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

ดร.เมตตา เจรวญพานวช

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
พ.ค. 2560 - เม.ย. 2564
เม.ย. 2550 - ก.พ. 2554

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย

หลวหนขาภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชมย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Adv. Momentum, Heat and Mass Transfer Opera.
Advanced Research Methods in Chem. Eng.
Applied Heterogeneous Catalysis
Chemical Engineering Laboratory II
Chemical Engineering Project I
Chemical Engineering Project II
Chemical Reaction Engineering
Heterogeneous Catalysis
Heterogeneous Catalytic Reaction Engineering
Instrumental Analysis in Chemical Engineering
Mass Transfer Operations
Physicochemical Lab. in Chem. Eng.
Research Methods in Chemical Engineering
Selected Topics in Chemical Engineering
Seminar
Unit Operation III
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2540-2541

การผลวต สารเคมมมล
ม คนาเพวม
ช จากถนานหวนลวก ไนตยโดยใชขเทคโนโลยมส ะอาด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2543
ซมโอไลตยชนวด Zsm-5 ทมม
ช พ
ม น
พช ทมผ
ช ว
ว สมง : การผลวต และการจตาแนกคทณลลก ษณะ High Surface Asm-5 Zeolite : Production and Characterization ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากคณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2545-2546 การนตาเถขาลอยของถนานหวนลวก ไนตยมาใชขเปปนสารตลงพ ตขนในการผลวต ซมโอไลตยชนวด Y ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยมส งชว แวดลขอม
ปป 2545-2547

การผลวต ซมโอไลดยบรวส ท
ท ธวส
ธ งม จากการของแขขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2545-2547

ปฏวก รณยคารยบอนจวว
จ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2546
การผลวต ซมโอไลทยชนวด ZSM-5 ขนาดเลขก พวเศษจากกากของแขขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยเชมย
ช วชาญดขานเทคโนโลยมอนทภาคจทฬาลงกรณย
มหาววทยาลลย
ปป 2546-2547

การผลวต ซมโอไลดยบรวส ท
ท ธวส
ธ งม จากการของแขขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2546-2547

ปฏวก รณยคารยบอนจวว
จ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2546-2548

Structure-Reactivity Studies of Zeilite from Fly Ash. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2547

การผลวต ซมโอไลดยบรวส ท
ท ธวส
ธ งม จากการของแขขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2547
การสลงเคราะหยซ โม อไลดยชนวด ZSM-5 ขนขาดพวเศษเลขก จากเถขาแกลบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล รนวมภาครลฐ-เอกชนจทฬาลงกรณย
มหาววทยาลลย(ศ.ดร.วววฒ
ล นย ตลณฑะพานวชกทล )
ปป 2547
การสลงเคราะหยซ โม อไลตยชนวด ZSM-5 บรวส ท
ท ธวจ
ธ ากเถขาลอยลวก ไนตย และเถขาแกลบแบบสองขลน
พ ตอน (ททนเมธมวจ
ว ย
ล อาวทโส รศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล ) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2547
ปป 2547-2548

ปฏวก รณยคารยบอนจวว
จ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
Structure-Reactivity Studies of Zeilite from Fly Ash. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2548

Structure-Reactivity Studies of Zeilite from Fly Ash. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2548

Sythesis of Carbon Nanotabe ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2548

การประเมวนวลฏจลก รชมวต
ว ของตมเข ยขน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยเทคโนโลยมโลหะและวลส ดทแหนงชาตว

ปป 2548
การสลงเคราะหยซ ล
ว ก
ว าเมโซพอรยชนวด SBA-15 จากเถขาแกลบและการใชขเปปนตลวรองรลบในการเรนงปฏวก รว ย
ว าการผลวต นพาต มลนดมเซลบรวส ท
ท ธวธ ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ททนจากKURDI-Matching Fund TRF-Methee
ปป 2548

การสลงเคราะหยและการใชขประโยชนยซ โม อไลตยชนวด ZSM-5 บรวส ท
ท ธวจ
ธ ากเถขาลอยลวก ไนตยและเถขาแกลบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากKURDI

พวมพยครลงพ ลนาสทด เมชอ
ช 16/8/63
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.เมตตา เจรวญพานวช

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย

ปป 2548-2550 การสลงเคราะหยซ ล
ว ก
ว าเมโซพอรยชนวด SBA-15 จากเถขาแกลบและการใชขเปปนตลวรองรลบในการเรนงปฏวก รว ย
ว าการผลวต นพาต มลนดมเซลบรวส ท
ท ธวธ ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสกว.เมธมวจ
ว ย
ล
ปป 2548-2552
การววจย
ล

การสลงเคราะหยนาตพ มลนดมเซลจาก CO2 และมมเทนบนพอรลส ซวล ก
ว าทมเช ตรมยมจากเถขาแกลบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทน

ปป 2549-2556

หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชมย
ช วชาญเฉพาะเทคโนโลยมร ไ
ม ซเควล และการใชขประโยชนยจากของเสมย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2548-2550

การสลงเคราะหยเชชอ
พ เพลวงจากกกาซสลงเคราะหยโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าเหลขก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2548-2551 การสลงเคราะหยซ ล
ว ก
ว าเมโซพอรยชนวด SBA-15 จากเถขาแกลบและการใชขเปปนตลวรองรลบในการเรนงปฏวก รว ย
ว าการผลวต นพาต มลนดมเซลบรวส ท
ท ธวธ ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2549

การควบคทมการกระจายขนาดรมพ รทนของซวล ก
ว าเมโซพอรยชนวด SBA-15 จากเถขาแกลบ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2549
การจลด การนพาต ทวงพ โครเมมยมไตรออกไซดยจากกระบวนการชทบเคลชอบโลหะดขวยไฟฟฟาโดยระบบออสโมซวส ผลนกลลบ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2549
การพลฒนาเครชอ
ช งมชอและเทคนวคเพชอ
ช สนลบสนทนการผลวต ผลวต ภลณฑยทเชม ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอม ดขวยเทคโนโลยมส ะอาด และการประเมวนวลฏจลก รชมวต
ว ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2549-2554

การออกแบบโมเลกทล และการผลวต วลส ดททม
ชม โม ครงสรขางระดลบนาโนเมตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550
การศศก ษาการสลงเคราะหย MCM-48 โดยใชขส ารละลายโซเดมยมซวล เว กตเปปนสารตลงพ ตขนและการสรขางชทด ทดสอบการดมด ซลบววต ามวนอมใ นขนาด Bench
Scale ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากPTT-CHEM
ปป 2550

การสลงเคราะหย MCM-48 ระดลบ Bench scale เพชอ
ช ใชขแยกสารเคมมมล
ม คนาสมง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการนวลต กรรมบรวษท
ล พมทท
ม เม คมม

ปป 2550
โครงการนวลต กรรมวสดทนาโนเพชอ
ช สทขอนามลย สวงช แวดลขอม และผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งสตาอาง (โครงการยนอยทมช 1) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2550
ปป 2550-2551

ววทยาศาสตรยนาโนและนาโนเทคโนโลยมด าข นววทยาศาสตรยเคมมและเภสลช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
นวลต กรรมวลส ดทนาโนเพชอ
ช สทขอนามลย สวงช แวดลขอม และผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งสตาอาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2550
การศศก ษาการดมด ซลบของคารยบอนไดออกไซดยและมมเทนบนซวล ก
ว าเมโซพอรยทเชม ตวมโคบอลทย
ในกระบวนการสลงเคราะหยไ ฮโดรคารยบอนโดยเทคนวคแทป ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2551
ววจย
ล มก.

การผลวต นพาต มลนกกาซโซลมนจากกกาซคารยบอนไดออกไซดยและมมเทนโดยใชขเครชอ
ช งปฏวก รณยแบบสองขลน
พ ตอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทน

ปป 2551

การศศก ษาการสลงเคราะหย MCM-48 ระดลบ Pilot Scale เพชอ
ช การดมด ซลบววต ามวนอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ปตท. เคมวคอล จตากลด (มหาชน)

ปป 2551
Co., Ltd.

การหาความสลมพลนธยร ะหวนางสมบลตข
ว องผลวต ภลณฑยซ โม อไลตยเอและสภาวะการปฏวบต
ล ก
ว าร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากPQ Chemicals (Thailand)

ปป 2551-2553 นาโนเทคโนโลยมใ นอทต สาหกรรมปปโตรเคมม : การออกแบบ สลงเคราะหยและววเคราะหย วลส ดทนาโนทมม
ช รม พ
ม รทน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
กองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2551-2556 บทบาทของตลวรองรลบตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าในการผลวต กกาซสลงเคราะหยจากคารยบอนไดออกไซดยและมมเทน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกอง
ททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2551-2552 การสลงเคราะหยซ โม อไลตย A จากเถขาลอยถนานหวนซลบบวทม
ม น
ว ส
ล ทมไ
ช ดขจากโรงไฟฟฟา Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed(CFB) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล สยามววจย
ล และนวลต กรรม จตากลด
ปป 2552

