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สบงกบด

ฝฝชยกระบวนกชรผลนตและแปรรรป สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร

ปรนญญชวนทยชศชสตรมหชบพณฑนต (เทคโนโลยยอชหชร), มหชวนทยชลพยศนลปชกร, ไทย, 2547
ปรนญญชวนทยชศชสตรบพณฑนต (เทคโนโลยยอชหชร) เกยยรตนนยน มอพนดพบ 2, มหชวนทยชลพยศนลปชกร, ไทย, 2541
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พ ฑนต (วนทยชศชสตรนกชรอชหชร), มหชวนทยชลพยเกษตรศชสตรน, ไทย, 2562

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

อชหชรเสรนมสรคชงสดขภชพ, กระบวนกชรเอกซนทรรชนพ , เทคโนโลยยอชหชร( Food Technology )

โครงการววจยบ
ปป 2546-2547 กชรศศกษชกระบวนกชรสกพด คดณสมบพตใน นกชรเปปนสชรยพบยพงล จดลนน ทรยยน และสชรตคชนอนดมลร อนสระ ของคชเทชนนจชกชชเขยยวของไทย ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดน
จชกคณะวนศวกรรมศชสตรนและเทคโนโลยยอตด สชหกรรม และ บพณฑนตวนทยชลพย มหชวนทยชลพยศนลปชกร
ปป 2547-2548 โครงกชรเครรอร งดรมร สชชเรรจรรปธพญชชตนเสรนมสดขภชพดควยสมดนไพรไทย ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกโครงกชรวนจยพ พพฒนชรรวมภชครพฐและเอกชน
ปป 2549-2550 กชรพพฒนชกระบวนกชรผลนตและกชรควบคดมคดณภชพนลชช ผลไมคเพรอร ยรดอชยดกชรเกรบ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกธนชคชรเพรอร กชรเกษตรและสหกชณนกชรเกษตร
ปป 2550-2551 กชรพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชรเพรอร สดขภชพจชกกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกUNU-Kirin Fellowship Programm
ปป 2551

กชรพพฒนชเครรอร งดรมร ลคชงพนษจชกขมนนล รชงจรดและอนนนรลนน ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2551

กชรศศกษชคดณสมบพตทน ชงกชยภชพและเคมย ของแปปงขคชวโพดบดหยชบดพดแปรดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2551

เสรนมสดขภชพดควยเปลรอกมพงคดดในผลนตภพณฑนอชหชรเชคชธพญชชตนจชกกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2550-2551 กชรพพฒนชกรรมวนธกย ชรผลนตและเทคโนโลยยทเรย หมชะสมในกชรผลนตนลชช ตชลทรชยแดงในระดพบเครรอขรชยวนสชหกนจชดมชน (OTOP) ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชก
สชชนพกงชนคณะกรรมกชรวนจยพ แหรงชชตน
ปป 2552
กชรประเมนนควชมปลอดภพยและวนเครชะหนคณ
ด สมบพตใน นกชรเสรนมสรคชงสดขภชพของเครรอร งดรมร ลคชงพนษทยผร ลนตจชกขมนนล รชงจรด และอนนนรลนน ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดน
จชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2552
คดณสมบพตใน นกชรเสรนมสรคชงสดขภชพจชกขคชวและถพวร ของไทย: คดณสมบพตใน นกชรเปปนสชรตคชนอนดมลร อนสระ และสรงเสรนมกชรเจรนญเตนบโตของจดลนน ทรยยสน ขด ภชพ ( หพวหนคช
โครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2552

ผลของกระบวนกชรควชมรคอนตรอคดณสมบพตขน องสชรตคชนอนดมลร อนสระในงชขชว งชดชชและงชแดง ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2552
อนทธนพลของแปปงขคชวโพดบดหยชบดพดแปรดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ตรอคดณสมบพตทน ชงกชยภชพและเคมยในผลนตภพณฑนอดพ พอง ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชก
ทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2552
อนทธนพลของสภชวะกชรผลนตแบบเอกซนทรรชนพ ตรอ ปรนมชณสตชรนชเพรอร สดขภชพและคดณลพกษณะของผลนตภพณฑนอชหชรขบเคยยล วชนนดกรอบพองทยมร ขย ชค วหพกและถพวร ลพนเตชสย
ทองเปปนองคนประกอบหลพก ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2551-2552 กชรแปรรรปผลนตภพณฑนจชกเนรอล มะพรคชว และกชรควบคดมคดณภชพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกโครงกชรควชมรรวมมรอระหวรชงมหชวนทยชลพยเกษตรศชสตรน ธนชคชรเพรอร กชรเกษตรและสหกรณนกชรเกษตร
ปป 2551-2552 อชหชรเชคชธพญชชตนพรคอมบรนโภคเพรอร สดขภชพโดยเทคโนโลยยเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกโครงกชรศรนยนควชมเปปนเลนศทชงวนชชกชร มหชวนทยชลพย
เกษตรศชสตรน
ปป 2551-2553 กชรกพกเกรบสชรสชชคพญในเครรอร งเทศและสมดนไพรไทยดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกUnited Nations University
ปป 2552

