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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2545-2547 การบตาบลด คราบนนาต มลนปรวมาณนขอยโดยใชขคอลลอยดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการอทด มศศก ษารนวมกลบสตานลก งานกองททน
สนลบสนทนกองททนววจย
ล
ปป 2549
แหนงชาตว
ปป 2550-2551

โครงการศศก ษาปฏวก รว ย
ว าออกซวเดทชลน
ช ของกกาซคารยบอนมอนอกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยว
การพลฒนาระบบไมโครฟลมอด
ว ค
ว สตาหรลบเซลลยเชชอ
น เพลวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2551
การศศก ษาปฏวก รว ย
ว าพาเชวยลออกซวเดชลนของมวเทนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าแลนทานลมโคบอลตยออกไซดย
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2551-2553 การเตรวยมแกกส สลงเคราะหยจากปฏวก รว ย
ว าออกซวเดชลนแบบพาเชวยลของมวเทนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าเพอรอฟสไกทย LaCoO3 ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553-2555 การเตรวยมเชชอ
น เพลวงสลงเคราะหยจากปฏวก รว ย
ว าฟฟชเชอรย- โทรปชย โดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าโคบอลตยทเชว ตวมตลวกระตทน
ข บนตลวรองรลบซวล ก
ว า ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557

การววจย
ล พลฒนาพลลงงานทางเลชอก: เชชอ
น เพลวงสลงเคราะหย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557 เชชอ
น เพลวงสลงเคราะหยจากปฏวก รว ย
ว าการสลงเคราะหยฟช
ฟ เชอรยโทรปชย: ศศก ษาปฏวก รว ย
ว าการสลงเคราะหยฟช
ฟ เชอรยโทรปชย แบบ in situ ดขวยเทคนวค X-ray
Absorption Spectroscopy ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าโคบอลตยเพชอ
ช เพวม
ช คนาการเลชอกผลวต ภลณฑยชว
น งนนาต มลนเบนซวน ในปฏวก รว ย
ว าการสลงเคราะหยแบบฟฟชเชอรย- โทรปชย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การสลงเคราะหยวส
ล ดทเชวงประกอบนาโนของอนทภาคโลหะบนกราฟปนสตาหรลบการประยทก ตยใ ชขเซลลยเชชอ
น เพลวงแอลกอฮอลย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2558-2560 อวทธวพ ลของซวเรวยมในเพอรอฟสไกตย La1-xCexCoO3 (x = 0-0.2) ตนอการเรนงปฏวก รว ย
ว าสตรวมรวฟ อรยมงชว ของเอทานอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การเพวม
ช คนาการเลชอกเกวด เมทานอลในเชชอ
น เพลวงสลงเคราะหยจากปฏวก รว ย
ว าการสลงเคราะหยแบบฟฟชเชอรย- โทรปชยด ว
ล ยตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าทองแดง ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562
มก.

การเตรวยมและการววเคราะหยตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าเชวงแสง CeO2-TiO2 สตาหรลบปฏวก รว ย
ว าแยกแกกส จากนนาต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล
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ปป 2561-2563 ตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าแมงกานวส ไดออกไซดยทเชว ตวมตลวกระตทน
ข สตาหรลบขลว
น แคโทดในเซลลยเชชอ
น เพลวงแอลกอฮอลยขนาดไมโคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Pinsuda Viravathana, Pornpun Pornsinlapatip, "Optical Tweezer", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 63 (2) (2009) 70-75
ระดลบนานาชาตว
- Pinsuda Viravathana, Sukwises, N., Boonpa, S., Larpkiattaworn, S., "Na2WO4-Mn/mullite catalysts for oxidative coupling of methane", Advanced
Materials Research 287-290 (2011) 3015-3019
- Prangsri-Aroon, S., Pinsuda Viravathana, Bangmek, W., Attera Worayingyong, Kangwansupamonkon, W., Deutschmann, O., Schulz, H.,
"Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts", Advanced Materials Research 287-290 (-) (2011) 3093-3097
- Chotiwan, S., Sutasinee Kityakarn, Poo-arporn, Y., Pinsuda Viravathana, "Time-resolved XANES studies on used silica supported cobalt
catalysts", Engineering Journal 16 (3) (2012) 115-121
- Yunphuttha, C, Bunjongpru, W, Porntheeraphat, S, Atchana Wongchaisuwat, Hruanun, C, Poyai, A, Pinsuda Viravathana, "Fabrication of a
micro-direct methanol fuel cell using microfluidics", CHEMICAL PAPERS 66 (12) (2012) 1137-1145
- Chotiwan, S., Bungmek, W., Prangsri-Aroon, S., Pinsuda Viravathana, "XAS study on calcination effect of silica supported cobalt catalysts for
Fischer-Tropsch synthesis", Advanced Materials Research 608-609 (-) (2013) 1413-1418
- Bungmek, W., Kongkinka, P., Chotiwan, S., Pinsuda Viravathana, "La-ZrO2 and Ru-ZrO2 promoted Co/SiO2 catalysts for Fischer-Tropsch
synthesis", Advanced Materials Research 634-638 (1) (2013) 551-554
- Daungdaw, S., Prangsri-Aroon, S., Pinsuda Viravathana, Atchana Wongchaisuwat, Eamchotchawalit, C., "LaCoO3 perovskites for CO sensing",
Sensor Letters 11 (3) (2013) 556-559
- Kangvansura, Praewpilin, Schulz, Hans, Anwaraporn Suramitr (Niltharach), Poo-arporn, Yingyot, Pinsuda Viravathana, Attera Worayingyong,
"Reduced cobalt phases of ZrO2 and Ru/ZrO2 promoted cobalt catalysts and product distributions from Fischer-Tropsch synthesis", MATERIALS
SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS 190 (2014) 82-89
- Supranee Foowut, Tawanrat Palothaisit, Natthadabhorn Boonlor, Panida Prompinit, Pinsuda Viravathana, "Preparation of Iron Catalysts Generated
From Fe-Coagulated SludgeProduced by Ferric Chloride Coagulation of Wastewater", Advanced Materials Research 1025-1026 (-) (2014) 645-650
- Siriporn Meeying, Pinsuda Viravathana, Atchana Wongchaisuwat, Siree Tangbunsuk, "Synthesis and characterization of PdCoNi nanocomposites
supportedon graphene as anodic electrocatalysts for methanol oxidation in direct methanol fuel cell", Key Engineering Materials 658 (-) (2015)
190-194
- Passakorn Kongkinka, Kittima Chatrewongwan, Patraporn Saiwattanasuk, Pinsuda Viravathana, "Cu/ZnO catalysts for enhancing the methanol
selectivity in Fischer-Tropsch synthesis", Key Engineering Materials 659 (-) (2015) 206-210
- Yunphuttha, C, Porntheeraphat, S, Atchana Wongchaisuwat, Siree Tangbunsuk, Marr, DWM, Pinsuda Viravathana, "Characterization of
La1-xSrxMnO3 perovskite catalysts for hydrogen peroxide reduction", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 18 (25) (2016) 16786-16793
- Piyasak Akcaboot, Napat Kanokpornwasin, Montida Raoarun, Patraporn Saiwattanasuk, Pinsuda Viravathana, "Co-Promoted Cu/ZnO Catalysts
