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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

สารตคานอนรมลม อนสระ (Antioxidant Substance ), สาร saponin ในพพชตระกมลถนวถ , สาร Isoflavone ในถนวถ เหลพอง

โครงการววจยบ
ปป 2552-2553 โครงการวนเคราะหคขอค มมลปปจจนยครณภาพและความปลอดภนยเพพอถ กกาหนดมาตรฐานสกาหรนบขคาวกลคองงอก ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสกานนกงานมาตรฐานสนนคคา
เกษตรและอาหารแหรงชาตน
ปป 2553-2554 การพนฒนาแปปงกลควยนนาก วคาทยมถ สย มบนตพน รยไบโอตนก และตคานอนรมลม อนสระสกาหรนบผลนตภนณฑคอาหารวรางเพพอถ สรขภาพ ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสกานนกงานคณะ
กรรมการวนจยน แหรงชาตน
ปป 2553
ผลของการงอก และหมนกดควยเชพอน Lactobacillus plantarum ตรอการเปลยยถ นแปลงของปรนมาณ Gamma – aminobutyric acid และครณสมบนตตน าค นอนรมลม อนสระ
ในเมลลดดถนวถ เหลพอง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนวนจยน มก.
ปป 2554
การ identification และ การ quantity สารตคานอนรมลม อนสระในขคาวมยสย และผลกระทบจากกระบวนการทกาอาหารดควยการวนเคราะหคจาก high performance
liquid chromatography ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนวนจยน มก.
ปป 2553-2554 การพนฒนาผลนตภนณฑคผงขนมตาลสกาเรลจรมปพรคอมปรรงดควยไมโครเวฟ ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตภนณฑคอาหาร
ปป 2554
การใชคแปปงขคาวกลคองงอก แปปงขคาวหอมแดง และแปปงขคาวหอมนนลในผลนตภนณฑคมนน คน พน เคคกปราศจากกลมเตน ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสถาบนนคคนควคาและ
พนฒนาผลนตภนณฑคอาหาร
ปป 2555

Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJICA

ปป 2555-2556 การถรายทอดเทคโนโลยยเพพอถ พนฒนาผลนตภนณฑคทางการเกษตรและควบครมครณภาพใหคแกรกลรมร แมรบาค นคลอง5 จนงหวนดปทรมธานย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากJapan International Cooperation Agency (JICA)
ปป 2555-2557 การพนฒนาบรคลากรและกระบวนการผลนตอรตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพพอถ การสรงออก ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากเงนนอรดหนรนทนวถ ไป ประจกาปป 2556
ปป 2556

การพนฒนากระบวนการผลนตแปปงถนวถ เหลพองพรคอมบรนโภคและผลนตภนณฑค จากถนวถ เหลพองสกาหรนบสตรยวยน ทอง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนวนจยน มก.

ปป 2556
การเพนมถ ปรนมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมนกขคาวแดงดควยเชพอน รา Monascus spp. จากขคาวกลคอง ( ผมรค วร มโครงการ
) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนวนจยน มก.
ปป 2556

การศศกษาผลของวนธกย ารแปรรมปเพพอถ ยพดอายรการเกลบรนกษาตรอครณภาพของผลนตภนณฑคโปรตยนเนพอน เทยยมความชพนน สมง ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนวนจยน มก.