กชรพพฒนชกรรมวนธกย ชรผลนตนลชช ตชลเมรดจชกนลชช ตชลสดของจชก ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนอดตสชหกรรมจพงหวพดนครศรยธรรมรชช

ปป 2552-2553 กชรถรชยทอดเทคโนโลยยกชรแปรรรปมะมรวงสรชร มด ชนภรฟชป พพฒนช ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกงบประมชณดคชนวนชชกชรสนพบสนดนภชรกนจศรนยนภฟร ชป พพฒนช
ปป 2552-2553 กชรสรงเสรนมกชรแปรรรปผลนตภพณฑนอชหชรและสรคชงกลไกทชงกชรตลชดเพรอร ยกระดพบรชยไดคของเกษตรกร ภชยใตคแผนงชนวนจยพ กชรฟฟนฟ ฟรคณ
ด ภชพชยวตน และสนงร แวด
ลคอมของเกษตรกรบนพรนล ทยนร ชชล หนชวโดยใชคแนวทชงปรพชญชเศรษฐกนจพอเพยยง ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนคณะกรรมกชรวนจยพ แหรงชชตน
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สบงกบด ฝฝชยกระบวนกชรผลนตและแปรรรป สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
ปป 2553
สภชวะกชรผลนตอชหชรเชคชธพญชชตนพรคอมบรนโภคทยเร หมชะสมจชกกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ เสรนมคดณประโยชนนดชค นสดขภชพดควยรชชขคชวสกพดไขมพน ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดค
รพบทดนจชกโครงกชรศรนยนควชมเปปนเลนศทชงวนชชกชร มหชวนทยชลพยเกษตรศชสตรน (ศรนยนควชมเปปนเลนศแหรงนวพตกรรมขคชว)
ปป 2553-2554 เทคโนโลยยกชรเตรยยมเนรอล ไกรนมรด กศงร ปรดงสดก เพรอร เปปนอชหชรโปรตยนสชชหรพบผรสค งร อชยด ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนคณะกรรมกชรวนจยพ แหรงชชตน
ปป 2553

กชรพพฒนชกระบวนกชรผลนตและควบคดมคดณภชพผลนตภพณฑนผกพ และผลไมคของศรนยนภฟร ชป พพฒนช ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2553

นวพตกรรมสแนคขคชวโพดสยมวร งสดขภชพดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2553

อนทธนพลของกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ตรอคดณสมบพตทน ชงกชยภชพ เคมย และเชนงสดขภชพจชกขคชวและถพวร ของไทย ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2554

ปปจจพยทยมร ผย ลตรอรสฝชดและขมในนลชช สตรอเบอรยดร อย (Fragaria vesca) เพรอร สดขภชพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2554
ผลของกระบวนกชรแปรรรปและกชรเกรบรพกษชตรอปรนมชณวนตชมนนซย สชรประกอบฟปนอลนกและสมบพตกน ชรตคชนอนดมลร อนสระในนลชช มะขชมปปอม ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ
ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2554
สมบพตเน ชนงควชมหนรดและระดพบกชรเกนดเจลชทนไนเซชพนทยมร ผย ลกระทบตรอคดณสมบพตทน ชงเคมยกชยภชพของเครรอร งดรมร สชชเรรจรรปถพวร เขยยวทยผร ลนตจชกกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ
( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2554
อนทธนพลของกชรเกนดรยโทรเกรเดชพนตรอคดณสมบพตทน ชงกชยภชพ เคมย และเชนงสดขภชพ ในผลนตภพณฑนขนมขบเคยยล วจชกกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดค
รพบทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2553-2555 Prevention of bacterial contamination during ethanol production using stress-tolerant yeast isolated in Thailand ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดน
จชกUnited Nation University (UNU)
ปป 2554-2555 กชรพรยเจลขคชวกลคองงอกเพรอร ประยดกตนใชคในกชรปรพบปรดงคดณลพกษณะเนรอล สพมผพสของเครรอร งดรมร สชชเรรจรรปทยผร ลนตจชกกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดค
รพบทดนจชกสชชนพกงชนคณะกรรมกชรวนจยพ แหรงชชตน
ปป 2553-2554 กชรวนจยพ แปรรรปผลผลนตจชกสพบปะรดและถรชยทอดเทคโนโลยย ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกอดตสชหกรรมจพงหวพดพพทลดง
ปป 2555

Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกJICA

ปป 2555
พพนธดน จชชกพด

กชรทดสอบคดณครชทชงโภชนชกชรและเชนงสดขภชพของขคชวโพดแฟนซย สยมวร ง 111 ใน 2 ระยะกชรเกรบเกยยร ว ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกบรนษทพ แปซนฟคฟ เมลรด

ปป 2555

กชรผลนตเครรอร งดรมร สดขภชพจชกสชรสกพดซพงขคชวโพดสยมวร งเขคมขคน ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร

ปป 2555
ผลนตภพณฑนไขรไกรแปรรรป : ไขรดองปรดงรส และ พดดดนงล ไขรครบรสพรคอมบรนโภคในบรรจดภณ
พ ฑนออร นตพวแบบ Spout Pouch ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสถชบพนคคน
ควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
ปป 2555-2556 กชรพพฒนชกระบวนกชรผลนตผพกผงโดยกระบวนกชรทชชแหคงแบบโฟมแมท ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
ปป 2555-2556 กชรลดปรนมชณนลชช ทยจร ลด นน ทรยยสน ชมชรถใชคไดคโดยสชรกลดมร โพลยไฮดรนกแอลกอฮอลนในผลนตภพณฑนผกพ และผลไมคแชรอมรน อบแหคง ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสถชบพน
คคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
ปป 2555
กชรดพดแปลงโครงสรคชงของเครรอร งเอกซนทรรเดอรนชนนดสกรรคเร พรอร พพฒนชผลนตภพณฑนใหมรโปรตยนคลคชยเนรอล เสคนใยสรงขศนล รรปดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ทยคร วชมชรนล สรง ( ผรค
รรวมโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2555

ซดปสดขภชพกศงร สชชเรรจรรปจชกขคชวโพดสยมวร งโดยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2556
กชรปรพบเปลยยร นลพกษณะโครงสรคชงของเครรอร งเอกซนทรรเดอรนชนนดสกรรคเร พรอร เพนมร ควชมหลชกหลชยของผลนตภพณฑนเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดด
หนดนวนจยพ มก.
ปป 2556

กชรพพฒนชกระบวนกชรผลนตแปปงถพวร เหลรองพรคอมบรนโภคและผลนตภพณฑน จชกถพวร เหลรองสชชหรพบสตรยวยพ ทอง ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

ปป 2556

กชรพพฒนชพพนธดแน ละองคนควชมรรเค พรอร กชรผลนตองดนร เชนงพชณนชยนในพรนล ทยเร ขตรคอนของประเทศไทย ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
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ปป 2556

พชสตคชสดขภชพจชกถพวร โดยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( หพวหนคชโครงกชรยรอย ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.

สบงกบด

ฝฝชยกระบวนกชรผลนตและแปรรรป สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร

ปป 2556
สภชวะกชรผลนตทยเร หมชะสมของผลนตภพณฑนขนมขบเคยยล วรดนร ทยสร ชม (สแนคเพลเลท) ในกชรใชคประโยชนนจชกปลชยขคชวดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร )
ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2556
กชรศศกษชคดณสมบพตทน ชงกชยภชพและเคมยกชยภชพของโจจกตคนแบบและโจจกทยผร ลนตจชกขคชวทยแร ตกตรชงจชกผคผจพดหชวพตถดดบน และคดณลพกษณะโดยกระบวนกชรเอกซนทรร
ชพน ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกบรนษทพ อชยนโนะโมะโตจะ (ประเทศไทย) จชชกพด
ปป 2556

นวพตกรรมหมรแผรนกรอบเจเพรอร สดขภชพดควยเทคโนโลยยเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร

ปป 2556-2557 กชรศศกษชสมบพตแน ละใชคประโยชนนจชกขคชวโพดลรกผสมแอนโธไซยชนนนสรง ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนคณะกรรมกชรวนจยพ แหรงชชตน
ปป 2556-2557 กชรสรคชงมรลครชเพนมร ใหคกบพ ของเหลรอทนงล จชกกระบวนกชรผลนตนลชช มพนมะพรคชวบรนสทด ธน(ธ เวยนมะพรคชว)โดยกระบวนกชรหมพกทชงจดลชยววนทยช ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ
ทดนจชกบรนษทพ เอนรธน บอรนน จชชกพด
ปป 2556-2557 กชรสรคชงมรลครชและกชรใชคประโยชนนอยรชงครบวงจรจชกขคชวโพดลรกผสมแอนโธไซยชนนนสรง ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนคณะกรรมกชรวนจยพ แหรงชชตน
ปป 2556-2557 โปรตยนแผรนกรอบปรดงรส ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกผรปค ระกอบกชร (นชยธนวรรธกน สชยยดเขตตน)
ปป 2557

กชรแปรรรปไขรขชว ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกผรปค ระกอบกชร (นชยนชวนน ซรอร สดทธจนต)

ปป 2557
กชรศศกษชคดณสมบพตทน ชงกชยภชพและเคมยกชยภชพของโจจกตคนแบบและโจจกทยผร ลนตจชกขคชวทยแร ตกตรชงจชกผรจค ดพ หชวพตถดดบน และคดณลพกษณะโดยกระบวนกชรเอกซนทรร
ชพน ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกบรนษทพ อชยนโนะโมะโตจะ (ประเทศไทย) จชชกพด
ปป 2557

ขนมขบเคยยล วโปรตยนสรงดควยเนรอล ไกรชนนดพองกรอบจชกกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกบรนษทพ ซยพเย อฟ (ประเทศไทย) จชชกพด มหชชน

