รา เจรวญสสข, "The determination on mutagenicity of nitrite treated extracts
from some herbs using Ames test. ", Thai Journal of Genetics 1 (2) (2008) 114-121
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Dalad Siriwan, "Antimutagenic activity determination of Thai chilli dips and local vegetables by Ames
test", วารสารอาหาร 39 (1) (2009) 73-85
- Tasanee Limsuwan, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Janpen Saengprakai, "Antioxidant capacity and total phenolic compounds in selected fruits",
วารสารคหเศรษฐศาสตรร 54 (3) (2011) 17-24
- Janpen Saengprakai, "สารพวษทชมช ากจบอาหารทอด ปปงป ยตางและแนวทางในการหลชกเลชยช ง", ขตาวสารเกษตรศาสตรร 57 (1) (2011) 15-21
- Janpen Saengprakai, Chowladda Teangpook, Apinya Chudhangkura, "Genotoxicity Test and Antimutagenic Activity of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.)
Fruit Extracts Using Salmonella Mutation Assay", วารสารววทยาศาสตรรเกษตร 42 (2) (2011) 253-256
- Janpen Saengprakai, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chowladda Teangpook, "Effect of Heat on Antimutagenic Activity of Some Cucurbitaceae",
วารสารววทยาศาสตรรเกษตร 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", วารสารมหาววทยาลจยศรชนครวนทรววโรฒ (สาขาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช) 4 (7) (2012)
- Janpen Saengprakai, "การปนเปปปอนขอไนไตรทรในอาหารและโอกาสเกวดพวษ ", ขตาวสารเกษตรศาสตรร 58 (2) (2013) 34-40
- Janpen Saengprakai, "คสณคตาอนจนตรอนจ มาจากกลควย", ขตาวสารเกษตรศาสตรร 58 (3) (2013) 14-23
- Dalad Siriwan, Janpen Saengprakai, Vipa Surojanametakul, "Anti mutagenecity of healthy tumeric extract powder contained high curcuminoids",
Journal of nutrition association of Thailand 48 (1) (2013) 11-19
- Janpen Saengprakai, "ผจกพรนพ บคานใกลคตวจ ทชชช วต ยลดโอกาสเกวดโรคมะเรพง", เกษตรกคาวหนคา 28 (2) (2015) 39-43
- Janpen Saengprakai, "คสณคตาทชหช ลากหลายของขคาวเหนชยวและสารทชเช ปปนประโยชนรตอต สสขภาพ", เกษตรกคาวหนคา 28 (3) (2015) 43-54
- Janpen Saengprakai, "สารอาหารจากพรชและสจตวรทชช วต ยบสารสงและเพวมช ประสวทธวภาพใหคแกตดวงตา", ขตาวสารเกษตรศาสตรร 61 (3) (2016) 65-74
- Nuttawut Lainumngen, Janpen Saengprakai, Siriporn Tanjor, นายวสจนตร พจนโพธว,ธ นายอรจญ ฝอดสผงเนวน, "Development of high anthocyanin crispy rice bar",
Suan Sunandha Science and Technology Journal 7 (1) (2020) 34-42
ระดจบนานาชาตว
- 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)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรร
สาขาววทยาศาสตรร) 44 (1) (2010) 123-130
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สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Janpen Saengprakai, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Ngamjit Lowithun, Dr. Kazuhiko
Nakahara, "Antioxidant Capacity and Antimutagenicity ofThermal Processed Thai Foods", JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY 45 (2)
(2011) 211-218
- SUPANNIKAR SRIBUATHONG, Janpen Saengprakai, Sudsai Trevanich, "In vitro anti-adherent assessment of selected lactic acid bacteria isolates against
Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes to CaCo-2 cells", Journal of Food Safety 34 (4) (2014) 270-282
- Janpen Saengprakai, Chomdao Sikkhamondhol, นวรมล เรรองฤทธว,ธ Siriluck Iamtham, "MUTAGENIC ACTIVITY OF NUA POWDER EXTRACTS BY AMES TEST",
Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences 21 (2) (2015) 56-66
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, "Antimutagenic Activity of Turmeric Extract Beverages", Pakistan Journal of Nutrition 16 (7) (2017) 514-520
- Janpen Saengprakai, Wanida Pan-utai, Siriluck Iamtham, "Mutagenicity and Antimutagenicity of Polysaccharide and Phycocyanine Extracts of
Arthrospira platensis (IFRPD 1182) anc Arthrospira maxima (IFRPD 1183)", Thai Journal of Agricultural Science 51 (4) (2018) 208-221
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตว
- Chomdao Sikkhamondhol, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Janpen Saengprakai, "A Study of Consumer's Behaviors and Needs on Processing Product
of The Royal Project in Bangkok Area", ผลงานววจยจ ของมผลนวธโช ครงการหลวงประจสาปป 2548 (2005)
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, "Antimutagenicity of Some Indigenous Vegetables in Thailand", Conference between National Pintung
University of Science and Technology and Kasetsart University (2006)
- 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)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Wanpen Mesomya, Pongsri Jittanoonta, จารสวรรณ ศวรพว รรณพร, Janpen Saengprakai, "Study on Chemical
Composition and Shelf-Life of High Calcium and High Fiber of Food Bar Products.", การประชสมววชาการววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหตงประเทศไทย ครจงพ ทชช 33
(2007)
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Janpen Saengprakai, Kassamaporn Puntaburt, Vayooha Sontes, "The effect of extrusion conditions on the
physical and antioxidant properties of instant cereal beverage powders supplementing with Thai herbs
", Food Innovation Asia Conference 2008 (2008)
- Vipa Surojanametakul, Warunee Varanyanond, Patcharee Tungtrakul, Janpen Saengprakai, "EXTRACTION OF NATURAL ANTIOXIDANT FROM
DEFATTED RICE BRAN FOR FOOD ADDITIVE USE", การประชสมววชาการววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหตงประเทศไทย ครจงพ ทชช 35 (2009)
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, "Antimutagenicity of Thai food by Ames test", การประชสมววชาการพจนธศาสตรรแหตง
ชาตว ครจงพ ทชช 16 เรรอช ง พจนธสศาสตรร...แกควกว ฤตพลจงงานชาตว (2009)
- Siriluck Iamtham, Janpen Saengprakai, นางสาวปฏวภาณ จจนทรรหนองไทร, "A study on the effect of the extracts of some Thai fruits against some mutagen
using Ames test", การประชสมววชาการมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกสาแพงแสน ครจงพ ทชช 6 (2009)
- 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", การสจมมนาววชาการ ววทยาการหลจงการเกพบเกชยช วแหตงชาตว ครจงพ ทชช 8 (2010)
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, Chowladda Teangpook, "Genotoxicity Test and Antimutagenic Activity of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.)