for Fischer-Tropsch Synthesis", Solid State Phenomena 266 (-) (2017) 117-121
- Yunphuttha, C, Porntheeraphat, S, Supatta Midpanon, Wongchaisuwat, A, Pinsuda Viravathana, "Improving the catalytic activity of lanthanum
manganese oxide with strontium doping for hydrogen peroxide reduction reaction in micro direct alcohol-hydrogen peroxide fuel cell", JOURNAL OF
POWER SOURCES 392 (2018) 251-259
- Siree Tangbunsuk, Meeying, S, Pinsuda Viravathana, Wongchaisuwat, A, "The Effect of Metal Ratios in Graphene-Supported PdCoNi Anodic
Electrocatalysts on Catalytic Property for Enhanced Methanol Electrooxidation", CATALYSIS LETTERS 148 (11) (2018) 3292-3308
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Pinsuda Viravathana, วลชราภรณย บทญรอด, "CO Oxidation over Nano-CuO Supported on Silica and Rice Husk Ash", German-Thai Symposium on
Nanoscience and Nanotechnology (2007)
- Pinsuda Viravathana, นราทร สทขววเสส, ดร.ศวร พ
ว ร ลาภเกวยรตวถ าวร, "Oxidative Coupling of Methane to C2-hydrocarbon over Nano-Na2WO4-Mn on
SiO2 and RHA", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (2007)
- Pinsuda Viravathana, สลญญา ปรางคยศ รวอรทณ, Attera Worayingyong, "Preparation of LaCoO3 by the Co-precipitation and Wet Powder Dispersion",
German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (2007)
- Pinsuda Viravathana, Atchana Wongchaisuwat, แสงเดชอน ดวงดาว, "Preparation and and Characterization of LaCoO3 Perovskite for CO Sensor
Application", The 5th Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-5) (2008)
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- Pinsuda Viravathana, นายสลญญา ปรางคยศ รวอรทณ, Attera Worayingyong, ววยงคย กลงวานศทภมงคล, "Preparation of Co/SiO2 catalyst for Fischer-Tropsch
synthesis", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (2009)
- Pinsuda Viravathana, ส.ต.ท.กวตศ
ว ก
ล ดวด โสภาชาตว, จรลส ฮลน
ช ตระกมล , อภวส ท
ว ธวด ศรวภส
ม ต
ว โต, Vittaya Punsuvon, "Synthesis of Biolubricant using Heterogeneous
Catalysts: Double Metal Cyanide Complexes", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (2009)
- Pinsuda Viravathana, นายจทมพล ยชนพททธา, ววน บรรจงปรท, ศทภนวจ พรธวร ะภลทร, Atchana Wongchaisuwat, ชาญเดช หรมอนลนตย, อลมพร โพธวใ
ด ย, "Microfluidics
for Fuel Cells: The Preliminary Study on Proton Transfer Membrane and Optical Tweezers", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and
Nanotechnology (2009)
- Pinsuda Viravathana, นายสลญญา ปรางคยศ รวอรทณ, Attera Worayingyong, "The Partial Oxidation of Methane to Syn Gas by LaCoO3 Oxidative
Catalyst", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (2009)
- สลญญา ปรางคยศ รวอรทณ, Pinsuda Viravathana, Attera Worayingyong, ววยงคย กลงวานศทภมงคล, "Synthetic Fuel via Fischer-Tropsch Synthesis with Cobalt
Supported Silica Catalyst:
Part I Preparation and Characterization of Co/SiO2 Catalysts", The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry 2009 (2009)
ระดลบนานาชาตว
- แสงเดชอน ดวงดาว, Pinsuda Viravathana, Atchana Wongchaisuwat, ชทตม
ว า เอวย
ช มโชตวชวลวต , "LaCoO3 Perovskite for the Fabrication of CO sensor",
Pure and Applied Chemistry International Conference 2009 (2009)
- จทมพล ยชนพททธา, ววน บรรจงปรท, ศทภนวจ พรธวร ะภลทร, Atchana Wongchaisuwat, ชาญเดช หรมอนลนตย, อลมพร โพธวใ
ด ย, Pinsuda Viravathana, "Microfluidics for
fuel cells: the preliminary study on proton transfer membraneand optical tweezers", Pure and Applied Chemistry International Conference 2010
(2010)
- สตท.กวตศ
ว ก
ล ดวด โสภาชาตว, อภวส ท
ว ธวด ศรวภส
ม ต
ว โต, จรลส ฮลน
ช ตระกมล , Vittaya Punsuvon, Pinsuda Viravathana, "Synthesis of biolubricant by transesterification
