ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.เลอพงศย จารรพน
ล ธย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.พ. 2560 - ม.ค. 2564
ก.พ. 2556 - ม.ค. 2560
ม.ค. 2554 - ม.ค. 2556
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยยก ารบรรจรและวลส ดร คณะอรต สาหกรรมเกษตร

รองหลวหนขาภาคววชาเทคโนโลยยก ารบรรจรและวลส ดร คณะอรต สาหกรรมเกษตร
รองหลวหนขาภาคววชาเทคโนโลยยก ารบรรจรและวลส ดร คณะอรต สาหกรรมเกษตร
รองหลวหนขาภาคววชาเทคโนโลยยก ารบรรจรและวลส ดร คณะอรต สาหกรรมเกษตร

Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University, ,
M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University , ,
วท.บ. (เทคโนโลยยก ารบรรจร) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Environmental Conscions Design, Operation Strategies, Simulation

งานส อน
Adhesives in Packaging
Advan. Research Methods in Packaging Tech.
Analytical Packaging Systems
Design in Packaging Process
Food packaging
Intensive Packaging & Material Technology
Package Prototype Construction
Packaging & Distri. of Agricultural Produces
Packaging & Environment
Packaging Dynamics
Packaging Machinery
Packaging Process Analysis
Packaging Tech
Professional Experiences in Pack.Technology
Research Methodology in Packaging Technology
Seminar
Shock & Vibration in Packaging
Simulation for Packaging Process
Special Problems
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2548-2553

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะการบรรจรอาหารและผลวต ผลเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2549
การพลฒนาระบบและววธจ
ย าต ลองสภาวะการขนสนงและกระจายสวนคขาของผลวต ผลเกษตรเขตรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากศมนยยเทคโนโลยยโลหะ
และวลส ดรแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว
ปป 2548-2551

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะการบรรจรอาหารและผลวต ผลเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2550-2551 การสตารวจความเขขาใจตนอแนวควด Sustainability ในวงการเทคโนโลยยก ารบรรจร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากศมนยยเทคโนโลยยโลหะและวลส ดร
แหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว
ปป 2552
การพลฒนาสมบลตเว ยชอ
ช กระดาษจากทางใบปาลยมนตาต มลนเพชอ
ช บรรจรภณ
ล ฑยเยชอ
ช กระดาษขศน
ต รมปสตาหรลบบรรจรผลไมขส ด ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรน
อรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2555

ใชขประโยชนยก ากเบยยรยเพชอ
ช การพลฒนากระถางตขนไมขทย
ชย อ
น ยสลายไดขทางชยวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2555
ผลของสารเตวมแตนงตนอเสถยยรภาพทางแสงและสมบลตเว ชวงกลของแผนนวลส ดรเชวงประกอบผงไมข/พอลวไ วนวล คลอไรดย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด
หนรนววจย
ล มก.
ปป 2555

การออกแบบบรรจรภณ
ล ฑยเวชภลณฑย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล Berlin Pharmaceutical Industry จตากลด

ปป 2555-2556 การสตารวจพฤตวก รรมผมบ
ข รวโภคตนอการตลด สวนใจซชอ
ต ผลวต ภลณฑยผก
ล และผลไมขทก
ชย อ
น ใหขเกวด ขยะบรรจรภณ
ล ฑย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากFoof and
Agriculture Organization (FAO)
ปป 2555-2556
ลลอกเกลต จตากลด

โครงการคมปองนวลต กรรมเรชอ
ช ง แผนนกตาจลด เอทวล น
ย ในบรรจรภณ
ล ฑยขนสนงเพชอ
ช ยชด อายรของสวนคขาเพชอ
ช การเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล

ปป 2556-2557
การเหมชองแรน

โครงการพลฒนาโซนคณ
ร คนาอรต สาหกรรมอาหารดขวยระบบโซนความเยลนและบรรจรภณ
ล ฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกรมอรต สาหกรรมพชน
ต ฐานและ