ปป 2556-2557 การศศกษาการผลนตมนรนน แอลกอฮอลคตากถ เพพอถ ใชคเปปนเครพอถ งปรรงในอาหารอาลาลจากพนนธรขค าค วในประเทศไทย ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากการพนฒนาบรคลากร
และกระบวนการผลนตอรตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพพอถ การสรงออก แผนงานสรคางและกระจายโอกาสทางการศศกษาใหคทวถน ถศงและเปปนธรรม เงนนอรดหนรนทนวถ ไปประจกาปป 2556
ปป 2556-2557 การสรคางมมลคราเพนมถ ใหคกบน ของเหลพอทนงน จากกระบวนการผลนตนนาก มนนมะพรคาวบรนสทร ธน(ธ เวยคมะพรคาว)โดยกระบวนการหมนกทางจรลชยววนทยา ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากบรนษทน เอนรธค บอรคน จกากนด
ปป 2557-2558 การพนฒนากระบวนการผลนตผลนตภนณฑค Food Bar (Chewy Food Bar) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากBoon Rawd Trading Co.,Ltd
ปป 2557-2558 การพนฒนาบรคลากรและกระบวนการผลนตอรตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพพอถ การสรงออก ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากเงนนอรดหนรนทนวถ ไป มหาวนทยาลนย
เกษตรศาสตรค ปปงบประมาณ 2557
ปป 2557-2558 การพนฒนาวนธกย ารผลนตเซลลคยสย ตคและผลนตภนณฑค ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรนการวนจยน
ปป 2556-2557 การพนฒนา cereal flake ซศงถ ทกาจาก whole grain หลาย ๆ ชนนดรวมกนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากผมปค ระกอบการ (นายภาณรพงศค อารยะชยพปรยชา)
ปป 2558
การศศกษาผลจากกระบวนการเพาะงอกตรอปรนมาณและโครงสรคางทางเคมยของสาร saponin ในถนวถ เหลพอง และถนวถ เหลพองผนวดกาสายพนนธรไค ทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดค
รนบทรนจากทรนอรดหนรนวนจยน มก.
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ปป 2558
โครงการพนฒนาบรคลากรและกระบวนการผลนตอรตสาหกรรมและกระบวนการผลนตอรตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพพอถ การสรงออก ปป 2558 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดค
รนบทรนจากเงนนอรดหนรนทนวถ ไป ปปงบประมาณ 2558
ปป 2558-2559 นวนตกรรมเกลพอลดโซเดยยมเพพอถ สรขภาพ ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนวนจยน IFRPD รรวมสรคางสรรคคนวนตกรรม ประจกาปป 2558, สถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลนตภนณฑคอาหาร
ปป 2559-2560 การพนฒนากระบวนการผลนตเตคาหมยค เนย พพอถ ลดปรนมาณของเหลพอทนงน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน แสงเจรนญ
ปป 2559-2560 การพนฒนากระบวนการหมนกขคาวแดงเพพอถ เพนมถ ผลผลนตสารเมแทบอไลตคทตร ยน ภมมน โดย Monascus purpureus IFRPD 4046 สายพนนธรกค ลายจากปลายขคาว ( ผมรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทรนจากสกานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
ปป 2559-2561 การพนฒนาผลนตภนณฑคอาหารจากเหลดขอน ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน แฟนซยวดคม อนนเตอรคเนชนนแนล จกากนด
ปป 2560
การใชคประโยชนคจากนนาก เหลพอทนงน จากกระบวนการผลนตเตคาหมเค พพอถ ใชคเปปนสารตกตะกอนธรรมชาตนในกระบวนการผลนตเตคาหมค ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากInnovation Hubs เพพอถ สรคางเศรษฐกนจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การเพนมถ มมลคราปลากะพงขาวทยเถ พาะเลยยน งในจนงหวนดชนยภมมดน วค ยกระบวนการหมนกและการแปรรมป ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากInnovation Hubs เพพอถ สรคางเศรษฐ
กนจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การเพนมถ มมลคราผลหมรอนเปปนผลนตภนณฑคอาหารเพพอถ สรขภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากInnovation Hubs เพพอถ สรคางเศรษฐกนจฐานนวนตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การเพนมถ มมลคราสนบปะรดดควยวนธกย ารหมนกและการอบแหคงดควยลมรคอน ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากInnovation Hubs เพพอถ สรคางเศรษฐกนจฐานนวนตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
โครงการบรนการวนชาการถรายทอดองคคความรมแค ละเทคโนโลยยเพพอถ สรงเสรนมและพนฒนาการผลนตการแปรรมปสนนคคาเกษตรและอาหารทยไถ ดคคณ
ร ภาพและมาตรฐานสากล
เพพอถ ยกระดนบขยดความสามารถในการแขรงขนนสมสร ากล ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากงบประมาณแผรนดนน (หมวดงบเงนนอรดหนรน) ประจกาปป 2560
ปป 2560
พนฒนาตรอยอดผลนตภนณฑคแปรรมปขคาว โครงการสรงเสรนมและพนฒนาการผลนตขคาวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจกาปป 2560 ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากกรมการขคาว
ปป 2560-2561 การพนฒนากระบวนการผลนตและการแปรรมปผลนตภนณฑคของเหลพอทนงน จากกระบวนการผลนตนนาก มนนมะพรคาวสกนดเยลนบรนสทร ธนเธ ชนงพาณนชยค ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากสกานนกงานพนฒนาการวนจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การพนฒนาอาหารขบเคยยน วสกาหรนบเสรนมพนฒนาการดคานการหยนบจนบของเดลกเลลกโดยกระบวนการเอกซคทรมซนน ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสกานนกงานกองทรน
สนนบสนรนการวนจยน (สกว.)
ปป 2560-2561 มนรนน จากขคาวไทย ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากInnovation Hubs เพพอถ สรคางเศรษฐกนจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2559-2560 การพนฒนาผลนตภนณฑคเมลลดฟปกทองเพพอถ สรขภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากผมปค ระกอบการ (ครณอรนญตรย ไชยเคน ทยอถ ยมร 99/39 หมมทร ถย 13 หมมบร าค นเดอะภมธารา
ถ.พนฒนาการ ต.หนองปรพอ อ.บางละมรง จ.ชลบรรย 20150)
ปป 2559-2560 การศศกษาและพนฒนาผลนตภนณฑคเทมเปปสกรม ารถรายทอดเทคโนโลยย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากU.S. Soybean Export Council (USSEC)
ปป 2561
นนาก สคมสายชมหมนกจากขคาวไรซคเบอรครผถย สมขคาวโพดมรวง ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากโครงการพนฒนาธรรกนจนวนตกรรมรายใหมร (Innovative Startup) กนจกรรมสนนบ
สนรนการเตนบโตของธรรกนจนวนตกรรมรายใหมรโดยมยบรนษทน ขนาดใหญรเปปนพยเถ ลยยน ง (Business Brotherhood) ประจกาปป 2561
ปป 2561-2562 การพนฒนาผลนตภนณฑคโปรตยนคลคายเนพอน ดควยเทคโนโลยยเอกซคทรมชนน จากแหลรงโปรตยนทางเลพอกทยเถ ปปนผลพลอยไดคจากอรตสาหกรรมอาหาร ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการวนจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพนฒนายกระดนบผลนตภนณฑคขนมเตคาสคอเพรพอสนนบสนรนการทรองเทยยถ ว ภายใตคชดร โครงการ การพนฒนายกระดนบผลนตภนณฑคขนมทคองถนนถ ภมเกลตเพพอถ สนนบสนรน
การทรองเทรพยว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรนการวนจยน
ปป 2561-2562 โครงการการพนฒนากระบวนการผลนตเตมเปอบกรอบผสมขคาวสนงขคหยด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน รคานเตมเป ปปตตานย
พนมพคครนงน ลราสรดเมพอถ 18/9/63

