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วท.บ.(คหกรรมศาสตรฑทวทน ไป), สถาบนนราชภนฏสวนดดสตส , ไทย, 2537
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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

พนฒนาผลสตภนณฑฑ ประเมสนผลการทดสอบประสาทสนมผนส การวสเคราะหฑอาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

โครงการววจยบ
ปป 2543
การศศกษาการยอมรนบของผผบค รสโภคและความปลอดภนยของผลสตภนณฑฑนาน ปลาหวานทมจท าน หนนายในทคองตลาด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสถาบนนคคนควคาและ
พนฒนาผลสตภนณฑฑอาหาร
ปป 2544

การพนฒนากรรมวสธกม ารผลสตคดกกมเน หหดและการยอมรนบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหาร มก.

ปป 2545-2546 การศศกษาองคฑประกอบทางเคมมปรสมารฟฟนอลทนงน หมดของสารฟลาโวนอยดฑบางชนสดของผลไมคเขตหนาวนนาเขคาเพพอท เปรมยบเทมยบกนบผลไมคทผทม ลสตโดยมผลนสธโส ครงการ
หลวง ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากมผลนสธโครงการหลวง
ธส
ปป 2547
การพนฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสนมผนสของบดคคลากรในสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหาร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสถาบนนคคน
ควคาและพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหาร มก.
ปป 2548
โครงการบผรณาการการวสจยน และพนฒนาเพพอท เพสมท ศนกยภาพสมดนไพรไทย/ โครงการวสจยน ยนอยทมท 4 : การวสจยน และพนฒนาคดณคนาทางโภชนาการผลสตภนณฑฑอาหารสดขภาพ
จากสมดนไพรไทยเพพอท สรคางมผลคนาเพสมท ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสนานนกงานคณะกรรมการวสจยน แหลนงชาตส
ปป 2548-2549 1. การพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหารเสคนบะหมมกท งทศ สนาเรหจรผปจากขคาวทมมท ธม าตดเหลหกสผงและเสรสมธาตดเหลหก ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากศผนยฑพนน ธดวศส วกรรมและ
เทคโนโลยมชวม ภาพแหนงชาตส
ปป 2548-2549 ศศกษาพฤตสกรรมและความตคองการในการบรสโภคผลสตภนณฑฑโครงการหลวง : กรณมศกศ ษาในเขตกรดงเทพฯ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากมผลนสธโส ครงการหลวง
ปป 2548-2550 การพนฒนาผลสตภนณฑฑจากเมหดมะมนวงหสมพานตฑ ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากมก.-ธกส. (โครงการความรนวมมพอระหวนางมหาวสทยาลนยเกษตรศาสตรฑ กนบธนาคาร
เพพอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร)
ปป 2549-2550 โครงการพนฒนาผลสตภนณฑฑกมน มมเท ยลลมจท ากสมดนไพรและผนก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหาร
ปป 2549

การประกนนคดณภาพและการยพดอายดการเกหบรนกษาของเหหดหอมสด ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2549

สารตคานออกซสเดชนนท จากผนกบดงค กคานแดงและยอดกระถสนตนอการปปองกนนหพนในผลสตภนณฑฑขาค วเกรมยบ ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2550

การพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหารเสคนจากแปปงมนนเทศ ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2550

ผลของสภาวะการผลสตตนอปรสมาณการสผญเสมยของสารไอโซฟลาโวนระหวนางกระบวนการทนาเตคาหผค ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2551

กรรมวสธผม ลสตแปปงมะพรคาวเพพอท ใชคเปปนแหลนงใยอาหารในผลสตภนณฑฑขนมอบ ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2551
คดณภาพหลนงการเกหบเกมยท วของเหหดหอมสดทมผท ลสตจากภาคเหนพอและ
ภาคตะวนนออกเฉมยงเหนพอของประเทศไทย ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.
ปป 2551

ปรสมาณทมเท หมาะสมของขมสนน ชนนราชบดรใม นขนมปปง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2551

อาหารวนางเพพอท สดขภาพจากปลาบดแผนนกรอบเสรสมสาหรนายไก ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2552