ปป 2556
การพลฒนากระถางกลขาไมขจากกากตะกอนนตาต มลนปาลยมและกากตะกอนบนอบตาบลด และการประยรก ตยอนรภาคไททาเนยยมไดออกไซดยร ะดลบนาโนเพชอ
ช ปรลบปรรง
สมบลตท
ว างกล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2556
การวลด และการววเคราะหยส มบลตก
ว ารดมด ซลบกกาซของคารยบอนกลมมลนตยส งล เคราะหยผสมในฟฟล ม
ย พอลวเอทวล น
ย ความหนาแนนนตชาต สตาหรลบบรรจรภณ
ล ฑยแอคทยฟหลลง
การเกลบเกยย
ช ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
พวมพยครลงต ลนาสรด เมชอ
ช 8/8/63

หนขา 1 จาก 5

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.เลอพงศย จารรพน
ล ธย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยยก ารบรรจรและวลส ดร คณะอรต สาหกรรมเกษตร

ปป 2557
การพลฒนากระถางทยย
ช อ
น ยสลายไดขทางชยวภาพจากพอลวไ วนวล แอลกอฮอลยเสรวมแรงดขวยเสขนใยจากทางใบปาลยมนตาต มลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจาก
ทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2557
อวทธวพ ลของภาวะการสกลด เยชอ
ช กลเชวงเคมยด ว
ข ยการระเบวด ดขวยไอนตาต ตนอสมบลตเว ชวงกลของกระดาษจากไมขส บมด
น าต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด
หนรนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558
การเหมชองแรน

โครงการพลฒนาโซนคณ
ร คนาอรต สาหกรรมอาหารดขวยระบบโซนความเยลนและบรรจรภณ
ล ฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกรมอรต สาหกรรมพชน
ต ฐานและ

ปป 2557-2558
อรต สาหกรรม

โครงการสนงเสรวมการพลฒนาบรรจรภณ
ล ฑย (Packaging) เพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาการตลาด และโลจวส ตวก สย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกระทรวง

ปป 2558
ปป 2558-2559

โครงการพลฒนาระบบขขอมมล เชวงลศก อรต สาหกรรมบรรจรภณ
ล ฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกระทรวงอรต สาหกรรม
โครงการพลฒนาระบบขขอมมล เชวงลศก อรต สาหกรรมบรรจรภณ
ล ฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานเศรษฐกวจอรต สาหกรรม

ปป 2559-2560 การแปรรมปมลนสตาปะหลลงและผลวต ภลณฑยส อ
นม ต
ร สาหกรรมอาหารเพชอ
ช ยกระดลบรายไดขเกษตรกรชรมชน ประจตาปปงบประมาณ 2559 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทรนจากกรมการคขาภายใน กระทรวงพาณวชยย
ปป 2559-2560

โครงการฐานขขอมมล เชวงลศก อรต สาหกรรมบรรจรภณ
ล ฑย ปป 2560 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานเศรษฐกวจอรต สาหกรรม

ปป 2559
ใชขประโยชนยนาโนซวล ก
ว าสลงเคราะหยจากแกลบขขาวเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการพวมพยร ะบบเฟลลก โซกราฟปบนกลนองกระดาษคราฟทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2559-2560 โครงการสนงเสรวมการพลฒนาบรรจรภณ
ล ฑย (Packaging) เพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาการตลาด และโลจวส ตวก สย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก โลจวส ตวก สย
กรมอรต สาหกรรมพชน
ต ฐานและการเหมชองแรน กระทรวงอรต สาหกรรม
ปป 2559-2562 การพลฒนาระบบบรรจรภณ
ล ฑยและเทคโนโลยยเพชอ
ช ลดการสมญเสยยและเพวม
ช ประสวทธวภาพทางลอจวส ตวก สยใ นโซนอป
ร ทานผลวต ผลสด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทรนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยยหลลงการเกลบเกยย
ช ว มหาววทยาลลยเชยยงใหมน
ปป 2560
โครงการสนงเสรวมการพลฒนาบรรจรภณ
ล ฑย (Packaging) เพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาการตลาด และโลจวส ตวก สย ปป 2560 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก
โลจวส ตวก สย กระทรวงอรต สาหกรรม
ปป 2560-2561
ปป 2560
ปป 2559-2560

