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

ดร.นลนทวยา หาญศศภลลก ษณย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย

ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

วศ.บ.(ววศ วกรรมเคมม) , สถาบลนเทคโนโลยมพ ระจอมเกลขา ธนบศร ,ม ไทย, 2538
M.S.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรลฐอเมรวก า, 2541
Ph.D.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรลฐอเมรวก า, 2547

ส าขาเชมย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การยศด จลบพอลวเมอรยด ว
ข ยพชน
พ ผววทมมป
ม ระจศต รงขขาม, การสลงเคราะหยพ อลวเมอรยเพชอ
ช นตาไปใชขใ นการเซลลยเชชอ
พ เพลวง, การตรศงเอนไซมยบนตลว
รองรลบพอลวเมอรยเพชอ
ช ใชขใ นการทตาปฏวก รว ย
ว าตนางๆ เชนนยนอยโปรตมนในยางธรรมชาตว

งานส อน
Advanced Mathematics in Chemical Engineering
Advanced Research Methods in Chem. Eng.
Advanced Research Methods in Chemical Engineering
Chemical Engineering Laboratory I
Chemical Engineering Laboratory II
Chemical Engineering Project I
Chemical Engineering Project II
Computation Methods for Sustainable Eng.
Innovative Thinking
Numerical Methods for Chemical Engineers
Physicochemical Lab. in Chem. Eng.
Polymer Engineering
Research Methods in Chemical Engineering
Safety Engineering & Risk Assessment
Seminar
Stagewise Mass Transfer
Sustainable Environmental Statistics
Thesis
กรรมววธก
ม ารคตานวณสตาหรลบววศ วกรรมเพชอ
ช ความยลงช ยชน
หลลก ววศ วกรรมความปลอดภลย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547

เมมเบรนแลกเปลมย
ช นโปรตอนคอมโพสวต พอลวเมอรย/ซมโอไลดย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากศมนยยเทคโนโลยมโลหะและวลส ดศแหนงชาตว

ปป 2548
การพลฒนาเมมเบรนพอลวเมอรยทน
ชม าต โปรตรอนไดขใ นชนวงอศณหภมมข
ว นาดกลางของเซลลยเชชอ
พ เพลวง : ศศก ษาความ
แขขงแรงเชวงกล
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานกองทศนสนลบสนศนการววจย
ล
ปป 2548

ศศก ษาสลงเคราะหยพ อลวเมอรยทเชม หมาะสมในการจลบเอขนไซมยไ ลเปส ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว

ปป 2548-2551

หนนวยววจย
ล ดขานระบบเครชอขนายแลกเปลมย
ช นมวล และความรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2548-2550

ศศก ษาการตรศงเอนไซมยไ ลเปสดขวยพอลวเมอรย เพชอ
ช ประยศก ตยใ ชขใ นการผลวต นพาต มลนชมวภาพ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2548-2549
จตากลด

การศศก ษาสภาวะการตรศงเอนไซมยไ ลเปสดขวยพอลวเมอรยทเชม หมาะสม ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากบรวษท
ล โตโยตขา มอเตอรย (ประเทศไทย)

ปป 2548-2555

หนนวยววจย
ล ดขานระบบเครชอขนายแลกเปลมย
ช นมวล และความรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2549

ศศก ษาการตรศงเอนไซมยโปรตวเอสดขวยพอลวเมอรย เพชอ
ช ประยศก ตยใ ชขใ นอศต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2550-2552 การปรลบปรศงการใชขงานของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าแพลดดวนม
ล ในอวเลขก โทรดของเซลลยเชชอ
พ เพลวงแบบเมมเบรนแลกเปลมย
ช นโปรตอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2550-2552

ปฏวก รณยก ารผลวต ยางธรรมชาตวมอดวฟ ายดย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2545-2555

หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชมย
ช วชาญเฉพาะววศ วกรรมปฏวก รว ย
ว าเคมม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2548-2554
หนศนววจย
ล มก.