and esterification usingheterogeneous catalysts: double metal cyanides complexes", Pure and Applied Chemistry International Conference 2010
(2010)
- สลญญา ปรางศรวอรทณ, Pinsuda Viravathana, Attera Worayingyong, "Partial oxidation of methane to syngas by LaCoO3 oxidative catalyst", 239th
American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE PROGRAM (2010)
- สลญญา ปรางศรวอรทณ, Pinsuda Viravathana, Attera Worayingyong, ดร.ววยงคย กลงวานศทภมงคล, Prof.Dr.Hans Schulz, "Preparation and characterization
of supported cobalt catalysts for Fischer - Tropsch synthesis", 239th American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE
PROGRAM (2010)
- Pinsuda Viravathana, Sukwises, N., Boonpa, S., Larpkiattaworn, S., "Na2WO4-Mn/mullite catalysts for oxidative coupling of methane", 2011
International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology, AEMT 2011 (2011)
- Prangsri-Aroon, S., Pinsuda Viravathana, Bangmek, W., Attera Worayingyong, Kangwansupamonkon, W., Deutschmann, O., Schulz, H.,
"Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts", 2011 International Conference on Advanced Engineering Materials and
Technology, AEMT 2011 (2011)
- วรวศ รา บลงเมฆ, Pinsuda Viravathana, สลญญา ปรางคยศ รวอรทณ, ศววรลก ษย โชตววรรณ, Prof. Dr. Olaf Deutschmann, Prof.Dr. Hans Schulz, "XAS studies on
promoted and un-promoted silica supported cobalt catalysts for Fischer-Tropsch synthesis", 2011 International Conference on Environment and
Industrial Innovation (2011)
- Yunphuttha, C., Phatthanakun, R., Porntheeraphat, S., Atchana Wongchaisuwat, Pinsuda Viravathana, "Fabrication of microfluidic system for micro
direct alcohol fuel cell: Deep X-ray lithography of three-dimensional microstructures on a stainless steel", Technical Proceedings of the 2012 NSTI
Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2012 (2012)
- Chotiwan, S., Bungmek, W., Prangsri-Aroon, S., Pinsuda Viravathana, "XAS study on calcination effect of silica supported cobalt catalysts for
Fischer-Tropsch synthesis", 2nd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2012 (2012)
- Bungmek, W., Kongkinka, P., Chotiwan, S., Pinsuda Viravathana, "La-ZrO2 and Ru-ZrO2 promoted Co/SiO2 catalysts for Fischer-Tropsch
synthesis", 2012 2nd International Conference on Chemical, Material and Metallurgical Engineering, ICCMME 2012 (2012)
- Phatthanakun, R., Yunphuttha, C., Pantong, C., Sriphung, C., Chomnawang, N., Pinsuda Viravathana, "Fabrication of metallic microchannel mold
using X-ray LIGA for microfluidic applications", 2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013 (2013)
- Rayakorn Nokkaew, Ed Sarobol, Pinsuda Viravathana, Vittaya Punsuvon, "THE EFFECT OF MICROWAVE HEATING FOR STERILIZATION OF
FRESH OILPALM FRUITS", 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT Symposium Thailand (2014)
- Pinsuda Viravathana, Duangkamon Phuakkhawa, Sarawut Morarat, Atchana Wongchaisuwat, Supanit Porntheeraphat, Wantana Klysubun,
Patraporn Saiwattanasuk, Montida Raoarun, "Copper-promoted manganese dioxides as cathodic catalysts for directmethanol fuel cell", Pure and
Applied Chemistry International Conference 2019 (2019)
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ว รตค
ว ณ
ท /เชวด ชมเ ก ย
ว รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- รางวลล ประเภทบทคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตวพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ประเภททวช 2 ผลงานววจย
ล ตวพม
ว พยยอดเยวย
ช ม ประจตาปป 2562 จาก คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
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ร างว ล
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