หนคา 2 จาก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางวนนดา เทวารรทธนธ ชนตสน รรคคกลร

ตตาแหนหง

นนกวนจยน

ปป 2561

การใชคประโยชนคจากกากถนวถ เหลพองเพพอถ ผลนตเปปนนนาก นมถนวถ เหลพองครณคราสมง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนวนจยน มก.
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ปป 2562
การเพนมถ ปรนมาณ Isoflavone aglycone ในถนวถ เหลพองดควยระบวนการเพาะงอกและกระบวนการหมนกดควยกลคาเชพอน กลรมร Rhizopus ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจาก
ทรนอรดหนรนวนจยน มก.
ปป 2562

การพนฒนาการผลนตเครพอถ งดพมถ หมนกจากมะพรคาวพรคอมดพมถ ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน ทานสาระ จกากนด

ปป 2562

การพนฒนาการผลนตปลาสคมปลากะพงขาวและผงโรยขคาวญยปถ นฝร จากปลาสคม ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน แมรนากน บางประกง ฟารคม จกากนด

ปป 2562
การเพนมถ มมลคราปลายขคาวหอมมะลน 105 เพพอถ พนฒนาเปปนผลนตภนณฑคนากน สคมสายชมหมนกและเครพอถ งดพมถ นนาก สคมสายชมหมนกผสมนนาก ผลไมค ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจาก
วนสาหกนจชรมชนหอมกระเจา
ปป 2562-2563 การพนฒนาการผลนตแหนมเหลดเสรนมโพรไบโอตนก ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการวนจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพนฒนาผลนตภนณฑคและกระบวนการผลนตขนมขบเคยยน วจากมะพรคาวอนดแทรง (coconut clusters) ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน รอยนลฟรรตร จกากนด
ปป 2562-2563 การพนฒนาผลนตภนณฑควแย กนชยสจากถนวถ เหลพอง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน อนนทนชธนกร จกากนด
ปป 2562-2563 การเพนมถ มมลคราของเหลพอในกระบวนการผลนตนนาก มนนมะพรคาวสกนดเยลนบรนสทร ธนธ ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการวนจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 โครงการวนจยน การใชคประโยชนคจากกนญชาในอาหาร (ชรวงทยถ 1) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน กรยน เนเจอรนล โปรดนกสค จกากนด
ปป 2563-2564 การแปรรมปอาหารและสารทยมถ คย ณ
ร สมบนตเน ชนงหนคาทยถ (พรยไบโอตนก) เพพอถ สรคางมมลคราเพนมถ ใหคกบน ผลนตผลทางการเกษตรทยลถ นค ตลาด (กรณยศกศ ษา: สนบปะรด) ( ผมรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทรนจากหนรวยบรนหารและจนดการทรนดคานการเพนมถ ความสามารถในการแขรงขนนของประเทศ (บพข)
ปป 2563-2564 การพนฒนาผลนตภนณฑคหมนกคลคายโยเกนรตค ดควยโปรตยนจากพพช ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน วยเกนฟมดป แอนดคโค จกากนด
ปป 2563-2564 การสกนดสารกลรมร พรยไบโอตนกจากสนบปะรดเพพอถ ใชคในอรตสาหกรรมอาหาร ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทรนจากหนรวยบรนหารและจนดการทรนดคานการเพนมถ ความ
สามารถในการแขรงขนนของประเทศ (บพข)
ปป 2562-2563 การพนฒนาการผลนตผลนตภนณฑคคลคายโยเกนรตค จากเมลดมะมรวงหนมพานตค ( ผมรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรนษทน เดอะกรยนกยค จกากนด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตน
- Siriporn Tanjor, Wanida Tewaruth Chitisankul, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of Germination on in vitro Iron Bioaccessibility and Protein Digestibility
of Soybean", วารสารวนทยาศาสตรคและเทคโนโลยย 24 (4) (2016) 573-586
ระดนบนานาชาตน
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Kazuko Shimada, Yohei Omizu, Yuko Uemoto, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto, "Mechanism of
DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparation", LWT - Food Science and Technology 64 (1) (2015) 197-204
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Yoshitake Takada, Yuya Takahashi, Ayaka Ito, Mei Itabashi, Warunee Varanyanond, Akiko Kikuchi, Masao Ishimoto,
Chigen Tsukamoto, "Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varieties", LWT- Food Science and Technology 89
(-) (2018) 93-103
- Mr. Pramuan Saithong, Wanida Tewaruth Chitisankul, นายศรภชนย นนตพน นน ธค, "Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin
concentration and pigments in white rice and brown rice", Czech Journal of Food Sciences 37 (1) (2019) 75-80
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Megumi Murakami, Chigen Tsukamoto, Kazuko Shimada, "Effects of long-term soaking on nutraceutical and taste
characteristic components in Thai soybeans", LWT 115 (-) (2019)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
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ระดนบชาตน
- 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)
- Siriporn Tanjor, Wanida Tewaruth Chitisankul, Somchit Onhem, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of germination on nutrients and protein digestibility
of soybean", การประชรมวนชาการโภชนาการแหรงชาตน ครนงน ทยถ 7 (The 7th Thailand Congress of Nutrition 2013) (2013)
ระดนบนานาชาตน
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mr. Pramuan Saithong, Karuna Wongkrajang, Warunee Varanyanond, "Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Germinated
Economic Crops", International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE” (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)
- Mr. Pramuan Saithong, Siriporn Stonsaovapak, Wanida Tewaruth Chitisankul, วนไล หนรนภนกดย, "Shelf-life Extension and Inhibition of Undesirable Bacteria