การศศกษาสผตรทมเท หมาะสมสนาหรนบคดณลนกษณะทางประสาทสนมผนสของบสสกสตสมดนไพรทมไท มนมกม ลผเตน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2551-2552 การพนฒนากลสนท รสของชาเขมยว ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากKirin Company Limited
ปป 2551-2552 การวสจยน และพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหารสดขภาพคาว - หวาน ทมมท คม ณ
ด คนาทางโภชนาการสผงสนาหรนบเดหกวนยเรมยน จากขคาวกลคองงอก ธนญพพช และผลผลสตทางการ
เกษตร ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสนานนกงานคณะกรรมการวสจยน แหนงชาตส
ปป 2553-2554 การผลสตอาหารเพพอท สดขภาพจากถนวท 5 สม สนาหรนบผผสค งผ วนยดควยกรรมวสธเม อหกซฑทรผชนทน ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสนานนกงานคณะกรรมการวสจยน แหนงชาตส
พสมพฑครนงน ลนาสดดเมพอท 4/6/63
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ปป 2553-2554 ผลสตภนณฑฑเตคาหผแค ละนมถนวท เหลพองทมมท สม ารGABA สนาหรนบผผสค งผ อายด ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสนานนกงานคณะกรรมการวสจยน แหนงชาตส
ปป 2554
การใชคแปปงขคาวกลคองงอก แปปงขคาวหอมแดง และแปปงขคาวหอมนสลในผลสตภนณฑฑมนส คส พน เคคกปราศจากกลผเตน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสถาบนนคคนควคาและ
พนฒนาผลสตภนณฑฑอาหาร
ปป 2554
การใชคประโยชนฑจากฟปกขคาวเพพอท พนฒนาเปปยผลสตภนณฑฑซปด กศงท สนาเรหจรผปทมอท ดด มดควยสารกลดมน แคโรทมนอยดฑดวค ยกระบวนการทนาแหคงแบบลผกกลสงน ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน
ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.
ปป 2554

การผลสตฟปกทองญมปท นฝด พรคอมปรดงในภาชนะบรรจดสาน หรนบการจนาหนนายปลมก : คดณภาพระหวนางการเกหบรนกษา ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2555
การประยดกตฑใชคแผนทดลองแบบแพลกเกตตฑ แอนดฑ เบอรฑแมนสนาหรนบผลสตภนณฑฑขนมอบอนอนหวานและปราศจากกลผเตน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดด
หนดนวสจยน มก.
ปป 2554-2556 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากUnited
Nations University (UNU)
ปป 2555-2556 การศศกษาการผลสตปลาสวรรคฑแผนนฮาลาลจากปลาทะเล ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหาร
ปป 2555-2556 การสนงเสรสมการทนองเทมยท วภาคเหนพอโดยใชคภาพลนกษณฑของอาหารทคองถสนท ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสนานนกงานกองทดนสนนบสนดนการวสจยน
ปป 2555-2556 เครพอท งดพมท เพพอท สดขภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน TP Public จนากนด
ปป 2555-2556 ผลของการเสรสมอสนนผลนส ตนอการดผดซศมแคลเซมยมในผลสตภนณฑฑนมดควยวสธหม ลอดทดลอง ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนโครงการวสจยน จากเงสนรายไดคของ
สถาบนนฯ ปปงบประมาณ 2555
ปป 2555-2556 ผลของเครพอท งปรดงสมดนไพรในนนาน หมนกทมมท ตม อน ปรสมาณสารกนอกลายพนนธดแฑ ละฤทธสกธ อน กลายพนนธดทฑ เทม กสดขศนน ในไกนยาน งและหมผยาน ง ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสนานนก
งานคณะกรรมการวสจยน แหนงชาตส
ปป 2556-2557 การศศกษาสมบนตแส ละใชคประโยชนฑจากขคาวโพดลผกผสมแอนโธไซยานสนสผง ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสนานนกงานคณะกรรมการวสจยน แหนงชาตส
ปป 2557

การพนฒนาผลสตภนณฑฑคกคด กมทน เด รมยน ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากผผปค ระกอบการ (นางณนฐธสดา บดณยะกาญจน)

ปป 2557-2558 พนฒนาผลสตภนณฑฑเครพอท งดพมท ชาขคาวไรซฑเบอรมท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน เดฟเวอรฑ คอรฑเปอเรชนนท จนากนด
ปป 2557-2558 ศศกษาวสจยน การผลสตโยเกสรตฑ ขคาวกลคองไรซฑเบอรมเท พาะงอกพรคอมดพมท ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนสนวนตนว
ปป 2556-2557 การพนฒนาผลสตภนณฑฑทเด รมยนอบกรอบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน อนนนตรา ฟผดป แอนดฑ มารฑเกหตตสงน จนากนด
ปป 2556-2557 การวสจยน และพนฒนาผลสตภนณฑฑเครพอท งดพมท กลสนท ใบเตยและกลสนท ดอกไมค ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน ภผเกหตเซาทฑเทอรฑน เซอรฑวสส จนากนด (ดร.จนารนส ปฟตกส ลด
สถสตยฑ )
ปป 2557
การศศกษาชมวภาพความพรคอมของการนนาไปใชคของธาตดแคลเซมยม สนงกะสม และเหลหก ในผลสตภนณฑฑเครพอท งดพมท นมถนวท เหลพองผสมงาดนาและธนญพพช ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน
ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.
ปป 2557-2559 ชดดทดสอบระดนบความแกน-สดกของผลมะมนวงนนาน ดอกไมคสทม องดควยไดอสเลหกทรสกเซหนเซอรฑ ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.
ปป 2558