Fruit Extracts Using Salmonella Mutation Assay", การประชสมววชาการและเสนอผลงานววจยจ พรชเขตรคอนและกศงช รคอน ครจงพ ทชช 5 (2011)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางจจนทรรเพพญ แสงประกาย

ตตาแหนหง นจกววจยจ เชชยช วชาญ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร
- Janpen Saengprakai, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chowladda Teangpook, "Effect of Heat on Antimutagenic Activity of Some Cucurbitaceae", การ
ประชสมววชาการและเสนอผลงานววจยจ พรชเขตรคอนและกศงช รคอน ครจงพ ทชช 6 (2012)
- 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)", ประชสมววชาการโภชนาการแหตงชาตว ครจงพ ทชช 6
The 6th Thailand Congress of Nutrition (2012)
- Dalad Siriwan, Gassinee Trakoontivakorn, Janpen Saengprakai, "Antimutagenic and antioxidant activities of exported fruits in Thailand", การประชสม
ววชาการโภชนาการแหตงชาตวครจงพ ทชช 7 (2013)
- Janpen Saengprakai, Chomdao Sikkhamondhol, Siriluck Iamtham, กนกอร สสวรรณศวลปป, "Mutagenicity of Cooked Meat Assayed by Bacterial Reserve
Mutation Test", การประชสมววชาการงานคสมค ครองผผบค รวโภคดคานผลวตภจณฑรสขส ภาพ เรรอช ง "สสขภาพดชเรวมช ตคนทชนช ช รผทค นจ เทคโนโลยช รผดค โช ฆษณาเกวนจรวง" (2014)
- Janpen Saengprakai, Chomdao Sikkhamondhol, Apisit Songsasen, "Effect of Thai-folk Cooking on Mutagenic Activity and Mutagen Content in Pork", 1st
Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH) (2014)
- Orathai Sawatdichaikul, ศรจญญา เรรองสวตาง, Janpen Saengprakai, "Effect of drying processes to the anti-oxidant activity of Thai folk vegetables", การ
ประชสมววชาการโภชนาการแหตงชาตว ครจงพ ทชช ๙ :“โภชนาการดชถวค นหนคา ตามรอยพระบาทเจคาฟปานจกโภชนาการ” (2015)
- Janpen Saengprakai, Wanida Pan-utai, "Antimutagenic activity of Spirulina platensis IFRPD 1182 and Spirulina maxima IFRPD 1183 toward Heterocyclic
Amines", การประชสมววชาการระดจบชาตว "ววทยาศาสตรรวจว ยจ " ครจงพ ทชช 9 The 9th National Science Research Conference (2017)
- Chomdao Sikkhamondhol, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, Chowladda Teangpook, "Effect of high anthocyanin rice flour on coconut milk
ice cream qualities", การประชสมววชาการระดจบชาตว "ววทยาศาสตรรวจว ยจ " ครจงพ ทชช 9 "ววจยจ แบบองครรวมเพรอช มวลมนสษยชาตว (2017)
- สสปญ
ป ญา ศรชชยจ 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", การประชสมววชาการระดจบชาตว ครจงพ ทช1ช 4 ม.เกษตรศาสตรร ววทยาเขตกสาแพงแส 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)
ระดจบนานาชาตว
- 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)
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Janpen Saengprakai, Ngamjit Lowithun, "influence of
sterilization heat to antioxidant capacity and antimutagenicity of central and southern foods of Thailand", the 2 nd International Conference on Natural
Products for Health and Beauty
(2008)
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, ววศยจ พรหมเทพ, "Antimutagenicity of Edible Mushrooms in Northeastern
Area of Thailand ", The 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Janpen Saengprakai, "Assessment of Protein Quality and Antioxidant activity of Liang Curry Soup
compared to Commercial Vegetable Soup", Burapha International Conference 2012 (2012)
- 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)
- Dalad Siriwan, Janpen Saengprakai, "Comparative antimutagenic and antioxidant activities of red and white dragon fruits extracts using Drosophila
wing spot test", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH) (2014)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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นางจจนทรรเพพญ แสงประกาย

ตตาแหนหง

นจกววจยจ เชชยช วชาญ

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร

- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Janpen Saengprakai, Dalad Siriwan, "Anticancer,Antioxidant and Antimutagenic Activities of Tricholoma