การสลงเคราะหยซ ล
ว ก
ว าเมโซพอรยทม
ชม รม พ
ม รทน 2 ขนาดจากเถขาแกลบโดยใชขไ คโตซานเปปนสารแมนแบบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2553
ผลของขนาดอนทภาคโลหะนวก เกวล ทมม
ช ต
ม อ
น การเรนงปฏวก รว ย
ว าดรายรมฟ อรยมมวงช ของกกาซคารยบอนไดออกไซดยและมมเทน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททน
อทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2548-2554 การออกแบบโมเลกทล และการผลวต วลส ดททม
ชม โม ครงสรขางระดลบนาโนเมตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยมแหนงชาตว สตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2552-2554 โครงการววจย
ล และพลฒนาปปจจลยทางโครงสรขางระดลบนาโนเมตรทมม
ช ผ
ม ลตนอความแขขงแรงของซมเมนตย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล สยามววจย
ล
และนวลต กรรม จตากลด
ปป 2554

การดมด ซลบของ INAX-1 และ INAX-2 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนววจย
ล และนวลต กรรม บรวษท
ล SCG Cement (SRI)

ปป 2554-2558 การเรนงปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงนวก เกวล -ทองแคงโหลดบนซวล ก
ว าภในสนามแมนเหลขก ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล รนวมกลบสตานลก งานคณะกรรมการอทด มศศก ษา
ปป 2554
การผลวต นพาต มลนดมเซลจากกกาซสลงเคราะหยโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าโคบอลตยบนตลวรองรลบซวล ก
ว าเมโซพอรยโครงสรขางผสม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2555
ผลของลลก ษณะโครงสรขางของโลหะนวก เกวล ทมม
ช ต
ม อ
น การเรนงปฏวก รว ย
ว าดรายรมฟ อรยมมวงของกกาซคารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททน
อทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556

โครงการใหขความรมด
ข าข นการเตรมยมตลวเรนงปฏวก รว ย
ว า ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากUBE Technical Center (Asia) Limited
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ปป 2555-2559 การผลวต สารเคมมมล
ม คนาเพวม
ช จากกกาซคารยบอนไดออกไซดยผาน นปฏวก รว ย
ว าแบบใชขแสงบนตลวเรนงโลหะออกไซดยผสมทมป
ช รลบปรทงดขวยคลอโรฟปล ลย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2554-2555 การศศก ษาความสามารถในการดมด ซลบสารอวนทรมยรย ะเหยงนายของสารดมด ซลบธรรมชาตวและสารผสมปมนฉาบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล
สยามววจย
ล และนวลต กรรม จตากลด
ปป 2556
การทดสอบวลส ดทด ด
ม ซลบกลวน
ช (การทดสอบความสามารถในการดมด ซลบสารอวนทรมยรย ะเหยงนายของกระเบชอ
พ งบทผนลง) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนบรวษท
ล เอสซมจม ผลวต ภลณฑยก อ
น สรขาง จตากลด
ปป 2556
การพลฒนาแบบจตาลองคณวต ศาสตรยเพชอ
ช ทตานายอายทก ารใชขงานของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าในปฏวก รณย Steam Methane Reforming (SMR): ระยะทมช 2 ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)
ปป 2556
การสลงเคราะหยอล
ล กอฮอลยจากการเตวมไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนได ออกไซดยบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว า Cu/MCM-41-ZrO2 ในสนามแมนเหลขก ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2556-2558 การพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าทมม
ช ท
ม องแดงเปปนองคยประกอบสตาหรลบปฏวก รว ย
ว าอวพอ
ข กซวเดชลน
ช ของโพรพวล น
ม เปปนโพรพวล น
ม ออกไซดยโดยใชขออกซวเจนโดยตรง (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557
การผลวต เมทานอลและเอทานอลจากกกาซคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว า Cu-Fe/ZSM-5 โดยใชขส นามแมนเหลขก ชนวยเรนงปฏวก รว ย
ว า ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การประยทก ตยใ ชขซ ล
ว ก
ว าและคารยบอนฐานชมวภาพปรลบแตนงหมมฟ
น งป กยชน
ชล เปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช ผลวต เคมมภณ
ล ฑยและพลลงงานทมเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนาง
ยลงช ยชนจากกกาซชมวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การผลวต กกาซไฮโดรเจนและอลญรมปคารยบอนมมล คนาสมงจากกกาซมมเทนบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าปรลบแตนงหมมฟ
น งป กยชน
ชล ทมม
ช รม พ
ม รทน 2 ขนาด ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559
มก.

