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โครงการววจยบ
ปป 2551-2552 การศศกษาลนกษณะทางสนณฐานววทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากทจน
สววนตนว
ปป 2552-2554 การศศกษาความหลากหลายของทรนพยากรธรรมชาตวดาล นพพชพรรณ
ในพพนพ ทณศส นศ ยยภฟศ าฟ พนฒนาฯ อ.บวอเกลพอ จ.นวาน
( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากBiodiversity Research and Training Program - สสานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหวงชาตว
ปป 2552-2554 โครงการววจยน การศศกษาความหลากหลายของทรนพยากรธรรมชาตวดาล นพพชพรรณในพพนพ ทณศส นศ ยยภฟศ าฟ พนฒนา อ.บวอเกลพอ จ.นวาน ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทจนจาก
สสานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหวงชาตว
ปป 2552-2553 การสสารวจศนกยภาพของพพชพลนงงานทดแทนบนพพนพ ทณสส งศ ของประเทศไทยเพพอส สวงเสรวมการผลวตไบโอดณเซลชจมชน ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากสสานนกงานคณะ
กรรมการววจยน แหวงชาตว
ปป 2553
มก.

การผลวตปจยป หมนกมศลไสลเดพอนดวนจากขยะอวนทรณยแย ละมศลสนตวย ในเขตตสาบลเพนณยด อสาเภอโคกสสาโรง จนงหวนดลพบจรณ ( ผศรล วว มโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน

ปป 2553-2555 ศนกยภาพการใชลประโยชนยทรนพยากรธรรมชาตวดาล นพพชพรรณของชจมชนเกษตรกรรมเพพอส พนฒนาเปปนผลวตภนณฑยชมจ ชน กรณณศกศ ษา ต.เพนณยด อ.โคกสสาโรง จ.
ลพบจรณ ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2553-2555 อวทธวพลของปปจจนยและสภาพแวดลลอมทณมส ผณ ลตวอการตวดผลของ ChineseTallow Tree (Sapium sebiferum) ( หนวหนลาโครงการยวอย ) ไดลรบน ทจนจากทจนอจดหนจน
ววจยน มก.
ปป 2553-2556 ศนกยภาพและการพนฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เปปนพพชนพาส มนนทดแทนเพพอส ผลวตBiodiesel ( ผศรล วว มโครงการ ) ไดลรบน ทจนจาก
ทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2554

โครงการววจยน และพนฒนาระบบการปลศกสตรอเบอรณเส พพอส เพวมส คจณภาพผลผลวตบนพพนพ ทณสส งศ ของจนงหวนดเพชรบศรณย ( ผศรล วว มโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2554
ผลของ NAA และ Ethephon ตวอการเปลณยส นเพศดอกของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) ( ผศรล วว มโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากทจนอจด
หนจนววจยน มก.
ปป 2554-2557 การววจยน และพนฒนาเพพอส ปรนบปรจงการผลวตองจนว รนบประทานสดในเขตภาคตะวนนตกของประเทศไทย ( ผศรล วว มโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2553-2555 (ขอถอนตนงพ แตวปป 53) อวทธวพลของปปจจนยและสภาพแวดลลอมทณมส ผณ ลตวอการตวดผลของ ChineseTallow Tree (Sapium sebiferum) ( หนวหนลาโครงการยวอย ) ไดล
รนบทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2555
การจนดรวบรวมขลอมศลเพพอส โครงการศศกษาและพนฒนาฐานขลอมศลอจตสาหกรรมอาหารแปรรศป ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากบรวษทน CA International
Information จสากนด
ปป 2555
ศนกยภาพการใชลประโยชนยทรนพยากรธรรมชาตวดาล นพพชพรรณของชจมชนเกษตรกรรมเพพอส พนฒนาเปปนผลวตภนณฑยชมจ ชน กรณณศกศ ษา ต.วลงดลง อ.เมพอง จ.กาญจนบจรณ ( ผศล
รววมโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2556

การใชลประโยชนยจากวนสดจชวณ มวลเหลพอทวงพ หลนงการหณบเมลลดมะเยาหวน ( ผศรล วว มโครงการ ) ไดลรบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2559-2560 การววเคราะหยและทดสอบประสวทธวภาพการใชลงาน และการยอมรนบของเกษตรกรตวอสารสกนดแทนนวนจากเปลพอกตลนยศคาลวปตนส” ( ผศรล วว มโครงการ ) ไดลรบน ทจน
จากPhoenix Pulp and Paper Co.Ltd.
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บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Juthamanee Sangsawang, Onanong Phewnil, Kasem Chankao, Paiboon Prabuddham, Sarunya Khunadilok, Wallop Arirop, "Formulating of Fruit
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Juthamanee Sangsawang, Narongchai Pipattanawong, Kanapol Jutamanee, Chamras Indara, Watana Stienswat, "Morphology of chinese tallow tree
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- Siriwan Soiklom, Krittaya Petchpoung, Yupadee Paopun, Juthamanee Sangsawang, นายสนมพนนธย สรลอยกลวอม, "Production of activated carbon from Tung
Oil Tree (Vernicia Montana Lour) –waste for manganese removal.", การประชจมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงพ ทณส 52 (2014)
ระดนบนานาชาตว
- Sutithep Siripipattanakul, Panit Khemtong, Kulkanit Rashainbunyawat, Varataya THAMMAKITTIPOB, Piyaphong Saisophon, Chintana Kanjanavisutt,
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Conference on Learning (2010)
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อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนจสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2559 เรพอส ง "เจลแตลมสววสาบเสพอ" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงธ านววจยน ปป 2552 เรพอส ง "การศศกษาลนกษณะทางสนณฐานววทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย
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