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การศศกษา

สบงกบด

ฝฝายกระบวนการผลจตและแปรรทป สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร

วท.บ.(วจทยาศาสตรฑและเทคโนโลยยการอาหาร), มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ, ไทย, 2543
วท.ม.(วจทยาศาสตรฑการอาหาร), มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ, ไทย, 2550

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การแปรรทปดควยความรคอน (อาหารบรรจจกระปปอง, ขวดแกคว และรยทอรฑทเพาชฑ), กระบวนการแชลเยยนเยยอกแขยงผนกและผลไมค

โครงการววจยบ
ปป 2546-2547 ชจดโครงการ : ไผลบนพยนพ ทยสท งท ; โครงการยลอยทยท 7 ; การแปรรทปหนลอไมคจากไผลบนทยสท งท ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากมทลนจธโจ ครงการหลวง
ปป 2547-2548 การพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหารไทยสจขภาพเสรจมยจทธศาสตรฑครนวไทยสทโล ลก ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงานคณะกรรมการวจจยน แหลงชาตจ
ปป 2548

การแปรรทปหนลอไมคจากไผลบนทยสท งท ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากมทลนจธโจ ครงการหลวง

ปป 2548-2549 โครงการวจจยน ยลอยทยท 1 พนฒนาผลจตภนณฑฑอาหารไทยและ เครยอท งปรจงรส เพยอท สนนบสนจนธจรกจจแฟรนไชสฑในตลางประเทศ ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงาน
คณะกรรมการวจจยน แหลงชาตจ
ปป 2549

การถลายทอดเทคโนโลยยกรรมวจธกย ารผลจตและคจณคลาทางอาหารของนพาส ชยวจจตสสาเรยจรทป ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยน มก.

ปป 2548-2551 การศศกษาลนกษณะทางกายภาพของหนลอไมคสดและการแปรรทปหนลอไมคสด ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยน มก.
ปป 2551-2552 การพนฒนากลจนท รสของชาเขยยว ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากKirin Company Limited
ปป 2551-2552 การพนฒนาผลจตภนณฑฑจมทกขคาวกลคอง นพาส ขคาวกลคอง และไสคกรอกสมจนไพร ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากโครงการความรลวมมยอระหวลางมหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- ธนาคารเพยอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร
ปป 2552-2553 การพนฒนาเครยอท งดยมท นพาส มะพรคาวผสมนพาส สนบปะรดและขจง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร มหาวจทยาลนย
เกษตรศาสตรฑ
ปป 2552-2553 การพนฒนาแซนดฑวชจ สเปรดนพาส นมถนวท เหลยองใสลโปรตยนเกษตร ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร มหาวจทยาลนย
เกษตรศาสตรฑ
ปป 2552-2553 การพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหารสจขภาพจากผนกพยนพ บคาน ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2553

นวนตกรรมสแนคขคาวโพดสยมวล งสจขภาพดควยกระบวนการเอกซฑทรทชนน ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยน มก.

ปป 2553

อจทธจพลของกระบวนการเอกซฑทรทชนน ตลอคจณสมบนตทจ างกายภาพ เคมย และเชจงสจขภาพจากขคาวและถนวท ของไทย ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวจจยน มก.

ปป 2554-2555 การเพจมท สมบนตเจ ชจงหนคาทยขท องแปปงขคาวโดยกระบวนการทางชยวเคมย ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงานคณะกรรมการวจจยน แหลงชาตจ
ปป 2554-2556 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากUnited
Nations University (UNU)
ปป 2555

Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากJICA

ปป 2555

การผลจตเครยอท งดยมท สจขภาพจากสารสกนดซนงขคาวโพดสยมวล งเขคมขคน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร

ปป 2555

โครงการผลจตอาหารไทยเพยอท สจขภาพชลวยเหลยอผทปค ระสบภนยนพาส ทลวม ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงานคณะกรรมการวจจยน แหลงชาตจ