การผลวต พลลงงานทมเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนางยลงช ยชนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าปรลบแตนงหมมฟ
น งป กยชน
ชล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2557
การประยทก ตยใ ชขซ ล
ว ก
ว าและคารยบอนฐานชมวภาพปรลบแตนงหมมฟ
น งป กยชน
ชล เปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช ผลวต เคมมภณ
ล ฑยและพลลงงานทมเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนาง
ยลงช ยชนจากกกาซชมวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.
ปป 2557-2558 การพลฒนาแบบจตาลองคณวต ศาสตรยเพชอ
ช ทตานายอายทก ารใชขงานของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าในปฏวก รณย Steam Methane Reforming (SMR): ระยะทมช 3 ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการนาโนเทคโนโลยมและการใชขประโยชนยใ นอทต สาหกรรมเคมม อาหารและการเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากงบประมาณ
มหาววทยาลลยแหนงชาตว
ปป 2558
การผลวต สารเคมมมล
ม คนาเพวม
ช จากกกาซคารยบอนไดออกไซดยและนพาต โดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าแบบใชขแสงทมป
ช รลบปรทงดขวยคลอโรฟปล ลย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559
การผลวต อลล กอฮอลยขนาดเลขก จากกกาซคารยบอนไดออกไซดยโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าทองแดง-เหลขก บนตลวรองรลบซวล ก
ว า-อะลมมโว นซวล เว กตทมม
ช โม ครงสรขางแบบ
คอรยเชลลย และอวนฟปล เทรต โดยมมส นามแมนเหลขก ชนวยเรนงปฏวก รว ย
ว า ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การใชขเทคโนโลยมเชวงความรขอนในการปรลบแตนงพชน
พ ผววและรมพ รทนของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช การผลวต เชวงอทต สาหกรรม (ระยะทมช 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การผลวต กกาซไฮโดรเจนจากปฏวก รว ย
ว าการแตกตลวของกกาซมมเทนบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าคอมพอสวต นวก เกวล -คารยบอนนาโนทววบยบนซวล ก
ว าแบบ 2 รมพรทน ( หลว
หนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561
หนทนววจย
ล มก.

การผลวต พลลงงานทมเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนางยลงช ยชนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าปรลบแตนงหมมฟ
น งป กยชน
ชล – ระยะทมช 2 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด

ปป 2559-2562 โครงการททนพลฒนาศลก ยภาพการววจย
ล เชวงสถาบลนของภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559
การพลฒนาแบบจตาลองคณวต ศาสตรยเพชอ
ช ทตานายอายทก ารใชขงานของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าในปฏวก รณย Steam Methane Reforming (SMR): ระยะทมช 4 ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ปตท.จตากลด (มหาชน)
ปป 2560
การสลงเคราะหยตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว านวก เกวล บนตลวรองรลบซวล ก
ว า-อะลมมโว นซวล เว กตจากเถขาชานอขอยเพชอ
ช ผลวต กกาซไฮโดรเจนจากกกาซมมเทน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561

การผลวต กลมเซอรอลคารยบอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟปล ม
ย บรรจทภณ
ล ฑยจากกลมเซอรอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560-2561 โครงการศมนยยความเปปนเลวศ นาโนเทคมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ดขาน Nanoscale Materials Design for Green Nanotechnology ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยมแหนงชาตวร ว
น มกลบมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561
การผลวต สารดมด ซลบสารประกอบไฮโดรคารยบอนทมม
ช ค
ม ลอรมนเปปนองคยประกอบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากCenter of Excellence on
Petrochemical and Materials Technology (PETROMAT)
ปป 2561-2564 ศมนยยเครชอขนายการววจย
ล ดขานนาโนเทคโนโลยมนาโนเทค-มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ดขานการววจย
ล ตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าและวลส ดทนาโนเพชอ
ช พลลงงานและสวงช แวด
ลขอมทมย
ช งชล ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2562-2564 การเลชอกผลวต โอเลฟปนสยผาน นปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนได-ออกไซดยฐานชมวภาพบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเหลขก และโคบอลตยบนตลวรอง
รลบโพแทสเซมยม-อะลมมน
ว า: ผลของสนามแมนเหลขก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
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ปป 2562-2564 นวลต กรรมแบบครบวงจรเพชอ
ช การใชขประโยชนยก าก ซเรชอนกระจกจากอทต สาหกรรมฐานชมวภาพในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททน
อทด หนทนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Metta Chareonpanich, Teerapong Namto, Paisan Kongkachuichay, Jumras Limtrakul, "Synthesis of ZSM-5 Zeolite from Lignite Fly Ash and Rice
Husk Ash", Fuel Processing Technology 85 (15) (2004) 1623-1634
- Metta Chareonpanich, Nanta-ngern, A., Jumras Limtrakul, "Short-period synthesis of ordered mesoporous silica SBA-15 using ultrasonic
technique", Materials Letters In Press, (2007) -267
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Synthesis of Bimodal Porous Silica from Rice Husk Ash via Sol-gel Process using
Chitosan as Template", Materials Letters 62 (10-11) (2008) 1476-1479
- Tawkaew, S, Metta Chareonpanich, Supothina, S, "Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)(1.7)-anatase TiO2
nanocomposite photocatalyst", Materials Chemistry and Physics 111 (2-3) (2008) 232-237
- นางสาวอรอนงคย จทล พลนธย, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Synthesis of mixed-phase uniformly infiltrated SBA-3-like in SBA-15 bimodal
mesoporous silica from rice husk ash", Materials Letters 63 (15) (2009) 1303-1306
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Effect of acidity on the formation of silica-chitosan hybrid materials and thermal
conductive property", JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 51 (2) (2009) 146-152
- S. Suttiruengwong, P. Puathawee, Metta Chareonpanich, "Preparation of mesoporous silica from rice husk ash: effect ofdepolymerizing agents on
physico-chemical properties", Advanced Materials Research 93-94 (-) (2010) 664-667
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry:
effect of chitosan/silica ratio and aging temperature", JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 56 (3) (2010) 270-277
- Metta Chareonpanich, Jullaphan, O, Tang, C, "Bench-scale synthesis of zeolite A from subbituminous coal ashes with high crystalline silica
content", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 19 (1) (2011) 58-63
- บทษยา ชตานาญดวด , Thongthai Witoon, Paisan Kongkachuichay, Metta Chareonpanich, "One-pot synthesis of core-shell silica-aluminosilicate
composites: effect of pH and chitosan addition", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 380 (1-3) (2011) 319-326
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Effect of hierarchical meso-macroporous silica supports on Fischer-Tropsch
synthesis using cobalt catalyst", Fuel Processing Technology 92 (8) (2011) 1498-1505
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methane cracking over Ni/bimodal porous silica catalyst: Effect of nickel precursor", International Journal of Hydrogen Energy 43 (48) (2018) 2179821809
- นางสาวธนาภา นทม
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- กทล ธวด า แจขงยทบล, Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "การผลวต ไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกโมเลกทล นพาต ภายใตขแสงขาวโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว า
Cr/Ta-SrTiO3 ทมป
ช รลบปรทงดขวยคลอโรฟปล ลย", การประชทมววชาการทางววศ วกรรมเคมมและเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 27 (TIChE 2017)
(2017)
- ชเยศ วรฐวต านนทย, Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "การสลายสารสม Rhodamine B โดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าไททาเนมยมไดออกไซดยทป
ชม รลบปรทงดขวย
คลอโรฟปล ลยและแมกนมเซมยม", การประชทมววชาการทางววศ วกรรมเคมมและเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 27 (TIChE 2017)
โรงแรมแชงกรมล าน กรทงเทพฯ