การพลฒนาเซลลยเชชอ
พ เพลวงผลวต ไฟฟฟาขนาด 350 วลต ตย การใชขประโยชนยแกกส ไฮโดรเจนเปปนพลลงงานทดแทน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด

ปป 2548-2554

การพลฒนาพลลงงานทดแทน : การผลวต ไฮโดรเจนและการใชขประโยชนยใ นการผลวต ไฟฟฟา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2551-2552 การผลวต ไดกลมเซอรอล (2551-2552) (ขอชนวยใสนขอ
ข มมล นมใ
พ นปป 2551 และ 2552 ดขวยคะ แลขวจศงคนอยลบขขอมมล นมอ
พ อกจากปป 2553 ) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากกรมธศร กวจพลลงงาน กระทรวงพลลงงาน;บรวษท
ล วมร ะสศวรรณ จตากลด ;โครงการเคยม- ไบโอดมเซล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 กระบวนการจลด การฝฝก งานของนวส ต
ว คณะววศ วกรรมศาสตรยทฝ
ชม ก
ฝ งานในโรงงานทมเช กมย
ช วขของกลบกระบวนการผลวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจาก
คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
พวมพยครลงพ ลนาสศด เมชอ
ช 6/7/63

หนขา 1 จาก 6

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

ดร.นลนทวยา หาญศศภลลก ษณย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย

ปป 2551-2552

การตรศงโปรตวเอสบนไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2550-2553

ปฏวก รณยก ารผลวต ยางธรรมชาตวมอดวฟ ายดย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2552-2554

การปรลบปรศงยางธรรมชาตวเพชอ
ช ใชขทดแทนบววตะไดอมนในยางเอสบมอารย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2552-2554 ระบบทมเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมสตาหรลบการรมไ ซเควล พลาสตวก จากขวดนพาต มลนหลนอทมใ
ช ชขแลขว
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานกองทศนสนลบสนศนการววจย
ล
ปป 2554-2556

สภาวะทมเช หมาะสมในการกตาจลด ชลน
พ โปรตมนของยางธรรมชาตวด ว
ข ยโปรตวเอส ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2556
การปรลบปรศงอวเลขก โทรดดขวยไคโตซานเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพของเซลลยเชชอ
พ เพลวงชนวด เมมเบรนแลกเปลมย
ช นโปรตอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจาก
ทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557 การเตรมยมคารยบอนแบลขก เพชอ
ช ใชขเปปนอวเลขก โทรดสตาหรลบเซลลยเชชอ
พ เพลวงชนวด เมมเบรนแลกเปลมย
ช นโปรตอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2556-2557 การเปรมยบเทมยบผลของการผลวต กกาซชมวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากCentre de Coop?ration Internationale en Recherche
Agronomique pour le D?veloppement (CIRAD)
ปป 2557-2558 การสลงเคราะหยซ ล
ว ก
ว าทมม
ช รม พ
ม รศนมากกวนาหนศงช ขนาดจากโซเดมยม ซวล เว กต โดยใชขหางนพาต ยางธรรมชาตวเปปนสารแมนแบบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจาก
คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2558

การหาคนา weighting factors สตาหรลบ LCA impact indicators ดขวยววธก
ม าร panel approach ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2557-2559

อวทธวพ ลของหลวมลนสตาปะหลลงตนอการ rasping ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2557-2559 การววจย
ล และพลฒนาองคยความรมพ
ข น
พช ฐานสตาหรลบการผลวต มาสเตอรยแบทซย ทมท
ช าต จากนพาต ยางสดดขวยระเบมยบววธท
ม างคอมพววเตอรยและววธท
ม ดลอง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2558
การหาสภาวะทมเช หมาะสมในการสลงเคราะหยซ ล
ว ก
ว าทมม
ช รม พ
ม รศนมากกวนาหนศงช ขนาดจากโซเดมยม ซวล เว กต โดยใชขหางนพาต ยางธรรมชาตวเปปนสารแมนแบบ ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559

การเปรมยบเทมยบถศงมชอยางชนวด ตรวจโรคทมผ
ช ลวต จากยางธรรมชาตวและไนไตรสย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานกองทศนสนลบสนศนการววจย
ล