ปป 2555
ผลจตภนณฑฑไขลไกลแปรรทป : ไขลดองปรจงรส และ พจดดจงพ ไขลครบรสพรคอมบรจโภคในบรรจจภณ
น ฑฑออล นตนวแบบ Spout Pouch ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคน
ควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร
ปป 2555-2556 การพนฒนากระบวนการผลจตผนกผงโดยกระบวนการทสาแหคงแบบโฟมแมท ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร
ปป 2555-2556 การพนฒนากระบวนการผลจตเพยอท ยกระดนบคจณภาพของพรจกชยฟพ าป แหคงเพยอท การสลงออก ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงานคณะกรรมการวจจยน แหลงชาตจ
ปป 2556

การพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหารเสรจมสสาหรนบเดยกพรคอมบรจโภคบรรจจรทย อรฑทเพาชฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน ผทปค ระกอบการ (คจณสจวฒ
น นฑ โสภาศรยพนน ธฑ)

พจมพฑครนงพ ลลาสจดเมยอท 4/6/63
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ปป 2556

การวจจยน เพาะเลยยพ งเหยดถนงท เชลาสยทอง และแปรรทปเครยอท งดยมท สสาเรยจรทป ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน คอรฑดไพย บโอเทค จสากนด

ปป 2556

นวนตกรรมหมทแผลนกรอบเจเพยอท สจขภาพดควยเทคโนโลยยเอกซฑทรทชนน ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร

สบงกบด

ฝฝายกระบวนการผลจตและแปรรทป สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร

ปป 2556-2557 การใชคประโยชนฑจากแปปงขคาวในการพนฒนาแปปงชจบทอดสสาเรยจรทปสสาหรนบผลจตภนณฑฑแชลเยยอกแขยง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากหคางหจนค สลวนจสากนด วราวจธ
อจตสาหกรรม
ปป 2556
การปรนบเปลยยท นลนกษณะโครงสรคางของเครยอท งเอกซฑทรทเดอรฑชนจดสกรทคเลท พยอท เพจมท ความหลากหลายของผลจตภนณฑฑเอกซฑทรทชนน ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจด
หนจนวจจยน มก.
ปป 2556
วจจยน มก.

การศศกษาผลของวจธกย ารแปรรทปเพยอท ยยดอายจการเกยบรนกษาตลอคจณภาพของผลจตภนณฑฑโปรตยนเนยอพ เทยยมความชยนพ สทง ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจน

ปป 2556-2557 การศศกษาสมบนตแจ ละใชคประโยชนฑจากขคาวโพดลทกผสมแอนโธไซยานจนสทง ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงานคณะกรรมการวจจยน แหลงชาตจ
ปป 2556-2557 การพนฒนาผลจตภนณฑฑนมแพะบรรจจกระปปอง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน เพยท อะราวดฑ จสากนด
ปป 2557-2558 การพนฒนาผลจตภนณฑฑนมถนวท เหลยองรสชาตจตาล งๆ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากThai Rich Beverage Co.,Ltd.
ปป 2557-2558 การศศกษากรรมวจธกย ารผลจตสนงขยาบรรจจในภาชนะทยปท ดป สนจท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน สจขมจ พาณจชยฑ จสากนด
ปป 2557-2558 พนฒนาผลจตภนณฑฑผงนนวจากพยชผนกสมจนไพรในประเทศไทย ตคนแบบสสาหรนบการผลจตเชจงพาณจชยฑ ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงานพนฒนาการวจจยน การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2558

การพนฒนาผลจตภนณฑฑแปปงคนพเคคกสสาเรยจรทปในไมโครเวฟ ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน มจตรนสาชนยไรซฑ จสากนด

ปป 2558-2559 การพนฒนาเครยอท งดยมท รนงนกสสาเรยจรทป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผทปค ระกอบการ (คจณรจจ วศจนชนยพร)
ปป 2558-2559 การพนฒนาผลจตภนณฑฑเครยอท งดยมท ถนวท เขยยวพาสเจอรฑไรซฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกสลงเสรจมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
ปป 2558-2559 การศศกษาวจธกย ารผลจตมะพรคาวกะทจสาส เรยจรทปบรรจจในรยทอรฑทเพาชฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน ไทยมะพรคาวกะทจ จสากนด
ปป 2557-2558 การพนฒนาผลจตภนณฑฑชาไทย Dairy-Free ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน โกลเบจลฟทดป เทรดดจงพ จสากนด
ปป 2558-2559 พนฒนาสทตรแปปงเคคกสสาหรนบ Free Food Allergen กศงท สสาเรยจรทป ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผทปค ระกอบการ (คจณฉนตรรวย เอยยวประเสรจฐ)
ปป 2559