18-20 ตทล าคม 2560
(2017)
- Metta Chareonpanich, "Novel visible-light-sensitized Chl-Mg/P25 catalysts for photocatalytic degradation of rhodamine B", Novel
visible-light-sensitized Chl-Mg/P25 catalysts for photocatalytic degradation of rhodamine B (2018)
- อรกลญญา พวชย
ล รลต นพงศย, Metta Chareonpanich, Waleeporn Donphai, "Effect of pore structure of silica support on hydrogen and carbon productions
from methane over nickel catalyst", การประชทมววชาการทางววศ วกรรมเคมมและเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 28 (2018)
ระดลบนานาชาตว
- Metta Chareonpanich, "Synthesis of LPG from carbon dioxide and methane", The 4th Singapore International Chemical Conference (SICC-4)
(2005)
- Metta Chareonpanich, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints in Thailand,", International Workshop – Capacity Building on Life Cycle
Assessment in APEC (2005)
- A. Nanta-Ngern, Y. Koontasang, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Synthesis of SBA-15 Mesoporous Silica from Rice Husk Ash and the
Use as Cobalt Catalyst Support for Liquid Hydrocarbons Synthesis", International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering
Science (2006)
- Nanta-ngern A., Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Short-time synthesis of ordered mesostructured silica SBA-15 using ultrasonic
technique", the 13th Regional Symposium on Chemical Engineering 2006 - Advances in Chemical and Biomolecular Engineering (RSCE 2006),
Singapore (2006)
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Synthesis of mesoporous silica from rice husk ash using chitosan as template", The 6th Asia Pacific
Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology (APCSEET 2007) (2007)
- Metta Chareonpanich, "Synthesis of Alternative Fuels from C1 Using Rice Husk Ash Derived Catalysts (Invited Speaker – Material Sciences and
Nanotechnology Session)", งานประชทมววชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2008) (2008)
- Metta Chareonpanich, "Synthesis and Fabrication of Carbon Nanotubes as CO Sensor", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008
(PACCON2008) (2008)
- Sinee Kraokaw, Metta Chareonpanich, "Selective Production of Higher Hydrocarbons over Cobalt Support SBA-15 Mesoporous Silica Catalyst",
Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008) (2008)
- Metta Chareonpanich, นายนพพร เทมยบปปน
ป หยก, นายสทวก
ว รม แกขวทวมทรลพ ยย, "Effect of Nickel Particle Size on Dry Reforming Temperature", World
Congress on Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008) , San Francisco,USA. (2008)
- Paisan Kongkachuichay, Metta Chareonpanich, บทษยา ชตานาญควด , "Synthesis of Mesoporous Silica-Aluminosilicate Composites Using
CTAB-Chitosan as Templates", The 6th Asian Aerosol Conference 2009 (2009)
- Dr.Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Effect of chitosan concentration and temperature on the pore structure and surface fractal of porous
silica", Asian Aerosol Conference AAC09, Bangkok, Thailand, Nov 24-27, 2009 (2009)
- Suttiruengwong, S., Puathawee, P., Metta Chareonpanich, "Preparation of mesoporous silica from rice husk ash: Effect of depolymerizing agents
on physico-chemical properties", Advanced Materials Research (2009)
- Thongthai Witoon, นายนฤดล ทะตลน, นายไปรววทยย รลต นววเขมยร, Metta Chareonpanich, "Preparation of silica xerogel with high silanol content from water
glass via sol-gel process and its application as CO2 sorbent", The 8th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental
Technologies (APCSEET 2011) (2011)
- Nopporn Teabpinyok, Sutheerawat Samingprai , Metta Chareonpanich, "Nickel metal with various morphologies: synthesis and their performances
for catalytic carbon dioxide reforming of methane", The 6th NANOSMAT 2011, Krakow, Poland, October 17-20, 2011. (2011)
- C. Tang, N. Thawornsak, S.Samrankrang, O. Jullaphan, Metta Chareonpanich, "Creating High-Value Eco-Friendly Materials from Industrial Coal
Combustion Ash", EURO COALASH 2012 Conference, Thessaloniki, Greece, September 25-27, 2012. (2012)
- Sirapassorn Kiatphuengporn , Metta Chareonpanich, "Effect of iron on activity of Cu/MCM-41 in CO2 hydrogenation for selective methanol
synthesis", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment"
(2013)
- Chan Tanggarnjanavalukul, Metta Chareonpanich, "Stability Study of Nickel Loaded on Bimodal Porous Silica Catalyst for Methane Cracking
Reaction", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment"
(2013)
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- Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "Effect of Carbon Nanotubes Composite Catalyst on Dry Reforming reaction", The 3rd TIChE
International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment"
(2013)
- Thanaree Phongamwong, Metta Chareonpanich, "Synthesis of Spirulina–modified NiO/ N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion", The 3rd TIChE