โครงการพลฒนาระบบขขอมมล เชวงลศก อรต สาหกรรมบรรจรภณ
ล ฑย ปป 2561 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานเศรษฐกวจอรต สาหกรรม
การพลฒนาบรรจรภณ
ล ฑยส าต หรลบนวลต กรรมผลวต ภลณฑยอาหารแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
โครงการพลฒนาสมต รผลวต ภลณฑยผลไมขส ดไทยดขวยเทคโนโลยยก ารสรขางเจล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล วยแอนดย เอ โฮลดวงต จตากลด

ปป 2561
โครงการพลฒนาบรรจรภณ
ล ฑย (packaging) เพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาทางการตลาดและโลจวส ตวก สย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกองโลจวส ตวก สย กรมสนงเสรวม
อรต สาหกรรม กระทรวงอรต สาหกรรม
ปป 2560-2561 การจลด ทตามาตรฐานอาชยพ และครณวรฒว
ว ช
ว าชยพ สาขาววชาชยพ อรต สาหกรรมพลาสตวก สาขาพลาสตวก ชยวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสถาบลน
ครณวรฒว
ว ช
ว าชยพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2560-2561

โครงการพลฒนาระบบขขอมมล เชวงลศก อรต สาหกรรมบรรจรภณ
ล ฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานเศรษฐกวจอรต สาหกรรม

ปป 2562
กวจกรรมพลฒนาผลวต ภลณฑย บรรจรภณ
ล ฑยทม
ชย อ
ย ต
ล ลลก ษณยเพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาในเชวงพาณวชยย (ภาคเหนชอ) ภายใตข โครงการขลบเคลชอ
ช นโครงการหนศงช ตตาบล หนศงช
ผลวต ภลณฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกองพลฒนาอรต สาหกรรมชรมชน กรมสนงเสรวมอรต สาหกรรม กระทรวงอรต สาหกรรม
ปป 2562-2563

การประยรก ตยใ ชขถ าน นกลมมลนตยใ นบรรจรภณ
ล ฑยและแผนนชะลอการสรก ของผลไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2562-2563 แนวทางการเพวม
ช ศลก ยภาพผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งดชม
ช กาแฟของกลนม
ล ววส าหกวจชรมชนกาแฟถตาต สวงหย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการ
ววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2561-2563

เมชองนวลต กรรมอาหารภาคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2562

การประยรก ตยใ ชขถ าน นกลมมลนตยใ นบรรจรภณ
ล ฑยและแผนนชะลอการสรก ของผลไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2562

การพลฒนาระบบเทคโนโลยยหลลงการเกลบเกยย
ช วและบรรจรภณ
ล ฑยตน
ข ทรนตชาต เพชอ
ช สลงคมเกษตร 4.0 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2562

การพลฒนาระบบบรรจรภณ
ล ฑยส มารยทเพชอ
ช ธรร กวจคขาปลยก สมลยใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2563-2564 การพลฒนาระบบเทคโนโลยยหลลงการเกลบเกยย
ช วและบรรจรภณ
ล ฑยตน
ข ทรนตชาต เพชอ
ช สลงคมเกษตร 4.0 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการ
ววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564

การพลฒนาระบบบรรจรภณ
ล ฑยส มารยทเพชอ
ช ธรร กวจคขาปลยก สมลยใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2563-2564