ปป 2557-2558 กชรพพฒนชกระบวนกชรผลนตผลนตภพณฑน Food Bar (Chewy Food Bar) ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกBoon Rawd Trading Co.,Ltd
ปป 2557-2558 กชรพพฒนชบดคลชกรและกระบวนกชรผลนตอดตสชหกรรมอชหชรไทยฮชลชลเพรอร กชรสรงออก ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกเงนนอดดหนดนทพวร ไป มหชวนทยชลพย
เกษตรศชสตรน ปปงบประมชณ 2557
ปป 2557-2558 กชรพพฒนชผลนตภพณฑนเครรอร งดรมร นลชช แคนตชลรป ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกผรปค ระกอบกชร (คดณสมชชย ไตรปฟยนนทน)
ปป 2557-2558 กชรพพฒนชเพรอร สรคชงมรลครชเพนมร ใหคกบพ ผลนตภพณฑนเสรนมสดขภชพจชกเหรดสมดนไพร ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนกองทดนสนพบสนดนกชรวนจยพ
ปป 2557-2558 โครงกชรกชรพพฒนชขยดควชมสชมชรถในกชรแขรงขพนและยกระดพบคดณภชพสนนคคช หนศงร ตชชบลหนศงร ผลนตภพณฑนประเภทอชหชรและเครรอร งดรมร ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ
ทดนจชกกรมสรงเสรนมอดตสชหกรรม
ปป 2557-2558 ผลของกชรใชคสชรไคโตซชนตรอคดณภชพของผลนตภพณฑนลกร ชนนล หมร ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
ปป 2556-2557 กชรพพฒนชกชรผลนตผลนตภพณฑนมะขชมแผรนเหรยยญ ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกผรปค ระกอบกชร(คดณณฐภพทร อพกษรทอง)
ปป 2558
มก.

กชรใชคประโยชนนกชกงชพพนธดไน ทยเพรอร พพฒนชเปปนวพตถดดบน อชหชรเพรอร สดขภชพ มรลครชสรงดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ

ปป 2558
กชรศศกษชผลจชกกระบวนกชรเพชะงอกตรอปรนมชณและโครงสรคชงทชงเคมยของสชร saponin ในถพวร เหลรอง และถพวร เหลรองผนวดชชสชยพพนธดไน ทย ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ
ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2558
อนทธนพลของตพวแปรในกระบวนกชรผลนตทยมร ตย อร ครชพลพงงชนกลจชชเพชะของกชรผลนตขนมอบกรอบจชกเหรดดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนรพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดน
จชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2558
กชรศศกษชสภชวะกชรผลนตทยเร หมชะสมของผลนตภพณฑนขนมขบเคยยล วและอชหชรเชคชธพญชชตนพรคอมบรนโภคเสรนมแปปงรชชขคชวสกพดไขมพนจชกเทคโนโลยยเอกซนทรรซนพ ดควยวนธย
ฟฟนฟ ผนวตอบสนอง ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกบรนษทพ นลชช มพนบรนโภคไทย จชชกพด
ปป 2558-2559 กชรพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชรเสรนมสชชหรพบทชรกจชกขคชวไรซนเบอรยร ผพก ผลไมค และเนรอล สพตวน ( หพวหนคชโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนพพฒนชกชรวนจยพ กชรเกษตร (
สวก.)
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ปป 2559

กชรวนจยพ และพพฒนชเครรอร งดรมร นลชช ผศงล พรคอมดรมร สรตรผสมสมดนไพร ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกบรนษทพ เพลนตยบล คพ ซน จชชกพด

สบงกบด

ฝฝชยกระบวนกชรผลนตและแปรรรป สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร

ปป 2559
ผลของกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ ตรอคดณสมบพตทน ชงกชยภชพและคดณสมบพตเน ชนงหนคชทยขร องผงถพวร ชนนดตรชงๆ รรวมกพบเพคตนนในผลนตภพณฑนไอศกรยมลดไขมพน ( ผรรค วร ม
โครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2559
ผลของใยอชหชรชนนดละลชยนลชช ทยสร กพดจชกกชกขคชวโพดตรอคดณลพกษณะทชงกชยภชพ เคมยและกชรประเมนนทชงประสชทสพมผพสในผลนตภพณฑนลกร ชนนล หมร ( ผรรค วร มโครงกชร
) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2559-2560 กชรวนจยพ และพพฒนชผลนตภพณฑนลกร อมจชกมะขชมแบบเคยยล วนดมร ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกกลดมร วนสชหกนจชดมชนแปรรรปผลไมคชมด ชนบคชนพลง
ปป 2559-2561 กชรพพฒนชผลนตภพณฑนขนมขบเคยยล วออรนแกนนคสชชหรพบเดรกเลรก ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนกองทดนสนพบสนดนกชรวนจยพ
ปป 2560-2561 กชรพพฒนชอชหชรขบเคยยล วสชชหรพบเสรนมพพฒนชกชรดคชนกชรหยนบจพบของเดรกเลรกโดยกระบวนกชรเอกซนทรรซนพ ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนกองทดน
สนพบสนดนกชรวนจยพ
ปป 2561
กชรศยกษชวนเครชะหนคณ
ด ครชทชงโภชนชกชร ปรนมชณสชรสชชคพญเชนงสดขภชพ และอชยดกชรเกรบรพกษชของผลนตภพณฑนนชชล ปลชรคชพชสเจอรนไรซน นลชช ปลชหวชน และนลชช พรนก
ปลชรคช ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกกระทรวงวนทยชศชสตรนและเทคโนโลยย
ปป 2561-2562 กชรพพฒนชผลนตภพณฑนโปรตยนคลคชยเนรอล ดควยเทคโนโลยยเอกซนทรรชนพ จชกแหลรงโปรตยนทชงเลรอกทยเร ปปนผลพลอยไดคจชกอดตสชหกรรมอชหชร ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ
ทดนจชกสชชนพกงชนพพฒนชกชรวนจยพ กชรเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 ผลนตภพณฑนโปรตยนสตนกต รสชชตนไทยแทคพรคอมบรนโภคสชชหรพบกลรผมผคผรพกสดขภชพและผคผสรงวพย ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกมหชวนทยชลพยกรดงเทพ
ปป 2561
ผลของอดณหภรมใน นกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ และ เทคนนคในกชรทชชใหคพองทยร
สรงผลตรอปรนมชณแอนโทไซยชนนน และ ลพกษณะทชงกชยภชพของขนมขบเคยยล ว
รดนร ทยร 3 จชกมพนเทศสยมวร งและดอกอพญชพน ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกทดนอดดหนดนวนจยพ มก.
ปป 2562-2563 กชรพพฒนชผลนตภพณฑนและกระบวนกชรผลนตขนมขบเคยยล วจชกมะพรคชวอพดแทรง (coconut clusters) ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกบรนษทพ รอยพลฟรดตจ จชชกพด
ปป 2562-2563 กชรพพฒนชศพกยภชพของผรปค ระกอบกชร SMEs ในกลดมร อดตสชหกรรมอชหชรและอรนร ๆ ทยเร กยยร วขคอง ระยะทยร 3 : กชรขยชยกชชลพงกชรผลนตของผลนตภพณฑนขนมขบเคยยล ว
ออแกนนคสชชหรพบเดรกเลรกสรโร รงงชนผลนต (กลรผม 11) ( ผรรค วร มโครงกชร ) ไดครบพ ทดนจชกสชชนพกงชนคณะกรรมกชรสรงเสรนมวนทยชศชสตรน วนจยพ และนวพตกรรม (สกสว.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชชตน
- นชงสชววรชภรณน สกลไชย, Nipat Limsangouan, "Nutrition and Nutraceutical of Bambusa burmanica Gamble and Thysostachys siamensis Gamble
shoots", วชรสชรวนชชกชรเกษตร 33 (2) (2015) 169-178
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of modified corn grit flour by
extrusion process on physical properties and its sensory characteristics in extruded snack", วชรสชรวนทยชศชสตรนและเทคโนโลยย มหชวนทยชลพยอดบลรชชธชนย 20 (2)
(2018)
- Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, "Effect of Storage Conditions on Retrogradation,
Physical and Chemical Properties Changing of Extruded Rice and Soy Snack", วชรสชรวนทยชศชสตรนและเทคโนโลยย 26 (4) (2018)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Vayooha Sontes, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Physicochemical Properties of Modified
Corn Grit Flour by Extrusion Process", วชรสชรวนทยชศชสตรนและเทคโนโลยย 26 (4) (2018)
- Nipat Limsangouan, Mr. Pramuan Saithong, Supakchon Klongdee, "The Ability of Beans on Antioxidant Capacity and Synergistic Effects of
Lactobacillus sp. Growth", วชรสชรวนทยชศชสตรนและเทคโนโลยย 26 (5) (2018) 777-789
- Nipat Limsangouan, Mr. Pramuan Saithong, "Functional properties of Thai rice: Antioxidant capacity and the synergistic effects of probiotic growth",
วชรสชรวนทยชศชสตรนและเทคโนโลยย 26 (8) (2018) 1136-1347
ระดพบนชนชชชตน
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ฝฝชยกระบวนกชรผลนตและแปรรรป สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร

- Chulaluck Charunuch, Plernchai Tangkanakul, Nipat Limsangouan, Vayooha Sontes, "Effects of extrusion conditions on the physical and functional
properties of instant cereal beverage powders admixed with mulberry (Morus alba L.) leaves", Food Science and Technology Research 14 (5) (2008)
- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, "Developing Good Management System
to Enhance Efficiency Production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University", Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วชรสชรวนทยชสชรเกษตรศชสตรน สชขชสพงคมศชสตรน) 30 (1) (2009) 90-97
- Nipat Limsangouan, Seiichiro Isobe, "Effect of Milling Process on Functional Properties of Legumes", Kasetsart Journal (Natural Science)(วชรสชรวนทยชสชร
เกษตรศชสตรน สชขชวนทยชศชสตรน) 43 (4) (2009) 1-7
- Nipat Limsangouan, Makiko Takenaka, Itaru Sotome, Kazuko Nanayama, Chulaluck Charunuch, Seiichiro Isobe, "Functional Properties of Cereal and
Legume Based Extruded Snack Foods Fortified with By-Product from Herbs and Vegetable", Kasetsart Journal (Natural Science)(วชรสชรวนทยชสชร
เกษตรศชสตรน สชขชวนทยชศชสตรน) 44 (2) (2010) 271-279
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, "Optimization of Extrusion Conditions for Functional Ready-to-Eat
Breakfast Cereal", Food Science and Technolgy Research 17 (5) (2011) 437-445
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Karuna Wongkrajang, "Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast
cereal enhanced with defatted rice bran", International Food Research Journal 21 (2) (2014) 713-722
- Hataichanok Kantrong, Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, worapol pengpinit, "Influence of Process Parameters on Physical Properties and
Specific Mechanical Energy of Healthy Mushroom-Rice Snacks and Optimization of Extrusion Process Parameters using Response Surface Methodology",
Journal of Food Science and Technology 2018 (-) (2018) 1-11
- Nipat Limsangouan, Milasing, N., Masubon Thongngam, Khuwijitjaru, P., Weerachet Jittanit, "Physical and chemical properties, antioxidant capacity,
and total phenolic content of xyloglucan component in tamarind (Tamarindus indica) seed extracted using subcritical water", Journal of Food Processing
and Preservation 43 (10) (2019) 1-10
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชชตน
- Nipat Limsangouan, ผศ.ดร.บพณฑนต อนนนวงศน, ผศ.ดร.อรดณศรย ลยจรย จชชเนยยร, "Antioxidant and Antimicrobial Activity of Crude Catechins from Thai Green Tea
(Camellia sinensis) in Mechanical Deboned Chicken Meat", International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants (2007)
- Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, "PROCESS DEVELOPMENT AND APPROPRIATE TECHNOLOGY OF SOFT BROWN
SUGAR FOR OTOP", กชรประชดมทชงวนชชกชรวนทยชศชสตรนและเทคโนโลยย แหรงประเทศไทยครพงล ทยร 34 (2008)
- 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)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Seiichiro Isobe, "Optimization of Functional Japanese Green Tea Snack Production", กชรประชดมทชงวนชชกชร
วนทยชศชสตรนและเทคโนโลยย แหรงประเทศไทยครพงล ทยร 34 (2008)
- Nipat Limsangouan, นชงสชวสดนชรย ถลชช กระแสรน, Chulaluck Charunuch, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Study of Physical and Chemical
Properties of Modified Corn Grit Flour by Extrusion Process", กชรประชดมทชงวนชชกชร งชนเกษตรนเรศวร ครพงล ทยร 8 (2010)
- Nipat Limsangouan, นชงสชวสดนชรย ถลชช กระแสรน, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of modified
corn grit flour by extrusion process on physical properties of extruded snack", นเรศวรวนจยพ ครพงล ทยร 7 (2011)
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- Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Sompoch Yai-eiam, "The effect of type and concentration of proteases and pressure in cooking step on
properties of precooked tenderness chicken breast", นเรศวรวนจยพ ครพงล ทย7ร (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", กชรนชชเสนอผลงชนวนจยพ แหรงชชตน
๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011) (2011)
- Pisut Butsuwan, Penpimol Jaturontrasame, Wuttinant Kongtud, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, นชงสนรนน ชน นช วนวฒ
พ นนศรน พน งศน, "Technology
Transfer of Pineapple Developed Products for Community Enterprise at Phatthalung Province", กชรประชดมวนชชกชรอดตสชหกรรมเกษตร สจล ครพงล ทยร 1 (2012)
- 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)
ระดพบนชนชชชตน
- Nipat Limsangouan, Makiko Takenaka, Itaru Sotome, Kazuko Nanayama, Seiichiro Isobe, "Development of functional cereal and bean products by
extrusion processing", 36th UJNR Cooperative Program in Natural Resources Food and Agriculture Panel (2007)