International Conference 2013 "Synthesis of Spirulina–modified NiO/ N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion"
(2013)
- Ms. Thanaree Phongamwong , Metta Chareonpanich, "Influence of Spirulina on Photoreduction of CO2 with Water under Visible Light over
Modified N-doped TiO2 Photocatalysts", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living"
Chiang Mai, Thailand, December 18-19, 2014.
(2014)
- Dr. Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "Effect of Carbon Types on Carbon Dioxide Reforming of Methane over Ni-Carbon/Mesocellular
Silica Composite Catalysts", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living"
Chiang
Mai, Thailand, December 18-19, 2014.
(2014)
- Metta Chareonpanich, Sirapassorn Kiatphuengporn, Pongsakorn Jantaratana, "Effect of external magnetic field on activity of Fe/MCM-41 catalysts
in CO2 hydrogenation”, Metta Chareonpanich, Sirapassorn Kiatphuengporn, Pongsakorn Jantaratana, , Kyoto, Japan, 1-6 June 2014.", TOCAT7
Kyoto2014 Conference (2014)
- Mr. Nopporn Teabpinyok, Metta Chareonpanich, "CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZSM-5—SBA-15 composite support", TOCAT7
Kyoto2014 Conference, Kyoto, Japan, 1-6 June 2014. (2014)
- Dr. Waleeporn Donphai, Takashi Kamegawab, Metta Chareonpanich, Hiromi Yamashita, "Phenylacetylene hydrogenation over surface
hydrophobicity-modified nickel/mesocellular silica catalyst by carbon nanofibers", TOCAT7 Kyoto2014 Conference, Kyoto, Japan, 1-6 June 2014.
(2014)
- Metta Chareonpanich, Chan Tanggarnjanavalukul, "Effect of bimodal meso-macroporous silica supports on stability of nickel catalysts in methane
cracking reaction", The 5th International Conference on Advanced Materials, Aveiro, Portugal, 2-4 July 2014. (2014)
- Thongthai Witoon, นลนทนา คชาบาล, Metta Chareonpanich, "CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2 catalysts prepared via a
CTAB-assisted co-precipitation method: Effect of catalyst compositions", The 20th World Hydrogen Energy Conference 2014 (2014)
- T. Phongamwong, Metta Chareonpanich, "Photocatalytic Performance of Spirulina-modified N-doped TiO2 Photocatalysts for CO2 Reduction with
Water under Visible Light", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November
2015. (2015)
- S. Kiatphuengporn, Pongsakorn Jantaratana, K. F?ttinger, Metta Chareonpanich, "Cleaner Production of Hydrocarbons from CO2 over
xCu–10Fe/MCM-41 Catalysts using Integrated Magnetic Field–packed Bed Reactor", The 5th International Conference on Green and Sustainable
Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015. (2015)
- W. Donphai, N. Piriyawate, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "An Enhancement of Catalytic Activity of Cu-ZnO/ZrO2 in CO2
Hydrogenation using External Magnetic Field", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya,
Thailand, 8-10 November 2015. (2015)
- N. Teabpinyok, S. Samingprai, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "CO2 Hydrogenation to Methanol over Cu/ZSM-5—SBA-15 Composite
Catalyst", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015) (2015)
- S. Kiatphuengporn, J. Limtrakul, Metta Chareonpanich, "Exploring the Effect of Pore Characteristics of MCM-41 Supports on the Functionality of
Fe–Cu Catalysts for CO2 Hydrogenation", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand,
8-10 November 2015. (2015)
- น.ส.ปวลนรลต นย ประไพตระกมล , Thongthai Witoon, CHALIDA NIAMNUY, Metta Chareonpanich, "Effect of Drying and Calcinations on the Properties of
Cu/Al2O3 Catalyst for Synthesis of DME from CO2 Hydrogenation", The 5th TIChE International Conference (2015)
- Photchanan Phon-in, Chalinee Uppala, Anusorn Seubsai, Metta Chareonpanich, "DIRECT EPOXIDATION OF PROPYLENE TO PROPYLENE
OXIDE OVER MULTIMETALLIC RUTHENIUM-COPPER-BASED CATALYSTS", The 6th TIChE International Conference 2016 (2016)
- Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "Improvement of catalytic stability in Carbon Dioxide Reforming of Methane over Ni-carbon Composite
Catalyst: Effect of Carbon Structure", NanoThailand2016 (2016)
- Manop Charoenchaitrakool, พรประภา สายทองสทก , Metta Chareonpanich, "Development of Nano-nickel Catalyst by Using Supercritical CO2 for
Methane Cracking.", 3rd International Conference on Chemical and Polymer Engineering (ICCPE'17) (2017)
- Wasakon Umchoo, Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "Effect of external magnetic field on adsorption characteristics of CO2 over
xFe-yCu loaded on MCM-41 mesoporous silica catalysts", The First Materials Research Society of Thailand International Conference
(MRS-Thailand 2017) (2017)
- Chuleehat Sriakkarin, Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "Production of hydrogen from methane cracking reaction over Ni-CNTs
composite/bimodal porous silica catalysts", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2017) (2017)