ผลของการใชคแปปงขคาวทมมท สม ารแอนโทไซยานสนสผงตนอคดณภาพของผลสตภนณฑฑไอศกรมมกะทส ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.

ปป 2558
ผลของรนงสมอลด ตรคาไวโอเลตซม สภาพควบคดมบรรยากาศ และคลพนท อดลตรคาซาวดฑกอน นกระบวนการแปรรผปตนอปรสมาณกรดเฟอรดลกส อสสระ สม และเนพอน สนมผนสของเมลหดขคาว
โพดหวานบรรจดกระปปอง ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.
ปป 2558

การพนฒนาผลสตภนณฑฑแปปงคนพเคคกสนาเรหจรผปในไมโครเวฟ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน มสตรนนาชนยไรซฑ จนากนด

ปป 2558-2559 เครพอท งดพมท นมขคาวสเตอรสไลสฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน เดฟเวอรฑ คอรฑปอเรชนนท จนากนด
ปป 2558-2559 พนฒนาสผตรแปปงเคคกสนาหรนบ Free Food Allergen กศงท สนาเรหจรผป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากผผปค ระกอบการ (คดณฉนตรรวม เอมยวประเสรสฐ)
ปป 2559-2560 พนฒนาผลสตพาสตคาปราศจากกลผเตนกลสนท รสสมดนไพร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากผผปค ระกอบการ (คดณรนตนะ นวกรรมสก)
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ปป 2559-2561 การพนฒนาผลสตภนณฑฑอาหารจากเหหดขอน ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน แฟนซมวดคผ อสนเตอรฑเนชนนแนล จนากนด
ปป 2560
พนฒนาตนอยอดผลสตภนณฑฑแปรรผปขคาว โครงการสนงเสรสมและพนฒนาการผลสตขคาวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจนาปป 2560 ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดน
จากกรมการขคาว
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลสตภนณฑฑกลควยหอมแผนนอบกรอบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน ทรงอภสรชน จนากนด
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลสตภนณฑฑกลควยหอมแผนนอบกรอบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน ทรงอภสรชน จนากนด
ปป 2560-2561 ผลสตภนณฑฑเครพอท งดพมท ขคาวไรซฑเบอรมเท สรสมคอลลาเจนไทพฑทผ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากInnovation Hubs เพพอท สรคางเศรษฐกสจฐานนวนตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2559-2560 การพนฒนากลสนท รสในผลสตภนณฑฑผงโรยขคาวสนาหรนบผผสค งผ อายดทมทม ปม ญ
ป หาการบดเคมยน วและการกลพนอาหารเพพอท ชนวยใหครบน ประทานอาหารไดคมากขศนน ( ผผรค วน มโครงการ )
ไดครบน ทดนจากสนานนกงานพนฒนาการวสจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การพนฒนาเทคโนโลยมการดนดแปลงเนพอน สนมผนสสนาหรนบอาหารโปรตมนจากปลาเพพอท ผผสค งผ อายด ( ผผรค วน มโครงการ ) ไดครบน ทดนจากสนานนกงานพนฒนาการวสจยน การเกษตร (
สวก.)
ปป 2561
การหาสภาวะทมเท หมาะสมของปปจจนยการผลสตแปปงเคคกขคาวกศงท สนาเรหจรผปสนาหรนบการทนาเคคกดควยไมโครเวฟโดยใชคปลายขคาวหนกไรซฑเบอรมแท ละปลายขคาวหอมนสล ( หนวหนคา
โครงการ ) ไดครบน ทดนจากทดนอดดหนดนวสจยน มก.
ปป 2561-2562 การพนฒนาผลสตภนณฑฑเครพอท งดพมท ขคาวกลคองผสมสเตอรสไลสฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากคดณชนยยะ ภนทรพผนสสน
ปป 2561-2562 การพนฒนาผลสตภนณฑฑเยลลมผท ลไมคเหลวบรรจดทปทม ดฟ สนสท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน โยดาฟารฑม
ปป 2562