( Tricholoma crassum) Mushroom", International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (2014)
- Janpen Saengprakai, Vipa Surojanametakul, "Antimutagenic effect of Analog-Curcuminoid: the ModifiedProduct from Curcumin", The 8th Thailand
–Taiwan Bilateral Conference” in the theme of “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food” (2014)
- Wanida Pan-utai, วรชรตช นร คะหะปะนะ, Siriluck Iamtham, Janpen Saengprakai, "C-phycocyanin extraction from Spirulina platensis oven-dried biomass",
The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (2014)
- Janpen Saengprakai, Chomdao Sikkhamondhol, นวรมล เรรองฤทธว,ธ Siriluck Iamtham, "Mutation Evaluation of the Extracts from Thai Savory Powder
Favors (Nua Powder) and the Vegetables Composed in Nua Powder by Ames test", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014 (2014)
- Nuttawut Lainumngen, Janpen Saengprakai, Siriporn Tanjor, นายวสจนตร พจนโพธว,ธ นายอรจญ ฝอดสผงเนวน, "Development of high anthocyanin crispy rice bar",
The 2nd Suan Sunandha National International Academic Conference on Science and Technology "Science, Technology and Innovation for Sustainable
Development" (2019)
- 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
- อนสสทว ธวบตจ รงานววจยจ ปป 2554 เรรอช ง "เครรอช งดรมช ธจญชาตวสาส เรพจรผปสมสนไพรไทยและกรรมววธกช ารผลวตเครรอช งดรมช ดจงกลตาว" จาก สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร
- อนสสทว ธวบตจ รงานววจยจ ปป 2559 เรรอช ง "คสกกชชพ นวดแขพงจากผลไมคบดละเอชยดและกรรมววธกช ารผลวต" จาก งานทรจพยรสนว ทางปปญญา สสานจกงานบรวการววชาการ
- อนสสทว ธวบตจ รงานววจยจ ปป 2559 เรรอช ง "เครรอช งดรมช แกควมจงกรผสมเปลรอกแกควมจงกรและกรรมววธกช ารผลวต" จาก งานทรจพยรสนว ทางปปญญา สสานจกงานบรวการววชาการ
- อนสสทว ธวบตจ รงานววจยจ ปป 2561 เรรอช ง "เครรอช งดรมช นมกลควยหอมทองชนวดผงและกรรมววธกช ารผลวต" จาก คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร
- อนสสทว ธวบตจ รงานววจยจ ปป 2561 เรรอช ง "ซสปแกงเลชยงผงกศงช สสาเรพจรผปเสรวมผงกลควยและกรรมววธกช ารผลวต" จาก มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร
- อนสสทว ธวบตจ รงานววจยจ ปป 2561 เรรอช ง "ซสปเหพดรวมมวตรเสรวมโปรตชนกศงช สสาเรพจรผปแบบผงและกรรมววธกช ารผลวต" จาก สสานจกบรวการววชาการ มก
- อนสสทว ธวบตจ รงานววจยจ ปป 2562 เรรอช ง "สผตร และกรรมววธกช ารผลวตซอสหมจกเนรอพ สจตวรสตผ รเขคมขคนทชมช คช ณ
ส สมบจตยว บจ ยจงพ สารกตอกลายพจนธส"ร จาก สวก.
- อนสสทว ธวบตจ รงานววจยจ ปป 2562 เรรอช ง "สผตร และกรรมววธกช ารผลวตผงหมจกเนรอพ สจตวรทมช คช ณ
ส สมบจตยว บจ ยจงพ สารกตอกลายพจนธส"ร จาก สวก.
ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงธ านววจยจ ปป 2553 เรรอช ง "คสณคตาเชวงสสขภาพของผจกพรนพ บคานและอาหารไทย" จาก กรมทรจพยรสนว ทางปปญญา
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- ทสนววจยจ เซเรบอส อวอรรด ครจงพ ทชช 11 ประจสาปป 2554 ประจสาปป 2554 จาก บรวษทจ เซเรบอส (ประเทศไทย) จสากจด
- ประกาศเกชยรตวคณ
ส ผผสค รคางชรอช เสชยงใหคกบจ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร ประจสาปป พ.ศ.2557 ประจสาปป 2557 จาก สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร
มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร
- ประกาศเกชยรตวบตจ รเพรอช ประกาศเกชยรตวคณ
ส ในโอกาสไดครบจ รางวจลการนสาเสนอผลงานดคานการคสมค ครองผผบค รวโภค ประจสาปป 2557 จาก มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร
- นจกววจยจ ผผสค รคางสรรครผลงานววจยจ ตชพมว พรระดจบนานาชาตว ปป 2558 ประจสาปป 2560 จาก มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร
- รางวจลนจกววจยจ ผผสค รคางสรรครผลงานววจยจ ตชพมว พรระดจบนานาชาตว ปป 2560 ประจสาปป 2562 จาก มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางจจนทรรเพพญ แสงประกาย

ตตาแหนหง นจกววจยจ เชชยช วชาญ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร
- รางวจลนวจตกรรมขคาวไทยเฉลวมพระเกชยรตว 2007 ประจสาปป 2550 เรรอช ง "ผลวตภจณฑรขาค วแกงทอดกศงช สสาเรพจรผป" จาก มผลนวธขว าค วไทยในพระบรมราชผปถจมภร รตาวกจบ สสานจกงานนวจต
กรรมแหตงชาตว (สนช.)