ปป 2558-2559

การวลล คาไนเซชลนนพาต ยางดขวยววธอ
ม เว ลขก ตรอนบมมและยมวม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2558-2559

การสลงเคราะหยซ ล
ว ก
ว าทรงกลมกลวงโดยใชข TEOS และอนศภาคยาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2557-2558
อศต สาหกรรม

โครงการคนาใชขจาน ยในการพลฒนาเพวม
ช มมล คนายางและผลวต ภลณฑยยาง กวจกรรมพลฒนาอศต สาหกรรมยาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากกรมสนงเสรวม

ปป 2558-2559 โครงการเพวม
ช มมล คนายางและผลวต ภลณฑยยาง กวจกรรมพลฒนาอศต สาหกรรมยาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากศมนยยส งน เสรวมอศต สาหกรรมภาคทมช 9 กรม
สนงเสรวมอศต สาหกรรม กระทรวงอศต สาหกรรม
ปป 2559-2563

อวทธวพ ลของsepiolite และ silica ตนอสมบลตเว ชวงกลและความเสถมยรเชวงความรขอนของ NR/EPDM ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2560-2561
จลย

จศล น
ว ทรมยท
ย ท
ชม าต ใหขเกวด กลวน
ช เหมขนในกระบวนการผลวต ยางกขอนถขวยและววธก
ม ารกตาจลด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานกองทศนสนลบสนศนการวว

ปป 2560
พลฒนาซวล ก
ว าชนวด ทมม
ช รม พ
ม รศนมากกวนาหนศงช ขนาดทมผ
ช ลวต จากโซเดมยมซวล เว กต โดยใชขหางนพาต ยางธรรมชาตวเปปนสารแมนแบบ สตาหรลบใชขเปปนฉนวนกลนความรขอน
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562

การประเมวนรมปแบบการเดวนทางและใชขแอรยของคนไทยในมศมมองของผลกระทบตนอสวงช แวดลขอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2560-2562

โครงการววจย
ล ววศ วกรรมความปลอดภลย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2560-2563

การประเมวนรมปแบบการเดวนทางและใชขแอรยของคนไทยในมศมมองของผลกระทบตนอสวงช แวดลขอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2560-2564

การผลวต ฟฟล ม
ย นตาไฟฟฟาไดขจากยางธรรมชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2562-2563

การววจย
ล สารตลวเตวมชนวด ใหมนส าต หรลบผลวต ภลณฑยยาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานกองทศนสนลบสนศนการววจย
ล (สกว.)

ปป 2562-2563 จศล น
ว ทรมยท
ย ท
ชม าต ใหขเกวด กลวน
ช เหมขนในกระบวนการผลวต ยางกขอนถขวยและววธก
ม ารกตาจลด (ปปทชม 2) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานกองทศนสนลบ
สนศนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2562-2564 การผลวต แผนนแปะยาเตรมยมจากลวก นวนกลบนพาต ยางธรรมชาตวโปรตมนตชาต เพชอ
ช นตาสนงเฉพาะยาสตาหรลบรลก ษาโรคตวด เชชอ
พ แบคทมเรมยทางผววหนลงในสลตวยเลมย
พ ง(
หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564

นวลต กรรมวลส ดศผสมลวก นวนจากเศษเหลชอทวงพ ปาลยม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564

โครงการววจย
ล ววศ วกรรมความปลอดภลย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2563-2564

การประเมวนอนาคตของธศร กวจยางลขอรถบรรทศก และรถประจตาทาง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)

ปป 2563-2564

การพลฒนาธศร กวจยางลขอรถบรรทศก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)

ปป 2563-2564

สารยลบยลงพ จศล น
ว ทรมยท
ย เชม ปปนสาเหตศของการเกวด กลวน
ช เหมขนในยางกขอนถขวย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)

