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โครงการววจยบ
ปป 2558-2559 การปรรบปรรงครณภาพแผสนใยไมจอดร ความหนาแนสนปานกลางจากไมจยางพาราเพพอท เปปนมวตรกรบสวงท แวดลจอม ( ผศรจ วส มโครงการ ) ไดจรบร ทรนจากสคานรกงานกองทรนสนรบ
สนรนการววจยร (สกว.)
ปป 2559
โครงการศศกษาครณสมบรตแว ละปปจจรยการผลวตของ Rubber-reinforced Plywood ( ผศรจ วส มโครงการ ) ไดจรบร ทรนจากสคานรกงานพรฒนาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยทแหสง
ชาตว (สวทช.)
ปป 2560-2561 Development of Tannin based Co-Polymerize Eucalyptus Adhesive Bark Extracts with Phenol And Urea for bonding Wood Based panel (
ผศรจ วส มโครงการ ) ไดจรบร ทรนจากSCG Packaging Public Company Limited, Thailand University Putra Malaysia ,Kasetsart University
ปป 2560-2561 การพรฒนาวรสดรตกแตสงและเฟอรนนเว จอรนภายในอาคารจากวรสดรเหลพอทวงท ของกรญชงและยาสศบสคาหรรบศศนยนการเรทยนรจรเทคโนโลยทวสร ดรทเท ปปนมวตรกรบสวงท แวดลจอม ( ผศจ
รสวมโครงการ ) ไดจรบร ทรนจากการยาสศบแหสงประเทศไทย
ปป 2560-2561 โครงการการศศกษาการปปองกรนรรกษาเนพอท ไมจยางพาราโดยสารแทนนวนททไท ดจจากการสกรดจากเปลพอกไมจยคศ าลวปตรส ( ผศรจ วส มโครงการ ) ไดจรบร ทรนจากบรวษทร เอสซทจท แพ
คเกจจวงท จคากรด (มหาชน)
ปป 2562-2563 โครงการฝฝกอบรมถสายทอดความรจรการใชจประโยชนนไมจอยสางครมจ คสาจากชรมชนไมจมคท าส ( ผศรจ วส มโครงการ ) ไดจรบร ทรนจากสคานรกงานการววจยร แหสงชาตว (วช.)
ปป 2562-2563 ไมจเชวงววศวกรรมจากไมจยางพารา ( ผศรจ วส มโครงการ ) ไดจรบร ทรนจากการยางแหสงประเทศไทย
ปป 2563-2564 การเพวมท มศลคสาไมจสกร แปรรศปดจวยเตาอบไมจแบบตจนทรนตทาค สคาหรรบกลรมส ชรมชน ( ผศรจ วส มโครงการ ) ไดจรบร ทรนจากสคานรกงานคณะกรรมการววจยร แหสงชาตว
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตว
- Songklod Jarusombuti, นายวรลยรทธ เฟฟอฟ งวววฒ
ร นน, นางสาวปปยะวดท บรวจงกล, Kitipong Tangkit, Vararat Hakham, นายคมสรนตน คลจายภศ,ส "Improvement of Medium
Density Fiberboard from Rubberwood to Reduce Formaldehyde Emission", Science Park and Areas of Innovation Conference Thailand (2018)
- Songklod Jarusombuti, นายวรลยรทธ เฟฟอฟ งวววฒ
ร นน, นางสาวปปยะวดท บรวจงกล, Vararat Hakham, "Latex Innovation for Wood Composites", Science Parks and
Areas of Innovation Conference Thailand (2018)
- Songklod Jarusombuti, วรลยรทธ เฟฟอฟ งวววฒ
ร นน, ปปยะวดท บรวจงกล, Kitipong Tangkit, Vararat Hakham, คมสรนตน คลจายภศ,ส "Influence of Glue Types on Properties of
Medium Density Fiberboard Made from Rubberwood", การประชรมการปปาไมจ ประจคาปป 2561 (2018)
- Songklod Jarusombuti, Vararat Hakham, "Value Added in Teak Lumber with Kiln Dry by Low Cost for Community", การประชรมการปปาไมจประจคาปป 2564 "84
ปป ววชาการปปาไมจเพพอท ปวงชน" (2021)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- การประกวดกรอบแนวควดววจยร ดจานยางพาราเพพอท สรจางงานววจยร ตสอยอดในเชวงพาณวชยน ประจคาปป 2562 รางวรลรองชนะเลวศอรนดรบ 1 ระดรบอาจารยนและนรกววจยร (ดจานปลายนทาค )
ประจคาปป 2562 เรพอท ง "การววจยร และพรฒนาแผสนฉนวนกรนความรจอนจากเสจนใยไมจยางพาราผสมนทาค ยางพาราธรรมชาตว" จาก สถาบรนววจยร ยาง การยางแหสงประเทศไทย
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