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ช่ือ-สกลุ นกัศึกษา อ.ท่ีปรึกษา หวัขอ้โครงงาน  

นายมคลภทัร ลีววริิยกลุ  ผศ.ดร ก่องกาญจน์ กิจ
รุ่งโรจน์  

kongkarn.k@psu.ac.th  

การพฒันาผลิตภณัฑซ์อร์เบทผ์ลหม่อนเพ่ือสุขภาพ  

นายธีรพล แซ่เล่ียง  Development of mulberries sorbet for health 

นางสาวอรุโณทยั ชาว
แพรกนอ้ย  

ศ.ดร.เบญจมาส  เชียร
ศิลป์  

benjamas.che@psu.ac.th  

วธีิการท่ีรวดเร็วส าหรับเก็บเก่ียวสาหร่ายขนาดเลก็ดว้ยเช้ือราชนิดสายและการ
ประยกุตใ์ชบ้ าบดัน ้ าเสียและผลิตไขมนั 

นางสาวสุภาวดี จนัทร
ฤทธ์ิ  

A rapid method for harvesting of microalgae by filamentous fungi and the 
application in waste water treatment and lipid production 

นางสาวขวญัฤทยัข วรรณ
ทิพย ์ 

การเพาะเล้ียงสาหร่าย Haematococcuus sp. เพื่อผลิตแอสตาแซนนทินแบบสอง
สภาวะ  

นาวสาวหน่ึงฤทยั ชยั
อิสรภาพ  

Culivation of the alga Haemotocooccus sp. For astaxanthin production by tow 
stages 

นางสาววสิาพร เจริญวงศ ์ ดร.วริิยะ ดวงสุวรรณ  

wiriya.d@psu.ac.th  

การ ศึกษาใช้ฟองก๊าซไนโตรเจนเพื่อแยกสารประกอบท่ีระเหยง่ายและกรดไขมัน
อิสระออกจากน ้ามันปาลม์ดิบท่ี มกีารให้ความร้อนภายใตส้ภาวะสญุญากาศ  

นางสาวศิริวรรณ รัตนะ  Study of using N2 bubble of separate volatile compounds and free fatty acids 
from a  heated and vacuumed crude palm oil 

นางสาวอจัฉรา  บุญพิชยั การฟอกน ้ามันปาลม์ดิบด้วยก๊าซไนโตรเจนท่ีความดันบรรยากาศ  

นางสาวจนัทวดี  ภกัดีจิตต ์ Nitrogen bubble refining of crude palm oil at atmosphere pressure 

นางสาวซลัซาบีล  อะ
หมดั 

ดร.วาสนา  สุโยธา 

wasana.suy@psu.ac.th  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมไ์คโตซาเนสโดยจุลินทรียท่ี์คดัแยกไดส้าย
พนัธ์ุ krfzz-z 

นางสาวอาตียะ  เส็นยหีีม Optimization for the production of chitosanase by isolated strain krfzz-z 

นางสาวอสัมะ๊ ฤทธ์ิโต  การคดัเลือกเช้ือราช่วยยอ่ยกากปาลม์เพ่ือผลิตน ้ าตาลส าหรับน าไปใชใ้นการผลิต
กรดแลคติก  

Screening of palm trunk hydrolysis fungi for sugar production to produce lactic 
acid 

นางสาวกญัจิกา  สุทธิ
พนัธ ์

ผศ.ดร.เสาวคนธ์  วฒัน
จนัทร์ 

saowakon.w@psu.ac.th  

การปรับปรุงสารอาหารและลกัษณะเน้ือสมัผสัในผลิตภณัฑโ์ปรตีนบาร์  

นางสาวภาวรินทร์  ป่ินสุข Nutrient and texture quality improvement in protein bar produce 

นางสาวเพชรรัตน์  วรุิณ
ศรี 

การลดการเกิดออกซิเดชัน่ของไขมนัในผลิตภณัฑต์บัท่ีผา่นการใหค้วามร้อนสูง  
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นางสาววมิลพร  หล่อวิ
วฒันากลุ 