ปป 2560-2564

การผลวต ฟฟล ม
ย นตาไฟฟฟาไดขจากยางธรรมชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
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บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Nanthiya Hansupalak, "Affect of pH and Ionic Strength on the Adsorption of Polyelectrolytes onto of Polyelectrolytes onto Oppositely Charged
Surfaces", Juornal of Research in Engineering and Technology 2 (3) (2005) 217-225
- Terdthai Vatanatham, Chatchaportn Meepetchtan, Nanthiya Hansupalak, Sunun Limtrakul, "Emulsion Copolymerization of Styrene Natural Rubber
Latex: Temperature Dependency", J. of Res. In Engineering and Technology 3 (1) (2006) 31-49
- Nanthiya Hansupalak, "Risk Assessment with What If Technique and Analysis of Toluene Explosion Effect in an Open Storage Area", Journal of
Research in Engineering and Technology 21 (63) (2007) 54-65
- Nanthiya Hansupalak, "Program Development for Processing Accidental Data of Flight Attendants Using Applications", Journal of Research in
Engineering and Technology 21 (63) (2007) 85-97
- อมรลลก ษณย สศขมาก, Nanthiya Hansupalak, "Hot Air Ventilation in a Papermaking Building of a Paper Mill
", ววศ วกรรมสาร มก. 21 (65) (2008) 79-86
- ปฟยมาส สศทธวภก
ล ดม, Nanthiya Hansupalak, "Evaluation of Performance of Local Exhaust for Soldering Process in Exhaust forSoldering Process in
Electrical Part of Automobile Industry", ววศ วกรรมสารมก. 22 (66) (2008) 36-42
- นลส รศณ อลศ วววร ย
ว ะกศล , Nanthiya Hansupalak, "Risk assessment of instrumentation system for the steam generetion system in a petrochemical
industrial plant", ววศ วกรรมสารมก. 21 (64) (2008) 44-56
- ศวร ศ
ว ก
ล ดวด คลมภวร านนทย, Nanthiya Hansupalak, "การพลฒนาโปรแกรมการจลด การสารเคมมอน
ล ตรายตามมาตรฐานการจตาแนกประเภทและการตวด ฉลากสารเคมมทเชม ปปน
ระบบเดมยวกลนทลว
ช โลก", ววศ วกรรมสาร มก. 71 (23) (2010) 42-50
- ประพลนธย เทพสง, Nanthiya Hansupalak, "Risk assessment of traction battery charging system in a warehouse", ววศ วกรรมสารมก. 24 (77) (2011)
88-98
- นางสาวกฤษณา ศศภจวต รานนทย, Nanthiya Hansupalak, "Control of kerosene vapor amount in surface treatment process using local exhaust ventilation
system", ววศ วกรรมสารมก. 24 (76) (2011) 13-22
- สศร ศลก ดวด พวงเพชร, Nanthiya Hansupalak, "เปรมยบเทมยบววธก
ม ารจลด เกขบพาราไซลมนในโรงงานผลวต พมทเม อ ประเมวนความเสมย
ช งและศศก ษาแบบจตาลองการกระจายตลว
เมชอ
ช เกวด การไหลลขนของพาราไซลมน", ววศ วกรรมสาร มก. 24 (78) (2011) 69-80
- ปศณณดา กนกรลต นโชตว, Nanthiya Hansupalak, "การออกแบบและววเคราะหยร ะบบปฟองกลนอลคคมภย
ล ในหของเครชอ
ช งบนแทนนขศด เจาะนพาต มลนดวบและกกาซธรรมชาตวในอนาว
ไทย", ววศ วกรรมสารมก. 24 (78) (2011) 1-19
- สวร ว
ว ม
ว ล ชชน
ช บาล, Nanthiya Hansupalak, "Hazard Identification in a Tube Dryer in Tapioca Starch Production Process Using Fault Tree Analysis and
Risk Assessment", ววศ วกรรมสาร มก. 25 (80) (2012) 39-50
- ววทวลส ชาวสวนงาม, Nanthiya Hansupalak, "Explosion Impact Assessment of CNG Cylinders for Cars During Gas Fillingin Authorized Stations",
วารสารความปลอดภลยและสวงช แวดลขอม 4 (1) (2019) 31-37
ระดลบนานาชาตว
- Srithong, S, Jiraratananon, R, Nanthiya Hansupalak, "A Simple Postsulfonation of Poly(arylene ether sulfone) Radel ( R) R", JOURNAL OF