การทดสอบสภาวะฆลาเชยอพ ผลจตภนณฑฑอาหารในบรรจจภณ
น ฑฑรทย อรฑทเพาชฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน เอสซยจย แพคเกจจจงพ จสากนด (มหาชน)

ปป 2559

การศศกษาสภาวะการฆลาเชยอพ ผลจตภนณฑฑพรจกแกงสสาเรยจรทปบรรจจในรยทอรฑทเพาชฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน อายจโนะโมะโตตะ (ประเทศไทย) จสากนด

ปป 2559-2560 การยกระดนบคจณภาพและความปลอดภนยของพรจกแหคงของไทยและผลจตภนณฑฑแปรรทปจากพรจก ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงานคณะกรรมการวจจยน แหลง
ชาตจ
ปป 2559-2560 พนฒนาผลจตพาสตคาปราศจากกลทเตนกลจนท รสสมจนไพร ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผทปค ระกอบการ (คจณรนตนะ นวกรรมจก)
ปป 2559-2561 การพนฒนากระบวนการยลอยขคาว ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากThe Japan International Cooperation Agency (JICA)
ปป 2559-2561 การพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหารจากเหยดขอน ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน แฟนซยวดคท อจนเตอรฑเนชนนแนล จสากนด
ปป 2560

การพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหารเสรจมชงดยมท โภชนาการครบถควนสสาหรนบผทสค งท อายจ ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน ฟปนกจ ซฑ เมดจคลน เทคโนโลยย จสากนด

ปป 2560
การศศกษาสภาวะการฆลาเชยอพ ผลจตภนณฑฑพรจกแกงสสาเรยจรทปบรรจจในรยทอรฑทเพาชฑ-โครงการตลอเนยอท ง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรจษทน อายจโนะโมะโตตะ (
ประเทศไทย) จสากนด
ปป 2560
พนฒนาตลอยอดผลจตภนณฑฑแปรรทปขคาว โครงการสลงเสรจมและพนฒนาการผลจตขคาวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจสาปป 2560 ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจน
จากกรมการขคาว
ปป 2560-2561 การพนฒนาสลวนผสมขนมอบปราศจากกลทเตนพรคอมใชคจากแปปงขคาวไทย ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกงานพนฒนาการวจจยน การเกษตร (สวก.)
พจมพฑครนงพ ลลาสจดเมยอท 4/6/63
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นางสาวงามจจตร โลลวทจ รท

ตตาแหนหง

นนกวจจยน

สบงกบด

ฝฝายกระบวนการผลจตและแปรรทป สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร

ปป 2560-2561 การพนฒนาแอปพลจเคชนนท อาหาร GMP ไทยแลนดฑ ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสสานนกนายกรนฐมนตรย
ปป 2561
นวนตกรรมผลจตภนณฑฑขาค วไรซฑเบอรฑรแย ปรรทปทยมท คย ณ
จ คลาทางโภชนาการสทงและคารฑบอนฟจตพรจนพ ทฑตาสท เพยอท การตลาดเฉพาะทาง ( ผทรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจด
หนจนวจจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตจ
- Ngamjit Lowithun, Waraporn Prasert, Urai Phawsungthong, "Development of coconut water beverage mixed with pineapple juice and ginger extract",
วารสารสสานนกงานคณะกรรมการวจจยน แหลงชาตจ 43 (2) (2011) 47-61
- Waraporn Prasert, Ngamjit Lowithun, Urai Phawsungthong, "The development of reduced fat sandwich spread from soy milk", วารสารวจชาการเกษตร 30
(2) (2012) 166-176
- Warapa Mahakarnchanakul, อรรณพ ทนศนอจดม, ยศยา ทจรสจ ทจ ธจ,ธ จานจลกน ษณ ?ขนบดย, Ngamjit Lowithun, Chidchom Hiraga, "Removal of Pesticide Residues in
Spur Pepper Serving as Raw Material for Food Industry", วจทยาศาสตรฑเกษตร 44 (3) (2013) 295-298
- Sunsanee Udomrati, Patcharee Tungtrakul, Ngamjit Lowithun, "Effect of Different Milling Methods on Physicochemical Properties of Thai Rice Flour
(Khao Dawk Mali 105) and Its Application for Gluten Free Product", วารสารวจทยาศาสตรฑและเทคโนโลยย 27 (2) (2019) 311-325
- Sunsanee Udomrati, Patcharee Tungtrakul, Ngamjit Lowithun, "Influence of milling methods on physicochemical properties of Thai rice flour
(Riceberry) and its application for gluten free crispy waffle", วารสารวจทยาศาสตรฑ มข. 47 (1) (2019) 81-92
ระดนบนานาชาตจ
- Ngamjit Lowithun, Sanguansri Charoenrein, "Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutan",
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 44 (11) (2009) 2183-2188
- Plernchai Tangkanakul, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Ngamjit Lowithun, Pornthip Charoenthamawat, Gassinee Trakoontivakorn,
"Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", International Food Research Journal
16 (4) (2009) 571-580
- 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
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Ngamjit Lowithun, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, "Influence of thermal sterilization on
antioxidant capacity and total phenolics of spicy Thai foods", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46 (3) (2012) 451-460
- PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, Ngamjit Lowithun, Rattanawan Mungkung, สโรชา แดงสจร,จ "Development of Ready-to-Eat Color Rice
Product Enriched With Natural Amino Acids", Journal of Agricultural Science 11 (13) (2019) 56-63
- Sunsanee Udomrati, Patcharee Tungtrakul, Ngamjit Lowithun, ผศ.ดร.ดวงใจ ถจรธรรมถาวร , "Different Milling Methods: Physicochemical, Pasting and
Textural Properties of Rice Flours", Pakistan Journal of Nutrition 19 (5) (2020) 253-265
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตจ
- 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)
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- Plernchai Tangkanakul, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Ngamjit Lowithun, Pornthip Charoenthamawat, Gassinee Trakoontivakorn,
"Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", 19th International Congress of
Nutrition (ICN 2009) (2009)
- Waraporn Prasert, Ngamjit Lowithun, Urai Phawsungthong, "The Development of Healthy Soy Milk Sandwich Spread", การประชจมวจชาการ เกษตรนเรศวร
ครนงพ ทยท 8 (2010)
- Ngamjit Lowithun, Itaru Sotome, Makiko Takenaka, Md. Sharif Hossen, Hiroshi Okadome , "Physical Properties of Bread Substituted with Broken Rice
Grain", การประชจมวจชาการวจทยาศาสตรฑและเทคโนโลยยแหลงประเทศไทย ครนงพ ทยท 37 (วทท.37) (2011)
- Ngamjit Lowithun, Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Sompoch Yai-eiam, "Quality of Alkaline Noodle Substituted with Hybrid Purple Corn Flour
(KPSC 903)", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference
“Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food” (2014)
ระดนบนานาชาตจ
- 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)
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Ngamjit Lowithun, "Antioxidant activity and phenolic
content of some spicy Thai foods: Effect of thermal treatment", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009) (2009)
- Waraporn Prasert, Ngamjit Lowithun, Urai Phawsungthong, "The Development of Soy Milk Sandwich Spread", International Conference on Agriculture