การพนฒนาผลสตภนณฑฑแปปงเคคกขคาวไรซฑเบอรมกท งทศ สนาเรหจรผป 3 สผตร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน ทรผบญ
ด ฟารฑมา จนากนด

ปป 2562-2563 โครงการผลสตภนณฑฑแปปงเคคกขคาวไรซฑเบอรมกท งทศ สนาเรหจรผป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากกระทรวงวสทยาศาสตรฑและเทคโนโลยม
ปป 2563

การพนฒนาผลสตภนณฑฑชาชงจากบนควมท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากศผนยฑวจส ยน ขคาวแพรน กรมการขคาว

ปป 2562-2563 การพนฒนาผลสตภนณฑฑเยลลมบท กด เพพอท สดขภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทดนจากบรสษทน ดากรมน จนากนด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตส
- Chomdao Sikkhamondhol, Pailin Phoopat, Janpen Saengprakai, "Devlopment of Mushroom Cookies Processing and Acceptability Testing", วารสาร
อาหาร 35 (4) (2005) 293-301
- 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
ระดนบนานาชาตส
- Suparat Reungmaneepaitoon, Chomdao Sikkhamondhol, "Development of Pasta Products from High-Iron Rice and Iron-Fortified Rice Flour", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารวสทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาวสทยาศาสตรฑ) 42 (2) (2008) 367-375
- 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
- Mr. Pramuan Saithong, Malai Muangnoi, Wanchai Panthavee, Chomdao Sikkhamondhol, "Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a
Thai fermented fish", Journal of Bioscience and Bioengineering 110 (5) (2010) 553-557
- Janpen Saengprakai, Chomdao Sikkhamondhol, นสรมล เรพองฤทธส,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
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- Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chomdao Sikkhamondhol, KANOKWAN YODIN, "Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in
retail package", Acta Horticulturae 1123 (32) (2016) 143-148
- 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
ระดนบชาตส
- Chomdao Sikkhamondhol, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Janpen Saengprakai, "A Study of Consumer's Behaviors and Needs on Processing Product
of The Royal Project in Bangkok Area", ผลงานวสจยน ของมผลนสธโม ครงการหลวงประจนาปป 2548 (2005)
- Karuna Wongkrajang, Patcharee Tungtrakul, Chomdao Sikkhamondhol, Somchit Onhem, ผศ.ดร.มาฤดม ผนองพสพฒ
น นฑพงศฑ, "Tofu from germinated soybean
seeds", การประชดมวสชาการโภชนาการแหนงชาตส ครนงน ทมท 6 (2012)
- Chomdao Sikkhamondhol, Wanida Tewaruth Chitisankul, "Development production of mini cupcake from germinated brown rice flour, homdang rice
flour and homnin rice flour", Thailand Research Symposium 2012 Poster Presentation (2012)
- Karuna Wongkrajang, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Chomdao Sikkhamondhol, "Nutrition value of commonly consumed northern
Thai curry recipes", การประชดมวสชาการโภชนาการแหนงชาตส ครนงน ทมท 7 (2013)
- Chomdao Sikkhamondhol, Gassinee Trakoontivakorn, Patcharee Tungtrakul, Plernchai Tangkanakul, "Study mineral content of Foods in the North
(Thailand)", การประชดมวสชาการโภชนาการแหนงชาตสครนงน ทมท 7 (2013)
- Janpen Saengprakai, Chomdao Sikkhamondhol, Siriluck Iamtham, กนกอร สดวรรณศสลปป, "Mutagenicity of Cooked Meat Assayed by Bacterial Reserve
Mutation Test", การประชดมวสชาการงานคดมค ครองผผบค รสโภคดคานผลสตภนณฑฑสขด ภาพ เรพอท ง "สดขภาพดมเรสมท ตคนทมนท ทม รผทค นน เทคโนโลยม รผดค โม ฆษณาเกสนจรสง" (2014)
- Wanpen Mesomya, Somchit Onhem, SARUDA LOHANA, Wanchai Worawattanamateekul, Chomdao Sikkhamondhol, "Studies of halal sheet fish