การพลฒนาและประเมวนววธท
ย ดสอบวลส ดรส ม
ล ผลส อาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Lerpong Jarupan, "Mechanical Properties of Oil Palm Pulp Sheets for pulp-Molded Packaging: A Preliminary Study", Journal of Metals, Materials
and Minerals 18 (2) (2008) 229-232
- Lerpong Jarupan, นางสาวศววพร บรต ราช (นวส ต
ว ป.โท), "Chemical Composition and Pulping Process of Jatropha curcas L. for Paper Packaging",
วารสารบรรจรภณ
ล ฑยไ ทย (Thai Packaging Newsletter) 20 (83) (2010) 44-47
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- Lerpong Jarupan, นางสาวจวต วรรณ เครชอคตา (นวส ต
ว ป.โท), "Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of
Plant Pot Packaging", วารสารบรรจรภณ
ล ฑยไ ทย (Thai Packaging Newsletter) 20 (81) (2010) 47-49
- Lerpong Jarupan, พลชรวลช สรร ย
ว งคย, "Correlated Key Attributes for Sustainable and Universal Design: A Case Study through Meal Packaging in
Thailand", วารสารมหาววทยาลลยนเรศวร: ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยย 29 (1) (2021) 60-77
ระดลบนานาชาตว
- นายณรลต นย, Lerpong Jarupan, Pornthipa Ongkunaruk, "Simulation for Transport Pallet Cost Reduction in Pet Food Manufacturing: An Empirical
Case Study", Packaging Technology and Science 25 (6) (2012) 311-319
- นวทศ
ล นย ทวพ ยยโสนลยยะ, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Synthesized Silica Powder from Rice Husk for Printing Raw Materials Application",
Advanced Materials Research 506 (xxx) (2012)
- ดวงกมล โภคไพบมล ยยศ ก
ล ดว,ด Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, Chanassa Nandhivajrin, "Surface treatment on low density polyethylene with TiO 2
nano-particles for packaging printing", Advanced Materials Research 506 (xx) (2012)
- ณลฐวดย ทองจลนทรย, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Efficacy of activated carbon in-situ to oil palm frond paper for active packaging on
mechanical properties", Advanced Materials Research 506 (xx) (2012)
- อรไ รวรรณ นขอยนาค, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, Chanassa Nandhivajrin, "EFFECT OF PHTHALIC ANHYDRIDE LOADING ON ALKYD
RESINS FOR PAPERBOARD COATING", Advanced Materials Research 506 (xxx) (2012)
- Chiravoot Pechyen, Sukhavattanakul, P., Lerpong Jarupan, "Structures and properties of isotactic-polypropylene/synthesized micro cellulose tray:
Effects of micro cellulose loading", Advanced Materials Research 626 (-) (2012) 716-720
- Yuthavisuthi, P., Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Modification of mechanical properties by TiO2 nano-particle for biodegradable materials
made from palm oil sludge and activated sludge cake", Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition) 22 (SUPPL.3) (2012)
s697-s701
- นวทศ
ล นย ทวพ ยยโสตนลยนา, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Printing Qualities on Inkjet-Printed Paper from Varnish Coating Agent with Rice Husk
Silica Particles", Advanced Materials Research 626 (-) (2013) 691-695
- นายนวทศ
ล นย ทวพ โสตนลยนะ, Lerpong Jarupan, ผศ.สรภาภรณย นพกรล ดวล กรลต นย, "Enhancement of flexographic print quality on bleached kraft liner using
nano-silica from rice husk", Progress in Organic Coatings 87 (-) (2015) 232-241
- นายนวพล สรขอรด ม, Lerpong Jarupan, "Characteristics and properties of reinforced oil palm frond fibers (OPFF) in polyvinyl alcohol (PVA) composite
for tubular-shaped trays", Applied Mechanics and Materials 751 (-) (2015) 3-8
- Nilmanee, S, Tunyarut Jinkarn, Lerpong Jarupan, Pisuchpen, S, Yoxall, A, "Seal Strength Evaluation of Flexible Plastic Films by Machine Testing
and Human Peeling", JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION 46 (4) (2018) 1508-1517
- Sukudom, N, Piyawanee Jariyasakoolroj, Lerpong Jarupan, Tansin, K, "Mechanical, thermal, and biodegradation behaviors of poly(vinyl alcohol)
