สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวธธดารรตนน พรนโท

ตตาแหนหง

นรกวธจยร

การศศกษา

สบงกบด

ฝฝายเคมมและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลธตภรณฑนอาหาร

วธทยาศาสตรนบณ
ร ฑธต, มหาวธทยาลรยศรมนครธนทรวธโรฒ, ไทย, 2553
วธทยาศาสตรนมหาบรณฑธต, มหาวธทยาลรยเกษตรศาสตรน, ไทย, 2556

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

วธทยาศาสตรนการอาหาร

โครงการววจยบ
ปป 2562-2563 การพรฒนาผลธตภรณฑนหอยแมลงภภอภ บแหคงพรคอมรรบประทาน ( ผภรค วภ มโครงการ ) ไดครบร ททนจากบรธษทร ทองปอนดนฟดภ สน จจากรด
ปป 2563
อธทธธพลของแมทรธกซนอาหาร (นม ขคาว หรรอนมถรวถ เหลรอง) ตภอความสามารถในการถภกยภอยของงาดจาในหลอดทดลองและลธกแนนทมถถ กภ ปลดปลภอยในระหวภางกระบวน
การยภอย ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ททนจากททนอทดหนทนวธจยร มก.
ปป 2562-2563 การปรรบปรทงคทณสมบรตเธ ชธงหนคาทมขถ องโปรตมนแมลงกธนไดคเพรอถ ประยทกตนใชคใน ผลธตภรณฑนอาหาร ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ททนจากสถาบรนคคนควคาและพรฒนา
ผลธตภรณฑนอาหาร
ปป 2562-2563 การพรฒนาผงฟฟกทองเสรธมโปรตมนจากผงเมลลดฟฟกทองหมรก ( ผภรค วภ มโครงการ ) ไดครบร ททนจากสถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลธตภรณฑนอาหาร
ปป 2562-2563 การพรฒนาผลธตภรณฑนเครรอถ งดรมถ ผงสจาเรลจรภปจากหรวปลมเสรธมกลควยนนาจ วคาดธบและกรดโฟลธกสจาหรรบหญธงใหคนมบทตร ( ผภรค วภ มโครงการ ) ไดครบร ททนจากสถาบรนคคนควคา
และพรฒนาผลธตภรณฑนอาหาร
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบนานาชาตธ
- Thidarat Pantoa, Sirinan Shompoosang, Thongkorn Ploypetchara , Shoichi Gohtani , Sunsanee Udomrati, "Surface-active properties and anti-microbial
activities of esterified maltodextrins", Starch/St?rke 71 (7-8) (2019) 1800265, 1-9
- Sunsanee Udomrati, Thidarat Pantoa, Prof. Shoichi Gohtani, Prof. Mitsutoshi Nakajima, Dr. Kunihiko Uemura, Dr. Isao Kobayashi, "Effects of
water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal
digestion", International Journal of Food Science and Technology
55 (4) (2020) 1437-1447
- Sunsanee Udomrati, Thidarat Pantoa, Prof. Gohtani Shoichi, Prof. Mitsutoshi Nakajima, Dr. Kunihiko Uemura, Dr. Isao Kobayashi, "Oil-in-water
emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability,and lipid digestibility", Journal of The
Science of Food and Agriculture 100 (6) (2020) 2473-2481
- Thidarat Pantoa, Baricevic-Jones, I., Prisana Suwannaporn, Kadowaki, M., Kubota, M., Roytrakul, S., Mills, E.N.C., "Young rice protein as a new source
of low allergenic plant-base protein", Journal of Cereal Science 93 (-) (2020) 102970-1-10
- Thidarat Pantoa, Sirinan Shompoosang, Thongkorn Ploypetchara, Shoichi Gohtani, Sunsanee Udomrati, "Amphiphilic esterified xylo-oligosaccharide:
Surface-active properties and anti-microbial activities", Pakistan Journal of Nutrition 19 (7) (2020) 344-351
- Thidarat Pantoa, Kubota, M., Prisana Suwannaporn, Kadowaki, M., "Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysates", Journal of
Cereal Science 95 (-) (2020) 103049
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตธ
- Thidarat Pantoa, Sirinan Shompoosang, นางสาวทองกร พลอยเพชรา, Prof. Shoichi Gohtani , Sunsanee Udomrati, "Antibacterial activity of esterified
saturated fatty acids with maltodextrin against Escherichia coli and Staphylococcus aureus", The 45th Congress on Science and Technology of
Thailand (STT 45): "Seedling Innovation for Sustainable Development (2019)
พธมพนครรงน ลภาสทดเมรอถ 2/10/63

หนคา 1 จาก 2

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวธธดารรตนน พรนโท

ตตาแหนหง

นรกวธจยร

สบงกบด

ฝฝายเคมมและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลธตภรณฑนอาหาร

อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนทสทธ ธธบตร รงานวธจยร ปป 2563 เรรอถ ง "ผลธตภรณฑนพดท ดธงน ผงสจาเรลจรภปจากแปปงขคาวไรซนเบอรนรผถม สมพรมไบโอตธกเสรธมโปรตมนจากถรวถ และธรญชาตธ" จาก มหาวธทยาลรยเกษตรศาสตรน
- อนทสทธ ธธบตร รงานวธจยร ปป 2563 เรรอถ ง "ผลธตภรณฑนพดท ดธงน ผงสจาเรลจรภปจากแปปงขคาวไรซนเบอรนรผถม สมพรมไบโอตธกเสรธมโปรตมนจากนม" จาก มหาวธทยาลรยเกษตรศาสตรน
ผลงานวธจยร นมเน ปปนรายการรวบรวมระหวภางปป 1 มกราคม 2562 - 2 ตทลาคม 2563

พธมพนครรงน ลภาสทดเมรอถ 2/10/63

หนคา 2 จาก 2