- Chulaluck Charunuch, Plernchai Tangkanakul, Nipat Limsangouan, Vayooha Sontes, "Effects of Extrusion Conditions on the Physical and Functional
Properties of Instant Cereal Beverage Powders Admixed with Mulberry (Morus alba L.) Leaves", 14th World Congress of Food Science & Technology
(2008)
- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, "Process Development for Standard of Food Product and Value
added in Market Sector of Farmer Group at Tambol Ban Pran, Amphur Sawaengha, Angthong Province", The International Society for Southeast Asian
Agricultural Sciences in collaboration with Kasetsart University, Thailand (2009)
- Nipat Limsangouan, สดนชรย ถลชช กระแสรน, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, Chulaluck Charunuch, "Pasting properties of modified corn grit from
extrusion process", ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Seiichiro Isobe, "Optimization of functional egoma (Perilla flutescens var. flutescens) leaf snack
producttion", ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Optimization of extrusion process for developing cereal
based ready-to-eat puffed breakfast cereal with mangosteen(Garcinia mangostana L.) fruit powders
", ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, "The composition of sugarcane juice and production of granulated sugar ", 11th
ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- 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)
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, "Optimization and extrusion behavior on functional ready-to-eat
breakfast cereal", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 (2010)
- Kassamaporn Puntaburt, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, "Effect of drying temperature on antioxidant properties of white, black and red
sesame seeds (Maehongson strain)", นเรศวรวนจยพ ครพงล ทย7ร (2011)
- Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, "Effect of storage conditions on physical, chemical
and functional properties of extruded snack", 5th Shelf Life International Meeting (2012)
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สบงกบด ฝฝชยกระบวนกชรผลนตและแปรรรป สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, "THE EFFECTS OF EXTRUSION CONDITIONS ON THE RESISTANT
STARCH AND PRODUCT CHARACTERISTICS OF THE YELLOW PEA GRITS AND BROKEN RICE-BASED EXPANDED SNACK", 5th Shelf Life International
Meeting (2012)
- Kassamaporn Puntaburt, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, "Chemical Composition, Fatty Acids and Total Phenolic Compound of Sesame
Seeds", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Sompoch Yai-eiam, "PROCESS DEVELOPMENT AND SHELF LIFE EVALUATIONS OF PRECOOKED TENDERNESS
CHICKEN BREAST", 5th Shelf Life International Meeting (2012)
- 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)
- Nipat Limsangouan, นชงสชวสดนชรย ถลชช กระแสรน, Waraporn Prasert, นชงอพญชนช กชชลพงหชญ, "Effect of glycerol on characteristics of carrot (Daucus carota) fruit
candy", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience (2014)
- Chulaluck Charunuch, Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Pisut Butsuwan, worapol pengpinit, "Optimization of extrusion conditions impact on
physical properties of instant beverage powders based on precooked split mungbean", The 2nd International Conference on Food and Applied
Bioscience (2014)
- Chulaluck Charunuch, Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Pisut Butsuwan, worapol pengpinit, "Optimized pre-gelatinized germinated brown rice for
application in improving textural characteristics of instant drink produced from extrusion process", The 12th Asian Congress of Nutrition
(2015)
- 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)
- Suveena Jantapirak, Nipat Limsangouan, Supakchon Klongdee, "Effect of chitosan on physical and chemical properties of meatball", 12th Asian
Congress of Nutrition (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)
- Supakchon Klongdee, Suveena Jantapirak, Nipat Limsangouan, Hataichanok Kantrong, worapol pengpinit, "Effect of extrusion process on physical and
functional properties of bean powder and pectin mixtures", The 6th Burapha University International Conference 2017 (2017)
- Nipat Limsangouan, Mr.Brian Hettskit, Prof.Dr.Sudhur Sastry, Weerachet Jittanit, "Effect of thermal and non-thermal processing on tamarind
(Tamarindus indica) seed xyloglucan extraction and its physical, chemical and functional properties", 32nd EFFoST International Conference (2018)
- Nipat Limsangouan, Masubon Thongngam, Chulaluck Charunuch, Weerachet Jittanit, "Effect of tamarind (tamarindus indica) kernel powder on