Reducing lipid oxidation in  liver product at high temperature process 

นางสาวปัญญา
พร  อุปนนัท ์

ผศ.ดร.ปุณณาณี  สมั
ภาวะผล 

punnanee.s@psu.ac.th  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาและการประเมินอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งพรอ้มรับประทาน  

นางสาวรุจิเรข  แซ่จุ่ง Study on quality changes during storage and  self- life evaluation of ready to eat 
mix dried vegetable product 

นางสาวเพญ็พิชชา  คง
แทน 

ผศ.ดร.กิตติญา  วงษค์  า
จนัทร์ 

kitiya.v@psu.ac.th  

การประยกุตใ์ชน้ ้ ามนัหอมระเหยจากพืชตระกลูขิงในการยบัย ั้ง Listeria 
monocytogenes และ Staphylococcus aureus 

นางสาวกานตก์นก  วอ่ง
นาว ี

Application of Zingiberraceae family essential oils against Listeria 
monocytogenes and Staphylococcus aureus in meat products during storage 

นางสาวจิดาภา  สินสาย การยบัย ั้ง  Listeria monocytogenes ในอาหารพร้อมรับประทานโดยใช ้Listeria 
phase ร่วมกบัเกลือของกรดอินทรีย ์ 

นางสาวอินฟาดาร์  บุญมา Inactivation of  Listeria monocytogenes in ready-to-eat products using Listeria 
phase in combination with salt of organic acid 

นางสาวชนาพร  แซ่อ่ึง ดร.ดุสิดา ถิระวฒัน ์

dusida.t@psu.ac.th  

ประสิทธิภาพร่วมของสารเคมีบางชนิดและการบรรจุแบบดดัแปรบรรยากาศต่อ
การยดือายกุารเก็บรักษาของมะละกอสดตดัแต่ง  

นางสาวมณีกาญจน์  เสรี
สุวรรณกิจ 

Combined effect of some chemicals and modified atmosphere packaging on 
self-life extention of fresh cut papaya 

นางสาวชนมนิ์ภา  โตสกลุ ประสิทธิภาพร่วมของกรดอินทรียแ์ละฟองอากาศขนาดเลก็ต่อการลดสารเคมีและ
เช้ือจุลินทรียป์นเป้ือนในพริกข้ีหนู  

นางสาวอจัฉราภรณ์  ทวน
ด า 

Combined effect of organic acid and micro bubble for reducing pesticides and 
microorganism in bird chili 

นางสาวชิสุดา  ชุมม่ิง รศ.ดร.วโิรจน์  ยรูวงศ ์ 

wirote.y@psu.ac.th  

การท าใหน้ ้ าสม้โตนดใสดว้ยไมโครฟิลเตรชัน่  

นางสาวชยัยดีะห์รุซ
ดา  อลัยฟุรี 

Clearification of sugar -palm sap fermented vineger using microfiltration 

นางสาวนสัรียา  ยากะจิ ดร.อจัฉรา  ธรรมรัตน์  

uschara.t@psu.ac.th  

การคดัเลือกจุลินทรียท่ี์สามารถสกดัสาร polyhydroxyalkanoate (PHA) 

นางสาวกรรณิกา  หนู
หมาด 

Screaming of  polyhydroxyalkanoate producing bacteria 

นางสาวนนัทิศา  แซ่โซว การคดัเลือกจุลินทรียท่ี์ผลิตเอนไซมย์อ่ยสลายพลาสติกจากดิน  

นางสาวศรอนงค ์ วงศ์
เหลือง 

Screaming of polyesther depolymerase producing bacteria form soil 

mailto:punnanee.s@psu.ac.th
mailto:kitiya.v@psu.ac.th
mailto:dusida.t@psu.ac.th
mailto:wirote.y@psu.ac.th
mailto:uschara.t@psu.ac.th