and Agro-Industry (ICAAI2010)
"Food, Health and Trade" (2010)
- Nipat Limsangouan, Mr. Pramuan Saithong, Chulaluck Charunuch, Ngamjit Lowithun, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Functional
Properties of Thai Rice and Legume", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 (2010)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Ngamjit Lowithun, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of Extrusion
Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 (2013)
- Ngamjit Lowithun, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, Supakchon Klongdee, Chulaluck Charunuch,
Chokechai Aekatasanawan, "Effects of Grinding and Extration Conditions on Anthocyanin Extracts of Thai Purple Corncob (KPSC 901)", The 1st Nong Khai
Campus International Conference 2013 (2013)
- Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Ngamjit Lowithun, "Effect of Foaming Technique on The Drying Curve and Color of Tomato Powder", The First
Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong
Sub-region” (2013)
- Ngamjit Lowithun, Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Sompoch Yai-eiam, "Application of hybrid purple corn flour compared with yellow corn flour
to substitute wheat flour in salted noodle", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN 2015) (2015)
- Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Ngamjit Lowithun, Chulaluck Charunuch, "Physical, chemical and functional properties of whole grain, corn grit
and nixtamalized product from high anthocyanin corn hybrid (KPSC 903)", 12th Asian Congress of Nutrition (2015)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2555 เรยอท ง "ผลจตภนณฑฑอาหารขบเคยยพ วขคาวโพดสยมวล งโดยใชคเครยอท งเอกซฑทรทเดอรฑ" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร
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- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2556 เรยอท ง "กรรมวจธกย ารผลจตนพาส ขคาวกลคองงอก" จาก มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2558 เรยอท ง "กรรมวจธกย ารผลจตขคาวเสรจมสารตคานอนจมลท อจสระพรคอมบรจโภค" จาก งานทรนพยฑสนจ ทางปปญญา สสานนกงานบรจการวจชาการ
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2558 เรยอท ง "กรรมวจธกย ารผลจตขคาวเหนยยวมทนทยเท สรจมสารตคานอนจมลท อจสระ" จาก งานทรนพยฑสนจ ทางปปญญา สสานนกงานบรจการวจชาการ
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2558 เรยอท ง "เครยอท งดยมท ขคาวกลคองงอกผสมขคาวเหนยยวดสา" จาก มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2558 เรยอท ง "เครยอท งดยมท ทยมท สย วล นผสมของสารสกนดซนงขคาวโพดสยมวล งและกรรมวจธกย ารผลจต" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2558 เรยอท ง "เครยอท งดยมท นพาส ขคาวกลคองงอกผสมนพาส แครอท" จาก สสานนกงานบรจการวจชาการ มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2558 เรยอท ง "เครยอท งดยมท นพาส ขคาวกลคองงอกผสมนพาส ถนวท เหลยองและนพาส งาดสา" จาก สสานนกงานบรจการวจชาการ มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2558 เรยอท ง "ผลจตภนณฑฑปรจงแตลงรสเลยยนแบบหมทแผลนกรอบเจทยมท สย วล นประกอบของแปปงถนวท เหลยองพรลองไขมนนผสมกลทเตนขคาวสาลยและกรรมวจธกย ารผลจต"
จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร
- อนจสทจ ธจบตน รงานวจจยน ปป 2558 เรยอท ง "ผลจตภนณฑฑอาหารขบเคยยพ วจากถนวท เขยยวโดยใชคเครยอท งเอกซฑทรทเดอรฑ" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลจตภนณฑฑอาหาร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลผลงานวจจยน ตยพมจ พฑระดนบนานาชาตจ มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ ปป 2552(รางวนลประเภทบจคคล-ผทสค รคางสรรคฑผลงานวจจยน ตยพมจ พฑ กลจมล 1) สาขาวจทยาศาสตรฑ ประจสาปป 2553
เรยอท ง "Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutan" จาก มหาวจทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- รางวนลชมเชย นวนตกรรมขคาวไทย ประจสาปป 2561 กลจมล อจตสาหกรรม ประจสาปป 2561 เรยอท ง "โอคจ เบเกอรฑ – แปปงขนมปปงขคาวไทยสสาเรยจรทป" จาก มทลนจธขจ าค วไทย ในพระบรม
ราชทปถนมภฑ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- การนสาเสนอผลงานทางวจชาการ ภาคโปสเตอรฑ ดยเดลน อนนดนบ 1 อจตสาหกรรมเกษตร ประจสาปป 2553 เรยอท ง "การพนฒนาแซนดฑวชจ สเปรดนพาส นมถนวท เหลยองเพยอท สจขภาพ" จาก การ
ประชจมวจชาการ งานเกษตรนเรศวร ครนงพ ทยท 8
- 2nd Prize Poster Presentation of Science and Technology ประจสาปป 2556 เรยอท ง "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of
Black Gram Bean" จาก Khon Kaen University Nong Khai Campus
ผลงานวจจยน นยเพ ปปนรายการรวบรวมระหวลางปป 1 มกราคม 2547 - 4 มจถนจ ายน 2563
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