characteristic of extruded riceberry snack", ICEF13-International Congress on Engineering and Food (2019)
อนชส ทว ธวบตบ ร
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- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2554 เรรอร ง "เครรอร งดรมร ธพญชชตนสชช เรรจรรปสมดนไพรไทยและกรรมวนธกย ชรผลนตเครรอร งดรมร ดพงกลรชว" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2554 เรรอร ง "เครรอร งดรมร สมดนไพรและกรรมวนธกย ชรผลนต" จชก กรมทรพพยนสนน ทชงปปญญช
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภพณฑนอชหชรเชคชธพญชชตนผสมผงเปลรอกมพงคดดโดยใชคเครรอร งเอกซนทรรเดอรน" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2555 เรรอร ง "ผลนตภพณฑนอชหชรขบเคยยล วขคชวโพดสยมวร งโดยใชคเครรอร งเอกซนทรรเดอรน" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2556 เรรอร ง "เครรอร งดรมร ถพวร เขยยวกศงร สชชเรรจรรปชนนดผง" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2556 เรรอร ง "เครรอร งดรมร เพรอร สดขภชพทยมร สย วร นผสมของเปลรอกเงชะ" จชก สชชนพกบรนกชรวนชชกชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2556 เรรอร ง "สรตรอชหชรเชคชธพญชชตนพรคอมบรนโภคทยมร รย ชช ขคชวสกพดนชชผมพนเปปนสรวนผสม" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2556 เรรอร ง "หนรอไมคแชรอมรน อบแหคงและกรรมวนธกย ชรผลนต" จชก กรมทรพพยนสนน ทชงปปญญช กระทรวงพชณนชยน
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2558 เรรอร ง "เครรอร งดรมร ทยมร สย วร นผสมของสชรสกพดซพงขคชวโพดสยมวร งและกรรมวนธกย ชรผลนต" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2558 เรรอร ง "ผลนตภพณฑนปรดงแตรงรสเลยยนแบบหมรแผรนกรอบเจทยมร สย วร นประกอบของแปปงถพวร เหลรองพรรองไขมพนผสมกลรเตนขคชวสชลยและกรรมวนธกย ชรผลนต"
จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2562 เรรอร ง "กรรมวนธกย ชรผลนตแปปงขคชวโพดบดหยชบดพดแปร" จชก กรมทรพพยนสนน ทชงปปญญช
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2562 เรรอร ง "ซดปขคชวโพดสยมวร งกศงร สชชเรรจรรปแบบผงและกรรมวนธกย ชรผลนต" จชก กรมทรพพยนสนน ทชงปปญญช
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2562 เรรอร ง "ผลนตภพณฑนผงถพวร เหลรองเพชะงอกและกรรมวนธกย ชรผลนต" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- อนดสทน ธนบตพ รงชนวนจยพ ปป 2563 เรรอร ง "พชสตคชถพวร ดชชและกรรมวนธกย ชรผลนต" จชก กรมทรพพยนสนน ทชงปปญญช กระทรวงพชณนชยน
ลวขสวทธวธ
- ลนขสนทธนงธ ชนวนจยพ ปป 2553 เรรอร ง "กชรพพฒนชผลนตภพณฑน "สแนคเบญจรงคน (Benjaronk Snack)" ดควยเทคโนโลยยเอกซนทรรชนพ " จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- ลนขสนทธนงธ ชนวนจยพ ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภพณฑนอชหชรขบเคยยล วชนนดกรอบพองทยมร ขย ชค วหพกและถพวร ลพนเตชสยทองเปปนองคนประกอบหลพก" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- ลนขสนทธนงธ ชนวนจยพ ปป 2554 เรรอร ง "อชหชรเชคชธพญชชตนพรคอมบรนโภคผสมผงเปลรอกมพงคดด" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
- ลนขสนทธนงธ ชนวนจยพ ปป 2554 เรรอร ง "อชหชรเชคชธพญชชตนพรคอมบรนโภคผสมผงผพกสยมวร ง" จชก สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รชงวพลผลงชนวนจยพ ตยพมน พนในฐชนขคอมรลมชตรฐชนสชกล ปป 2552 ประจชชปป 2553 เรรอร ง "Effect of Milling Process on Functional Properties of Legumes" จชก
มหชวนทยชลพยเกษตรศชสตรน
- รชงวพลผลงชนวนจยพ ตยพมน พนในฐชนขคอมรลมชตรฐชนสชกล ปป 2553 ประจชชปป 2554 เรรอร ง "Functional Properties of Cereal and Legume Based Extruded Snack Food
Fortified with By-Products from Herbs and Vegetables" จชก มหชวนทยชลพยเกษตรศชสตรน
- ประกชศเกยยรตนคณ
ด โครงกชรวนทยชศชสตรนสคร วชมเปปนเลนศ พ.ศ.2556 ประจชชปป 2556 เรรอร ง "กชรผลนตอชหชรเชคชธพญชชตนพรคอมบรนโภคเสรนมสดขภชพดควยรชชขคชวสกพดไขมพน" จชก คณะ
กรรมชธนกชรกชรวนทยชศชสตรน เทคโนโลยย กชรสรอร สชร และโทรคมนชคม วดฒสน ภช
- Top Ten Finalist of Rice Plus Award 2018: Innovative Rice Product Contest Product Concept (with Academic Research Supports): Food Product ประจชชปป
2561 เรรอร ง "ผลนตภพณฑนอชหชรเสรนมสชชหรพบทชรกจชกขคชวไรซนเบอรยร ผพก ผลไมค และเนรอล สพตวน" จชก กรมกชรคคชตรชงประเทศ กระทรวงพชณนชยน
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- กชรนชชเสนอผลงชนทชงวนชชกชร ภชคโปสเตอรนดเย ดรน อพนดพบ 2 อดตสชหกรรมเกษตร ประจชชปป 2553 เรรอร ง "กชรศศกษชคดณสมบพตทน ชงกชยภชพและเคมยของแปปงขคชวโพดบดหยชบดพด
แปรดควยกระบวนกชรเอกซนทรรชนพ " จชก มหชวนทยชลพยนเรศวร
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.นนพฒ
พ นน ลนมล สงวน

ตตาแหนหง

นพกวนจยพ ชชชนชญกชรพนเศษ

สบงกบด

ฝฝชยกระบวนกชรผลนตและแปรรรป สถชบพนคคนควคชและพพฒนชผลนตภพณฑนอชหชร

- SLIM Poster Award ประจชชปป 2555 เรรอร ง "Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties of extruded snack" จชก The Italian
Scientific Group of Food Packaging & The Korean Society of Food Science and Nutrition
- 2nd Prize Poster Presentation of Science and Technology ประจชชปป 2556 เรรอร ง "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of
Black Gram Bean" จชก Khon Kaen University Nong Khai Campus
ผลงชนวนจยพ นยเล ปปนรชยกชรรวบรวมระหวรชงปป 1 มกรชคม 2546 - 11 กรกฎชคม 2563
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