APPLIED POLYMER SCIENCE 119 (2) (2011) 973-976
- Phompan, W, Nanthiya Hansupalak, "Improvement of proton-exchange membrane fuel cell performance using platinum-loaded carbon black
entrapped in crosslinked chitosan", JOURNAL OF POWER SOURCES 196 (1) (2011) 147-152
- Sresungsuwan, N., Nanthiya Hansupalak, "Prediction of mechanical properties of compatibilized styrene/natural- rubber blend by using reaction
conditions: Central composite design vs. artificial neural networks", Journal of Applied Polymer Science 127 (1) (2013) 356-365
- Aroonsingkarat, K., Nanthiya Hansupalak, "Prediction of styrene conversion of polystyrene/natural rubber graft copolymerization using reaction
conditions: Central composite design versus artificial neural networks", Journal of Applied Polymer Science 128 (4) (2013) 2283-2290
- Songsing, K., Terdthai Vatanatham, Nanthiya Hansupalak, "Kinetics and mechanism of grafting styrene onto natural rubber in emulsion
polymerization using cumene hydroperoxide-tetraethylenepentamine as redox initiator", European Polymer Journal 49 (5) (2013) 1007-1016
- Prasertkittikul, S., Chisti, Y., Nanthiya Hansupalak, "Deproteinization of natural rubber using protease immobilized on epichlorohydrin cross-linked
chitosan beads", Industrial and Engineering Chemistry Research 52 (33) (2013) 11723-11731
- Phatharachindanuwong, C., Nanthiya Hansupalak, Metta Chareonpanich, Chisti, Y., Jumras Limtrakul, Plank, J., "Morphology and adsorption
capacity of sodium silicate-based hierarchical porous silica templated on natural rubber: Influence of washing-drying methods", Materials Letters 130
(-) (2014) 206-209
- Siriwan Junoi, Yusuf Chisti, Nanthiya Hansupalak, "Optimal conditions for deproteinizing natural rubber using immobilized alkaline protease",
Journal of Chemical Technology & Biotechnology 90 (1) (2015) 185-193
- Tanita Sirirat, Terdthai Vatanatham, Nanthiya Hansupalak, Garry L. Rempel, Wanvimon Arayapranee, "Kinetic study of styrene and methyl
methacrylate emulsion polymerization induced by cumene hydroperoxide/tetraethylenepentamine", Journal of Polymer Research 22 (2) (2015)
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- Tanita Sirirat, Terdthai Vatanatham, Nanthiya Hansupalak, Garry Llewellyn Rempel, Wanvimon Arayapranee, "Kinetics and modeling of methyl
methacrylate graft copolymerization in the presence of natural rubber latex", Korean Journal of Chemical Engineering 32 (5) (2015) 980-992
- Nanthiya Hansupalak, Sirinapa Srisuk, Panithi Wiroonpochit, Yusuf Chisti, "Sulfur-Free Prevulcanization of Natural Rubber Latex by Ultraviolet
Irradiation", Industrial & Engineering Chemistry Research 55 (14) (2016) 3974-3981
- Ong-on, I., Embley, B., Chisti, Y., Nanthiya Hansupalak, "Prediction of pore properties of hierarchical porous silica templated on natural rubber",
Microporous and Mesoporous Materials 233 (-) (2016) 1-9
- Nanthiya Hansupalak, Palotai Priomkraipak, Phakamas Tamthirat, Apisit Manitsorasak, Klanarong Sriroth, Thierry Tran, "Biogas reduces the
carbon footprint of cassava starch: a comparative assessment with fuel oil", Journal of Cleaner Production 134 (-) (2016) 539-546