- รางวจลชนะเลวศ การประกวดของฝากประจสาจจงหวจดจากขคาวไรซรเบอรรรช ประเภทอาหารและเครรอช งดรมช ประจสาปป 2559 เรรอช ง "การพจฒนาผลวตภจณฑรเครรอช งดรมช ชาขคาวไรซรเบอรช"ช จาก
มผลนวธอว าสาเพรอช นพศงช (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตรร
- Creator Awards สจงคม ประจสาปป 2560 เรรอช ง "การพจฒนาผลวตภจณฑรเครรอช งดรมช ชาขคาวไรซรเบอรช"ช จาก ศผนยรนวจตกรรมกลสมต ธสรกวจ ซชพช ออลลร อาคาร ซชพช ทาวเวอรร ชจนพ 20 ถนนสชลม
แขวงสชลม เขตบางรจก กรสงเทพฯ
- รองชนะเลวศอจนดจบหนศงช ในการประกวดดคานนวจตกรรมและสวงช ประดวษฐร ประจสาปป 2560 เรรอช ง "ผลวตภจณฑรหมจกเนรอพ สจตวรสาส หรจบอบ-ปปงป -ยตางทชมช คช ณ
ส สมบจตยว บจ ยจงพ การกตอตจวของสารกตอ
กลายพจนธส"ร จาก ทชปช ระชสมสภาขคาราชการ พนจกงาน และลผกจคางมหาววทยาลจยแหตงประเทศไทย
- รางวจลชมเชย ประจสาปป 2560 เรรอช ง "การลดอจนตรายของสารพวษจากววธปช รสงแบบ อบ ปปงป ยตาง" จาก คณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร เครรอขตาย Southeast Asian
Social Innovation Network รตวมกจบ Erasmus+ Programme of the European Union
- รองชนะเลวศอจนดจบทชช 1 ดคานสวงช ประดวษฐร ประเภท Poster Presentation โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดจบชาตว ดคานการพจฒนางานประจสา งานววจยจ สวงช ประดวษฐร และ
นวจตกรรม ครจงพ ทชช 4 ดคานสวงช ประดวษฐร ประจสาปป 2562 เรรอช ง "ครวสปปกาค : เมลพดเงาะอบแหคมผสมคอนเฟลกเคลรอบคาราเมล" จาก ทชปช ระชสมสภาขคาราชการ พนจกงาน และลผกจคาง
มหาววทยาลจยแหตงประเทศไทย (ปขมท)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- The best oral presentation ประจสาปป 2557 เรรอช ง "Comparative antimutagenic and antioxidant activities of red and white dragon fruits extracts using
Drosophila wing spot test" จาก Nakhon Pranom University
University of Pittburgh
- รางวจลทชช ๒ ดคานการววจยจ และงานประจสา คสมค ครองผผบค รวโภค ประจสาปป 2557 เรรอช ง "การตรวจสอบฤทธวกธ อต กลายพจนธสใร นเนรอพ สจตวรทผช าต นกระบวนการปรสงสสกโดยววธทช ดสอบการกลาย
พจนธสแร บบยคอนกลจบในแบคทชเรชย" จาก สสานจกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผลงานววจยจ นชเพ ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2547 - 8 สวงหาคม 2563

พวมพรครจงพ ลตาสสดเมรอช 8/8/63
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