in Steamed Mackerel Fish Product by Lactic Acid Bacteria", 1st The AFSA on Food Safety and Food Security (2012)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mr. Pramuan Saithong, Siriporn Stonsaovapak, Putaluk Khaiprapai, "Phenolic Compound Analyzation of Thai Pigmented
Rice", The Asian Food Security Association (AFSA), 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security (2012)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mei Itabashi, Yukiko Takahashi, Yuya Takahashi, Kazuko Shimada, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto,
"Genetic Modification of Soybean Saponins Showing Health Beneficial and Undesirable Taste Characteristics: Changes of the Composition and Content
in Soybean Processed Foods", TERPNET 2013: 11th International Meeting on Biosynthesis, Function and Biotechnology of Isoprenoids in Terrestial and
Marine Organisms (2013)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Yohei Omizu, Yuya Takahashi, Mei Itabashi, Yukiko Takahashi, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto, Kazuko
Shimada, "Relation between degradation of DDMP-saponins and maltol production during soyfood processing", AMERICAS:International Conference on
Soybean Utilization 2013 (2013)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mr. Pramuan Saithong, Yuya TAKAHASHI, Warunee Varanyanond, Chigen TSUKAMOTO, "Germinating and Fermenting
Effect on Group A Saponin Component in Soybean", 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based
Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region” (2013)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Yukiko TAKAHASHI, Megumi MURAKAMI, Kazuki HARADA, Warunee Varanyanond, Kazuko SHIMADA5, Chigen
TSUKAMOTO, "Changes of Composition and Content of Health Beneficial Components and Antioxidant Activity in Black and Yellow Soybean Seeds
under Anaerobic Stress Soaking", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 (2014)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Fumika Sato, Ippei Tayama, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto, "Phytic Acid Contents of Germplasm
Collections of Japanese Soybeans (Glycine max (L.) Merr.)", THE 17TH FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2015 (FIAC 2015) (2015)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto, "Soyasaponin composition in Thai soybean (Glycine max cv. Chiang Mai
60)", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) (2017)
- Mr. Pramuan Saithong, Wanida Tewaruth Chitisankul, "Addition of Monacolin K and Gamma-Aminobutyric acid (GABA) in Red Yeast Rice by Monascus
purpureus IFRPD 4046", 4th AFSA International Conference on Food Safety and Food Security
(2018)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2557 เรพอถ ง "ผลนตภนณฑคผงขนมตาลสกาเรลจรมปพรคอมปรรงดควยไมโครเวฟ" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตภนณฑคอาหาร
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- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2558 เรพอถ ง "กรรมวนธกย ารผลนตแปปงถนวถ เหลพองทยผถ าร นกระบวนการเพาะงอก" จาก มหาวนทยาลนยเกษตรศาสตรค
- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2558 เรพอถ ง "กระบวนการผลนตแปปงกลควยดควยความรคอน" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตภนณฑคอาหาร
- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2558 เรพอถ ง "องคคประกอบกลควยชนนดผงเพพอถ เปปนเครพอถ งดพมถ " จาก สกานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2562 เรพอถ ง "กรรมวนธกย ารผลนตนนาก สคมสายชมหมนกจากไวนคเนพอน ทรเรยยน" จาก ฝฝายจรลชยววนทยาประยรกตค สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตภนณฑคอาหาร
- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2562 เรพอถ ง "ผลนตภนณฑคผงถนวถ เหลพองเพาะงอกและกรรมวนธกย ารผลนต" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตภนณฑคอาหาร
- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2562 เรพอถ ง "โยเกนรตค กะทนผสมเนพอน มะพรคาวชนนดกวน (stirred yoghurt)c]tกรรมวนธกย ารผลนต" จาก ฝฝายจรลชยววนทยาประยรกตค สถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลนตภนณฑคอาหาร
- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2562 เรพอถ ง "โยเกนรตค กะทนผสมเนพอน มะพรคาวแบบคงตนว (Set yoghurt) และกรรมวนธกย ารผลนต" จาก ฝฝายจรลชยววนทยาประยรกตค สถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลนตภนณฑคอาหาร
- อนรสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2563 เรพอถ ง "สมตรผสมเกลพอสมรนไพร" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตภนณฑคอาหาร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รองชนะเลนศ การประกวดนวนตกรรมมหาวนทยาลนยเกษตรศาสตรค พ.ศ. ๒๕๕๙ วนทยาศาสตรคอาหารและสรขภาพ ประจกาปป 2560 เรพอถ ง "เกลพอลดโซเดยยมเพพอถ สรขภาพ" จาก
มหาวนทยาลนยเกษตรศาสตรค
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Best Poster Presentation of Science and Technology Science and Technology ประจกาปป 2556 เรพอถ ง "Germinating and Fermenting Effect on Group A
Saponin Component in Soybean" จาก Khon Kaen University Nong Khai Campus
ผลงานวนจยน นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2552 - 18 กนนยายน 2563
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