biocomposite with reinforcement of oil palm frond fiber", JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT 21 (1) (2019) 125-133
- Piyawanee Jariyasakoolroj, Nattapon Rojanaton, Lerpong Jarupan, "Crystallization behavior of plasticized poly(lactide) film by poly(L-lactic acid)
-poly(ethylene glycol)-poly(L-lactic acid) triblock copolymer", Polymer Bulletin 77 (5) (2019) 2309-2323
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชรม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Lerpong Jarupan, "Mechanical Properties of Oil Palm Pulp Sheets for Pulp-Molded Packaging: A Preliminary Study", The 5th Thailand Materials
Science and Technology Conference (MSAT-5) (2008)
- นายเจนยรทธย ศรยหรว ญ
ล , Tunyarut Jinkarn, Lerpong Jarupan, "การววเคราะหยความสามารถในการรลบแรงกดในแนวดวงช ของกลนองกระดาษลมก ฟมก ไรขฝาโดยววธไ
ย ฟ
ไนตยอล
ว เว มขนตย", แบบจตาลองสถานการณยเพชอ
ช การตลด สวนใจทยด
ช ก
ย วนา ปป 2551 (2008)
- Pornrudee Sanguansuk, Lerpong Jarupan, Chaisit Thongjoo, "Chemical compositions and plant nutrients in palm oil and water treatment sludge
used as raw materials for developing environmentally friendly package", การประชรมววชาการ ครลงต ทยช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Ratanapat Hunsa-Udom, Lerpong Jarupan, Ngamtip Poovarodom, Tunyarut Jinkarn, "Properties enhancement to transportation potentiality of
molded pulp packaging using oil palm frond (Elaeis guineensis Jacq.)", การประชรมววชาการ ครลงต ทยช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Thana Thanadechakul, Lerpong Jarupan, Ngamtip Poovarodom, "Comparison study on performances of bio-based films coated on potassium
permanganate to prevent ethylene scavenging deterioration", การประชรมววชาการ ครลงต ทยช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- นางสาวณลฐพวชา ทรลพ ยยประทานพร, Rangrong Yoksan, Lerpong Jarupan, Tunyarut Jinkarn, "Influences of Biopolymers Coating on Properties of
Corrugated Board", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 48 (2010)
- นางสาวจวต วรรณ เครชอคตา (นวส ต
ว ปรวญญาโท), Lerpong Jarupan, "Evaluation of Nutrients and Heavy Metal Contents of Brewer’s Spent Grain for
Environmentally Conscious Material of Plant Pot Packaging", the 6th Thailand Materials Science and Technology Conference (2010)
- นางสาวจวต วรรณ เครชอคตา (นวส ต
ว ปรวญญาโท), Lerpong Jarupan, "Investigation on Brewer’s Spent Grain Characteristics: An Inception Development of
Environmentally Sustainable Plant Pot", the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010) (2010)
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- นายณรลต นย ดวงพลต รา (นวส ต
ว ปรวญญาโท), Lerpong Jarupan, "Simulation Modeling for Pallet Flows in Factory and Warehouse: A Case Illustration", the
3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010) (2010)
- นางสาวศววพร บรต ราช (นวส ต
ว ปรวญญาโท), Lerpong Jarupan, อ.ววขณ
ล ฑย อรรณพานรร ก
ล ษย, "Effects of Steam Explosion and Alkaline Pretreatment in
Chemithermo Mechanical Pulping Process of Physic Nut (Jatropha curcus Linn.),”", 48th Kasetsart University Annual Conference (2010)
- ศววพร บรต ราช, Lerpong Jarupan, Wikhan Anapanurak, "Effects of Steam Explosion and Alkaline Pretreatment in Chemithermo Mechanical Pulping
Process of Physic Nut (Jatropha curcus Linn.)", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 48 (2010)
- ณลฏฐพวชา ทรลพ ยยประทานพร, Rangrong Yoksan, Lerpong Jarupan, Tunyarut Jinkarn, "Effects of concentration and type of biopolymers coating on
properties of corrugated board", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 48 (2010)
- รชยา ธชเสถยยร, Lerpong Jarupan, "Effect of Vent Design on Box Compression Strength of Corrugated Common Footprint", รายงานการประชรมทาง
ววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 56 (สาขาอรต สาหกรรมเกษตร) (2018)
- รชยา ธชเสถยยร, Lerpong Jarupan, "การทตานายคนาความตขานทานแรงกดของกลนองขนาดมวตฐ
ว านมาตรฐานดขวยโครงขนายประสาทเทยยม", การประชรมววชาการระดลบ
ชาตว วลลยลลก ษณยวจ
ว ย
ล (2018)
- กลญญพลชร คลขายรลศ มย, Piyawanee Jariyasakoolroj, Lerpong Jarupan, Vanee Chonhenchob, "Characteristics and Properties of Foam-Structured
Thermoplastic Starch (TPS) and Surface Modified Coconut Fiber", รายงานการประชรมววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 57 (สาขาอรตสาหกรรม
เกษตร) (2019)
- ดรษณยยย ทองทรม, Lerpong Jarupan, Vanee Chonhenchob, "Mechanical Properties on Geometric Shapes of Cellular Core for Sandwiched Structure of
Pallet Block using 3D-Printing Forming", การประชรมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทย ครลงต ทยช 34 (2020)
ระดลบนานาชาตว
- Lerpong Jarupan, "Use of Process Capability Indices for Improving Delivery Performance of Returnable Packaging", The 15th IAPRI World
Conference on Packaging (2006)
- Lerpong Jarupan, "Semi-Chemical and Binding Agent Effects to Oil Palm Paperboard", The 23rd IAPRI Symposium on Packaging (2007)
- Lerpong Jarupan, Tunyarut Jinkarn, Chanassa Nandhivajrin, "Barrier Towards an Effectiveness of Information Communication on Packaging and
Labels of Food and Beverages in Thailand", 5th International Packaging Congress (2007)
- ธนา ธนเดชากรล , Lerpong Jarupan, Ngamtip Poovarodom, "Development of Ethylene Absorber on Oil Palm Pulp Sheet to Improving Shelf Life of
Climacteric Produce", 16th IAPRI World Conference on Packaging (2008)
- Lerpong Jarupan, Ngamtip Poovarodom, Tunyarut Jinkarn, "Effects of dry strength and sizing agents for improving mechanical properties of oil
palm pulp-molded packaging", 16th IAPRI World Conference on Packaging (2008)
- นายเจนยรทธย ศรยหรว ญ
ล , Lerpong Jarupan, Tunyarut Jinkarn, "The analysis of dimensional changes impacts on compression strength of corrugated
box by finite element method", 16th IAPRI World Conference on Packaging (2008)
- Tipsotnaiyana, N., Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Synthesized silica powder from rice husk for printing raw materials application", Chiang
Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011 (2011)
- อรไ รวรรณ นขอยนาค, Chiravoot Pechyen, Lerpong Jarupan, Chanassa Nandhivajrin, "Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resin for
paperboard coating", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Application CMICBA 2011 (2011)
- นางสาวณลฐวดย ทองจลนทรย, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Efficacy of Activated Carbon In- situ to Oil Palm Frond Paper for Active Packaging
on Mechanical Properties", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011) (2011)
- N. Tipsotnaiyana, , Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Synthesized Silica Power from Rice Husk for Printing Raw Materials Application",
Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), (2011)
- นางสาวดวงกมล โภคไพบมล ยยส ข
ร , Chiravoot Pechyen, Lerpong Jarupan, Chanassa Nandhivajrin, "Surface Treatment on Low Density Polyethylene
with TiO2 Nano-Particles for Packaging Printing", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011) (2011)
- Lerpong Jarupan, จวต วรรณ เครชอครตา, Chiravoot Pechyen, "CHARACTERIZATION TO FEASIBILITY OF UTILISING BREWER BY-PRODUCT OF
BREWERS’ SPENT GRAIN FOR PLANT POT", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011 (2011)
- ดวงกมล โภคไพบมล ยยส ข
ร , Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, Chanassa Nandhivajrin, "SURFACE TREATMENT WITH TiO2 NANO-PARTICLES