production from marine fish", การประชดมหาดใหญนวชส าการระดนบชาตส และนานาชาตส ครนงน ทมท 5 (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)
- Siriporn Tanjor, Chomdao Sikkhamondhol, Nusara Sinbuathong, ดร.ครรชสต จดดประสงคฑ, Nednapis Vatanasuchart, "Bioaccessibility of calcium, zinc and
iron in soy milk mixed with sesame and cereals", การประชดมวสชาการโภชนาการแหนงชาตส ครนงน ทมท 9 (2015)
- Chomdao Sikkhamondhol, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, Chowladda Teangpook, "Effect of high anthocyanin rice flour on coconut milk
ice cream qualities", การประชดมวสชาการระดนบชาตส "วสทยาศาสตรฑวจส ยน " ครนงน ทมท 9 "วสจยน แบบองคฑรวมเพพอท มวลมนดษยชาตส (2017)
ระดนบนานาชาตส
- Chomdao Sikkhamondhol, PRAJONGWATE SATMALEE, "Quality of Gummy Jelly Product added with Vegetable and Herbs", The 14 th World Congress
of Food Science and Techology at Chaina (2008)
- 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)
- Chomdao Sikkhamondhol, SARUDA LOHANA, "The Studied of Optimized Formulation for Sensory Attributed of Gluten Free Biscuit", IUFoSt 2010, 15th
World Congress of Food Science Technology. (2010)
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- Chomdao Sikkhamondhol, SARUDA LOHANA, "Product Development of Gluten-Free Herb Biscuits.", Agriculture and Agro-Industry ม.แมนฟาป หลวง เชมยงราย
(2010)
- Chomdao Sikkhamondhol, Wanida Tewaruth Chitisankul, "Using Germinated Brown Rice Flour, Hom-Dang Rice Flour and Hom-Nil Rice Flour in
Gluten-Free Mini Cupcake Product", Life Improvement Food Technology (2011)
- Chomdao Sikkhamondhol, Wassana Narasri, "Development the Production of Cupcake with Plackettand Burman Program.", ASEAN fOOD
CONFERENCE 2013 " MEETING FURTURE FOOD DEMANDS:SECURITY$ SUSTANINABILITY" (2013)
- Janpen Saengprakai, Chomdao Sikkhamondhol, นสรมล เรพองฤทธส,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)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนดสทส ธสบตน รงานวสจยน ปป 2559 เรพอท ง "คดกกมชน นสดแขหงจากผลไมคบดละเอมยดและกรรมวสธกม ารผลสต" จาก งานทรนพยฑสนส ทางปปญญา สนานนกงานบรสการวสชาการ
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลผลงานวสจยน ตมพมส พฑระดนบนานาชาตส มหาวสทยาลนยเกษตรศาสตรฑ ปป 2553 ประเภทบดคคลค-ผผสค รคางสรรคฑผลงานวสจยน ตมพมส พฑ กลดมน 1 จนานวน 1 ผลงาน ประจนาปป 2554 เรพอท ง
"Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish" จาก มหาวสทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- รางวนลชนะเลสศ การประกวดของฝากประจนาจนงหวนดจากขคาวไรซฑเบอรฑรทม ประเภทอาหารและเครพอท งดพมท ประจนาปป 2559 เรพอท ง "การพนฒนาผลสตภนณฑฑเครพอท งดพมท ชาขคาวไรซฑเบอรม"ท จาก
มผลนสธอส าสาเพพอท นพศงท (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตรฑ
- Creator Awards สนงคม ประจนาปป 2560 เรพอท ง "การพนฒนาผลสตภนณฑฑเครพอท งดพมท ชาขคาวไรซฑเบอรม"ท จาก ศผนยฑนวนตกรรมกลดมน ธดรกสจ ซมพม ออลลฑ อาคาร ซมพม ทาวเวอรฑ ชนนน 20 ถนนสมลม
แขวงสมลม เขตบางรนก กรดงเทพฯ
- รางวนลชมเชย ประจนาปป 2560 เรพอท ง "การลดอนนตรายของสารพสษจากวสธปม รดงแบบ อบ ปฟงป ยนาง" จาก คณะสนงคมศาสตรฑ มหาวสทยาลนยเกษตรศาสตรฑ เครพอขนาย Southeast Asian
Social Innovation Network รนวมกนบ Erasmus+ Programme of the European Union
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวนลทมท ๒ ดคานการวสจยน และงานประจนา คดมค ครองผผบค รสโภค ประจนาปป 2557 เรพอท ง "การตรวจสอบฤทธสกธ อน กลายพนนธดใฑ นเนพอน สนตวฑทผทม าน นกระบวนการปรดงสดกโดยวสธทม ดสอบการกลาย
พนนธดแฑ บบยคอนกลนบในแบคทมเรมย" จาก สนานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผลงานวสจยน นมเน ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2543 - 4 มสถนด ายน 2563
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