นางสาวธิดาพร  ขมุเงิน ผศ.ดร.อภิชาติ  อู๋ไพจิตร 

apichat.u@psu.ac.th  

การใชแ้บคทีเรีย  Lactobacillus plunturum  SKI19 เป็นหวัเช้ือในการท าไสก้รอก
อีสาน 

นางสาวจิรารัตน์  ชยัภกัดี Use of  Lactobacillus plunturum  SKI19 as a starter culture in sai krok isan 

นางสาวนฤมล  วงษส์กลุ ผศ.ดร.นพรัตน์  ช้ีทางดี 

nopparat.ch@psu.ac.th  

  

ผลของสารประกอบฟีนอลิกต่อความคงจวัทางเคมีกายภาพของระบบอิมลัชัน่
ชนิดน ้ ามนัในน ้ า  

นางสาวอภิชญา  ภคสนัต ์ Effects of phenolic compound on physicochemical stability of oil-in-water 
emulsion system 

นางสาวจิดาภา  ตั้งธนญั
ธร 

ผลของน ้ ามนัหอมระเหยจากออริกาโนและขิงต่อความคงตวัต่อความร้อนของ
น ้ ามนัถัว่เหลือง  

นายฉริยวฒิุ  แซ่ฉัว่ Effects of oregano and ginger essential oils on thermal stability of soybean oil 

นายจกัริน   รักปลอด ดร.ลดาวลัย ์ สงทิพย ์

ladawan.so@psu.ac.th  

การศึกษาไมเกรชัน่ทั้งหมดของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับอาหารส าเร็จรูป  

นายเมธาว ี สุระค าแหง Study the overall migration of plastic packaging for ready to eat  

น.ส.กนิษฐา  ชูเรือง รศ.ดร.วรัญญู  ศรีเดช 

waranyou.s@psu.ac.th  

การผลิตหมึกพิมพจ์ากน ้ ายางพาราดดัแปร  

น.ส.วชิิดา  เชาวท์วี Production of printing inks from modified rubber latex  

นายนรรศรุทธ์ิ  บิลหมดั รศ.ดร. วรัญญู  ศรีเดช 

waranyou.s@psu.ac.th  

การสร้างจ าลองของระบบหมุนเวยีนน ้ าของเคร่ืองข้ึนรูปแผน่กระดาษ 

นายปุรเชษฐ ์ หวัใจฉ ่า Model construction of short circulation system for sheet forming machine  

น.ส.ไตรรัตนา  จนัทร์
สะอาด 

ดร.พรอุษา  จิตพทุธิ 

ponusa.j@psu.ac.th  

การสงัเคราะห์และวเิคราะห์พอลิเมอร์ผสมระหวา่งพอลิแลกติกแอซิดและพอลิกลี
เซอรอลซีบาเคต 
ท่ีมีโครงสร้างเป็นรูพรุน 

น.ส.โสรญา  เยีย่มแสง Synthesis and characterization of porous Poly (lactic acid)/Poly(glycerol 
sebacate) blend  

น.ส.ดีนา  หมดัหลี รศ.ดร.เถวยีน    วทิยา 

thawean.b@psu.ac.th  

ความเป็นไปไดใ้นการผลิตแคปซูลแขง็จากคาราจีแนน 

น.ส.มณี  แซ่ซ า Potential Production of hard capsule from carageenan  

น.ส.ฝาติหมะ๊  บิลอะหลี รศ.ดร.เถวยีน    วทิยา 

thawean.b@psu.ac.th  

การปรับปรุงสมบติัของฟิลม์ผสมยอ่ยสลาบไดจ้ากสตาร์ชและคาร์ราจีแนนโดย
การเติมเสน้ใยปาลม์และไขมนั  

นายเมธา  นิลอรุณ Property improvement of biodegradable blend film from starch and carrageenan 
by adding palm pressed fiber and lipid  

น.ส.เปมิกา ทองเพง็ ดร.ศุภชยั  ภิสชัเพญ็ 

supachai.p@psu.ac.th  

การศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ีร่วมออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด ์ 

น.ส.วภิาพร สรรพพนัธ์ Study and development of dual O2 and CO2 indicator  
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