FOR PRINTABILITY OF LOW DENSITY POLYETHYLENE", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011
(2011)
- ณลฐวดย ทองจลนทรย, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "PREPARATION OF IN-SITU ACTIVATED CARBON TO OIL PALM FROND PAPER
FOR ACTIVE PACKAGING", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011 (2011)
- ปณวธว ยรทธววส ท
ร ธว,ด Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "MODIFICATION OF MECHANICAL PROPERTIES BY TiO2 NANO-PARTICLE FOR
BIODEGRADABLE MATERIALS MADE FROM PALM OIL SLUDGE AND ACTIVATED SLUDGE CAKE", The 2nd International Symposium on
Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011 (2011)
- อรไ รวรรณ นขอยนาค, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, Chanassa Nandhivajrin, "PREPARATION OF WATER-SOLUBLE VARNISH WITH
LONG OIL ALKYD RESIN FOR PAPERBOARD PRINTING", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011
(2011)
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- Noinak, U., Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, Chanassa Nandhivajrin, "Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resins for paperboard
coating", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011 (2011)
- Sukhavattanakul, P., Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Structures and properties of isotactic-polypropylene/synthesized micro cellulose tray:
Effects of micro cellulose loading", 2012 International Conference on Advanced Materials Engineering and Technology, ICAMET 2012 (2012)
- นายนวทศ
ล นย ทวพ ยโสตนลยนา, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Preparation and Characterization of Nano-Silica Particles from Rice Husk for
Paper Coating Material", The 4th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2012) (2012)
- นวทศ
ล นย ทวพ ยยโสตนลยนา, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, "Printing Qualities on Inkjet-Printed Paper from Varnish Coating Agent with Rice Husk
Silica Particles", 2012 International Conference on Advanced Material Engineering & Technology (ICAMET2012) (2012)
- นวทศ
ล นย ทวพ ยยโสตนลยนา, Lerpong Jarupan, Chiravoot Pechyen, Supaporn Noppakundilokrat, "Reaction times and calcination temperatures on
characteristics and optical properties of synthetic SiO2 powder from rice husk for coating in paper printing", The 3rd international conference on
science and social sciences 2013: research and development for sustainable life quality (ICSS 2013) (2013)
- นางสาวชมพมนก
ว สย ชชน
ช อารมณย, Lerpong Jarupan, "Behavior Study and Grip Postures on Openability of Thai Elders for Pharmaceutical Packaging with
Child-Resistant Closure", the 16th Food Innovation Asia Conference (2014)
- นางสาวกนวษฐา ทองจยน, Lerpong Jarupan, "Optimal Practicable Environmental Model for Canned Tuna Products", the 9th International Conference of
Food LCA (LCA Food 2014) (2014)
- นางสาวววมววภา สองเเสงทอง, Lerpong Jarupan, "Decision Support System Model for Total Cost and Environmental Impact: A Case Study of Rice
Packaging in Thailand", the 9th International Conference of Food LCA (LCA Food 2014) (2014)
- กลญญพลชร คลขายรลศ มย, Piyawanee Jariyasakoolroj, Lerpong Jarupan, Vanee Chonhenchob, "Preparation and Characterization of Thermoplastic
Starch(TPS)/Coconut Fiber Foam", The International Polymer Conference of Thailand(PCT-8) (2018)
- กลญญาพลชร คลขายรลศ มย, Lerpong Jarupan, Vanee Chonhenchob, Piyawanee Jariyasakoolroj, "Surface Modification of Coconut Fiber for Reinforced
Thermoplastic Starch Foam", the 29th IAPRI Symposium on Packaging 2019: Serving Society—Innovative Perspectives on Packaging (2019)

ผลงานววจย
ล นยเต ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2548 - 8 สวงหาคม 2563
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