- Winya, N., Nanthiya Hansupalak, "A comparison between the effects of sepiolite and silica on mechanical properties and thermal stability of
NR/EPDM blend", 69 (2016)
- Chayani Phattharachindanuwong, Nanthiya Hansupalak, Kanokwan Jantawatchai, Chompunuch Warakulwit, Johann Plank, Yusuf Chisti,
"Production and characterization of hierarchical porous silica made using natural rubber as template: Effects of the template removal methods, the pH
of production, and the natural rubber sources", Chemical Engineering Research and Design 113 (-) (2016) 273-283
- Panithi Wiroonpochit, Kittaporn Uttra, Kanokwan Jantawatchai, Nanthiya Hansupalak, Yusuf Chisti, "Sulfur-Free Prevulcanization of Natural
Rubber Latex by Ultraviolet Irradiation in the Presence of Diacrylates", Industrial and Engineering Chemistry Research 56 (25) (2017) 7217-7223
- Kanokwan Jantawatchai, Salinthip Jitpluem, Wanwisa Kerdlap, Phungphai Phanawadee, Chompunuch Warakulwit, Yusuf Chisti, Nanthiya
Hansupalak, "Production and characterization of a novel hierarchical porous silica adsorbentfor removal of methylene blue dye from wastewaters",
CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS 204 (12) (2017) 1452-1465
- Chompoopitch Termvidchakorn, Vorranutch Itthibenchapong, Siripit Songtawee, Busaya Chamnankid, Supawadee Namuangruk,
Kajornsak Faungnawakij, Tawatchai Charinpanitkul, Radchadaporn Khunchit, Nanthiya Hansupalak, Noriaki Sano, Hirofumi Hinode, "Dehydration of
D-xylose to furfural using acid-functionalized MWCNTs catalysts", Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 8 (3) (2017)
- Chayani Phattharachindanuwong, Nanthiya Hansupalak, Johann Plank, Yusuf Chisti, "Template-assisted facile synthesis and characterization of
hollow calciumsilicate hydrate particles for use as reflective materials", Materials Research Bulletin 97 (-) (2018) 343-350
- Wanwisa Kerdlap, Chayut Thongpitak, Sutthinee Keawmaungkom, Chompunuch Warakulwit, Supaporn Klangprapand, Kiattawee Choowongkomon,
Yusuf Chisti, Nanthiya Hansupalak, "Natural rubber as a template for making hollow silica spheres and their useas antibacterial agents", Microporous
and Mesoporous Materials 273 (1) (2019)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชศม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ปารวชาตว กวจสนงเสรวมธน (นวส ต
ว ), Nanthiya Hansupalak, "การตรศงโปรตวเอสบนไคโตซานดขวยววธก
ม ารหนอหศม
ข เพชอ
ช ใชขใ นการผลวต นพาต ซอสปรศงรส", การประชศมววชาการ
ววศ วกรรมเคมมและเคมมประยศก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 16 โรงแรมรามาการยเดน กทม. 26-27 ตศล าคม 2549 (2006)
- ววโรจนย ตลงพ สถวต เกมยรตวด (นวส ต
ว ), Nanthiya Hansupalak, "การสลงเคราะหยและทดสอบคศณสมบลตข
ว องแผนนเมมเบรนผสมสตาหรลบเซลลยเชชอ
พ เพลวงทมอ
ช ณ
ศ หภมมห
ว อ
ข ง", การ
ประชศมววชาการววศ วกรรมเคมมและเคมมประยศก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 16 โรงแรมรามาการยเดน กทม. 26-27 ตศล าคม 2549 (2006)
- สศพต
ล ร เพชรอาวศธ (นวส ต
ว ), Nanthiya Hansupalak, "การเตวมหมมซ
น ล
ต โฟเนตของพอลวอรมล น
ม อมเธอรยซ ล
ล โฟน", การประชศมววชาการววศ วกรรมเคมมและเคมมประยศก ตยแหนง
ประเทศไทย ครลงพ ทมช 16 โรงแรมรามาการยเดน กทม. 26-27 ตศล าคม 2549 (2006)
- ชนนวก านตย ตลนสศร ย
ว วงศย (นวส ต
ว ), Nanthiya Hansupalak, "การปรลบปรศงความเปปนไฮโดรฟฟล ก