พวมพยครลงพ ลนาสทด เมชอ
ช 16/8/63

หนขา 11 จาก 13

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

ดร.เมตตา เจรวญพานวช

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย

- Waleeporn Donphai, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Green Catalysts for Sustainable Energy and Environment", Asian Conference on
X-ray Absorption Spectroscopy 2019 (ACXAS2019) (2019)
สท
ว ธวบ ต
ล ร
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2547 เรชอ
ช ง "การสลงเคราะหยซ โม อไลตยชนวด ZSM-5 จากเถขาลอยของถนานหวนลวก ไลตย" จาก ศมนยยพฒ
ล นาเทคโนโลยมร ฐ
ล รนวมเอกชน
อนทส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนทส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2559 เรชอ
ช ง "เครชอ
ช งปฏวก รณยปฏวก รว ย
ว าเคมมแบบเบดนวงช ทมม
ช ส
ม นามแมนเหลขก " จาก กรมทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ม รตค
ว ณ
ท /เชวด ชมเ ก ย
ม รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- ททนววจย
ล ลอรมอล
ล ประเทศไทย เพชอ
ช สตรมใ นงานววทยาศาสตรย ปปทชม 5 สาขาวลส ดทศ าสตรย สาขาวลส ดทศ าสตรย ประจตาปป 2550 จาก บรวษท
ล ลอรมอล
ล ประเทศไทย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตมพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ประจตาปป 2550 สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยม ประจตาปป 2551 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตมพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบทคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตมพม
ว พย กลทม
น 1 จตานวน 1 ผลงาน ประจตาปป 2552 จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- โครงการพลฒนาววชาการดมเดนน ประจตาปป 2555 ดขานรางวลล โครงการพลฒนาววชาการทมม
ช ก
ม ารบมร ณาการและมมความควด สรขางสรร ประจตาปป 2556 จาก คณะววศ วกรรม
ศาสตรย
- รางวลล PTIT Awards ประจตาปป 2556-2557 ประเภทรางวลล PTIT Fellow Petroleum (Oil & Gas), Petrochemical and/or Energy related ประจตาปป 2556 จาก
สถาบลนปปโตรเลมยมแหนงประเทศไทย (ptit)
- รางวลล ประเภทบทคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตมพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557 ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- บทคลากรสายววชาการและนลก ววจย
ล ดมเดนนของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจตาปป 2561 กลทม
ล อายทตงพล แตน 40 ปปขน
พศ ไป ดขานการววจย
ล และนวลต กรม ดขานการววจย
ล สายววทยา
ศาสตรย ประจตาปป 2561 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ดมเดนนดขานวลส ดทศ าสตรย ประจตาปป 2561
วลส ดทศ าสตรย ประจตาปป 2561 จาก สถาบลนววจย
ล แสงซวนโครตรอน (องคยก ารมหาชน)กระทรวงววทยาศาสตรยและเทคโนโลยม
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- Best Presentation Award ประจตาปป 2550 เรชอ
ช ง "Effect of pH on structural properties of mesoporous silica synthesized using chitosan as template"
จาก NSTDA
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตมพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลล ประเภทบทคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตมพม
ว พย กลทม
น 1) สาขาววทยาศาสตรย
ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "Effect of acidity on the formation of silica-chitosan hybrid materials and thermal conductive property" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตมพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลล ประเภทบทคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตมพม
ว พย กลทม
น 1) สาขาววทยาศาสตรย
ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "Synthesis of mixed-phase uniformly infiltrated SBA-3-like in SBA-15 bimodal mesoporous silica from rice husk ash" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
- Certificate of Merit Chemical Engineering ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "Effect of Nickel Particle Size on Dry Reforming Temperature" จาก World Congress on
Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008) October 22 - 24, 2008.
- Best Presentation Awards Nanomaterials ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "The effects of sequence of template addition and amount of template for
bimodalmesoporous silica" จาก สมาคมววศ วกรรมเคมม และเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย
- Best Presentation Awards Reaction Engieering ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "Hierarchical macro-mesoporous silica as support for cobalt-based Fischer
Tropsch synthesis" จาก สมาคมววศ วกรรมเคมม และเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย
- Outstanding paper award ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Synthesis of Spirulina–modified NiO/ N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion" จาก TIChE
- Session Best Presentation Award ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Effect of Carbon Nanotubes Composite Catalyst on Dry Reforming reaction" จาก TIChE
- Session Best Presentation Award ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Effect of iron on activity of Cu/MCM41 in CO2 hydrogenation for selective methanol
synthesis" จาก TIChE
- Best Presentation Award ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "Influence of Spirulina on Photoreduction of CO2 with Water under Visible Light over Modified Ndoped
TiO2 Photocatalysts" จาก The 4th International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2014)
- Session Best Presentation Awards Chemical Engineering ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "Synthesis of Spirulina–modified NiO/ N–TiO2 Catalysts for CO2
Conversion" จาก The 4th TIChE International Conference 2014
- Best Poster Award ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "ผลของสนามแมนเหลขก ตนอปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเหลขก และทองแดง
บนตลวรองรลบคอมโพสวต ซวล ก
ว าเมโซพอรยอะลมมโว นซวล เว กตชนวด infiltrate" จาก สมาคมววศ วกรรมเคมม และเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย - การประชทมววชาการววศ วกรรม
เคมมและเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 25
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- Best Poster Award ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "ผลของสนามแมนเหลขก ตนอปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเหลขก และทองแดง
บนตลวรองรลบคอมโพสวต ซวล ก
ว าเมโซพอรยอะลมมโว นซวล เว กตชนวด coreshell" จาก สมาคมววศ วกรรมเคมมและเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย - การประชทมววชาการววศ วกรรม
เคมมและเคมมประยทก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 25
- Outstanding Poster Award ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "Photocatalytic Performance of Spirulinamodified Ndoped TiO2 Photocatalysts for CO2 Reduction
with Water under Visible Light" จาก The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10
November 2015.
- Best Poster Award ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "ปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงเหลขก และทองแดงบนคอมโพสวต ซวล ก
ว าเมโซพอรยอะลม
มวโนซวล เว กตชนวด Coreshell: ผลของความเขขมและทวศ ทางของสนามแมนเหลขก " จาก The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference
(TIChE 2016)
- Best Poster Award ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "ผลของสนามแมนเหลขก ตนอการดมด ซลบของคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเหลขก และทองแดงบนตลวรองรลบ
MCM41" จาก The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016)
- Best Presentation Award ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "Enhanced Visible Lightinduced Photocatalytic Activity of Novel Chlorophyll and Mg Comodified P25"
จาก The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016)
- Best Young Researcher Poster Award ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "Enhanced activity and stability of CuOZnOZrO2 catalyst by addition of colloidal SiO2
nanoparticles for CO2 hydrogenation" จาก NanoThailand 2016

ผลงานววจย
ล นมเพ ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2540 - 16 สวงหาคม 2563

พวมพยครลงพ ลนาสทด เมชอ
ช 16/8/63
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