ว ของพอลวอะรวล น
ม อมเทอรยซ ล
ล โฟน", การประชศมววชาการววศ วกรรมเคมม
และเคมมประยศก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 16 โรงแรมรามาการยเดน กทม. 26-27 ตศล าคม 2549 (2006)
- Nanthiya Hansupalak, "Amination of Polyphenylsulfone for Enzyme Covalent Immobilization", การประชศมววชาการววศ วกรรมเคมมและเคมมประยศก ตยแหนง
ประเทศไทย ครลงพ ทมช 17 (2007)
- Nanthiya Hansupalak, นางสาวโสฬสศวร ว ศรมทอง, "Preparation of Sulfonated (poly(arylene ether sulfone))/ZSM-5 Composite ", การประชศมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงพ ทมช 47 (2009)
- Nanthiya Hansupalak, วรลญญา ผมพลนธย, "Carbon Black Entrapment in polystyrene and Crosslinked Chitosan", การประชศมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ครลงพ ทมช 47 (2009)
- Nanthiya Hansupalak, Nittaya Yaosang, "Fungal Protease Covalently Bound on chitosan beads: Microscopy and Mass transfer aspects", The 2nd
polymer graduate conference of Thailand (2009)
- ววไ ล เฮงวววฒ
ล นชลย, Nanthiya Hansupalak, "การตรวจสอบและออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะทมท
ช ใ
ชม ชขใ นกระบวนการเคลชอบกาวชวน
พ งาน", การประชศมทาง
ววชาการววศ วกรรมความปลอดภลยแหนงชาตว ครลงพ ทมช 1 (2009)
- สศกญ
ล ญา เพขชรมณม, Nanthiya Hansupalak, "การประเมวนความยากในการเรมยนรมฉ
ข ลากสารเคมม
ตามระบบ GHS และความพศงพอใจของผมใ
ข ชขงาน ในโรงงานผลวต ผงซลก ฟอก
", การประชศมทางววชาการววศ วกรรมความปลอดภลยแหนงชาตว ครลงพ ทมช 1 (2009)
- ปศณณดา กนกรลต นโชตว, Nanthiya Hansupalak, "Risk assessment of the Occurrence of Fire using What If Analysis Technique in an Engine Room on
a Drilling Rig in the Gulf of Thailand", การประชศมทางววชาการววศ วกรรมความปลอดภลยแหนงชาตว ครลงพ ทมช 2 (2010)
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- ประกวต ปศณณะวรกศล , Nanthiya Hansupalak, "Investigation of Areas Affected by the Leakage of p-Xylene and Acetic Acid from Storage Tanks under
the Influences of Wind directions and Time of Accident by Using ALOHA", การประชศมทางววชาการววศ วกรรมความปลอดภลยแหนงชาตว ครลงพ ทมช 2 (2010)
- นางสาวนพาต ทวพ ยย เดชแพร, Nanthiya Hansupalak, Lerluck Chitradon, "Statistical Method Used in Optimizing Conditions of Biohydrogen Production",
การประชศมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงพ ทมช 48 (2010)
- Nanthiya Hansupalak, นลฐสศภา ศรมส งล ขยส ว
ศ รรณย, "Investigation of Main effects on Tensile Strength of Styrene-Grafted-Natural-Rubber using
Full-Factorial design", มหาววทยาลลยบมร พา 2554 (Burapha University National Conference 2011) (2011)
- ศวร ว
ว รรณ จมนอ
ข ย, Nanthiya Hansupalak, "The Study of Main Effects on Specific Activity of Protease Immobilizedon Cellulose-Reinforced Chitosan
Support Using 2-Level Factorial Design", การประชศมเสนอผลงานววจย
ล แหนงชาตว ครลงพ ทมช 22 (2011)
- ศวร าวลน ประเสรวฐกวต ตวก ล
ศ , Nanthiya Hansupalak, "The Study of Main Effects on Protease Immobilized on Chitosan Support Using2-Level Factorial
Design", การประชศมเสนอผลงานววจย
ล แหนงชาตว ครลงพ ทมช 22 (2011)
- กานตยวดม สนงสวงหย, Nanthiya Hansupalak, "A Technique for Kinetics Investigation of Emulsion Copolymerizationof Styrene Natural Rubber", การประชศม
เสนอผลงานววจย
ล แหนงชาตว ครลงพ ทมช 22 (2011)
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