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ปป 2549
อวทธวพ ลของการจลบอนจภาคยางจากหางนขาต ยางโดยเตรณยมเปปนยางนาโนคอมโพสวทกลบแรนด น
ว เหนณยว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจน
สนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2549-2597 การทดสอบคจณสมบลตข
ว องพอลวส ไตรณนกลบยางธรรมชาตวใ นกระบวนการอวมล
ล ชลน
ช โคพอลวเมอรยไ รซยเซชลน
ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากเงวนรายไดข
คณะอจต สาหกรรมเกษตร
ปป 2550

งานววจย
ล กลบบรวษท
ล เอกชนตนางประเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล เอกชนตนางประเทศ

ปป 2550

การเตรณยมและคจณสมบลตข
ว องยางธรรมชาตว/แรนด น
ว เหนณยวออกาโนนาโนคอมโพสวท ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2550
คจณสมบลตท
ว างกล ทางความรขอน และทางไดนามวก สยของการวลล คาไนเซชลน
ช ของโคพอลวเมอรยร ะหวนางยางกลบสไตรณนทณอ
ช ต
ล ราสนวนยางธรรมชาตวส งม โดยววธณ
การฉายรลงสณแกมมนา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2551-2552 การเตรณยมและคจณสมบลตข
ว อง Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสวท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2552-2555 การศศก ษาอวทธวพ ลของการฉายรลงสณเพชอ
ช ใหขเกวด พลนธะเชชอ
ช มโยงแบบรนางแหในเฟสยางของโพลวเมอรยผสมระหวนาง polylactic acid กลบ epoxidized
natural rubber ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2553

การประยจก ตยและลลก ษณะของยางนาโนคอมโพสวต กลบคารยบอนนาโนไฟเบอรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2553
การพลฒนายางฟองนขาต กลนกระแทกจากโคพอลวเมอรยของนขาต ยางธรรมชาตวก ราฟตยส ไตรณนโดยการฉายรลงสณแกมมนา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด
หนจนววจย
ล มก.
ปป 2553

โครงการการพลฒนาเทคโนโลยณก ารผลวต ยางธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2553
ววจย
ล มก.

นาโนคอมโพสวทระหวนางยางธรรมชาตวก บ
ล แรนด น
ว เหนณยวทณถ
ช ก
ม เตรณยมโดยววธก
ณ ราฟตวงข เมลอวนเตอรยคาเลชลน
ช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจน

ปป 2553-2554

การพลฒนาฟฟล ม
ย คลจมดวนจากยางพาราและโพลณแลคตวก แอซวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว

ปป 2553-2555

งานววจย
ล กลบบรวษท
ล เอกชนในประเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว
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ปป 2554-2556 การดมด ซลบสารมลพวษทางอวนทรณยโย ดยใชขออรยก าโนเคลยยส าต หรลบการบตาบลด นขาต เสณยในอจต สาหกรรมยาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2556
แหนงชาตว
ปป 2555
มก.

การพลฒนาเครชอ
ช งเขณยนทณส
ช ามารถยนอยสลายไดขจากยางพาราและโพลวแลคตวก แอซวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล
การศศก ษาปรากฎการณยไ มเกรชลนของฟฟล ม
ย ทณย
ช อ
น ยสลายไดขจากยางธรรมชาตวและโพลณแลคตวก แอซวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล

ปป 2556
การเตรณยมและสมบลตข
ว องโฟมคอมโพสวททณส
ช ามารถยนอยสลายไดขทางชณวภาพทณม
ช ส
ณ ว
น นผสมหลลก เปปนโพลวแลคตวก แอซวด ทณถ
ช ก
ม เสรวมแรงโดยเสขนใยมะพรขาว (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2556

การพลฒนาภาชนะบรรจจประเภทขวดจากยางพาราและโพลณแลคตวก แอซวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2556
สมบลตเว ชวงกลและเชวงความรขอนของโฟมคอมโพสวททณส
ช ามารถยนอยสลายไดขทางชณวภาพจากโพลวแลคตวก แอซวด ทณม
ช ส
ณ ว
น นผสมของเสขนใยชานอขอย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2557
การเตรณยมและคจณสมบลตข
ว องผลวต ภลณฑยยางและบรรจจภณ
ล ฑยทถ
ชณ ก
ม เตรณยมจากของเหลชอทณไ
ช ดขจากการบตาบลด นขาต เสณยในอจต สาหกรรมยางดขวยการดมด ซลบสาร
มลพวษทางอวนทรณยโย ดยใชข
ออรยก าโนเคลยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2556-2558

การพลฒนาถจงรขอนถจงเยยนจากพอลวแลคตวก แอซวคและยางพารา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2558-2559 การเตรณยมและสมบลตข
ว องพอลวเมอรยผสมระหวนางพอลวเอทวล น
ณ ความหนาแนนนสมงและพลาสตวก ชณวภาพทณม
ช ส
ณ ว
น นผสมของยางธรรมชาตวด ด
ล แปร ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2558-2559

การพลฒนาแผนนปฟด แผลจากนขาต ยางและสมจนไพรไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2558-2560 การจลด การความรมป
ข รวมาณความตของการใชขยางธรรมชาตวใ นอจต สาหกรรมยางในประเทศไทยเพชอ
ช สนลบสนจนสนงเสรวมการเพวม
ช ปรวมาณการใชขยาง
ธรรมชาตวภายในประเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2558-2560 การพลฒนาโฟมทณส
ช ามารถยนอยสลายไดขทางชณวภาพจากพอลวแลคตวก แอซวด ผสมยางธรรมชาตวด ด
ล แปร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกอง
ทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2558-2560 สมบลตเว ชวงกลและเชวงความรขอนของโฟมคอมโพสวททณส
ช ามารถยนอยสลายไดขทางชณวภาพ จากโพลวแลคตวก แอซวด และยางพาราทณส
ช ว
น นผสมของเสขนใย
มะพรขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2559-2560 สลณฐานววทยาและสมบลตเว ชวงความรขอนของพอลวเมอรยผสมระหวนางพอลวแลคตวก แอซวด และยางธรรมชาตวอพ
ว อกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
บลณฑวต ววทยาลลย
ปป 2560-2561
การววจย
ล

การใชขชานอขอยดลด แปรในการปรลบปรจงคจณภาพของวลส ดจยอ
น ยสลายไดขทางชณวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจน

ปป 2560-2561
ชาตว

การปรลบปรจงสมบลตค
ว วามตขานทานนขาต ของวลส ดจโฟมจากกากมลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนง

ปป 2560-2562 การพลฒนาโฟมยนอยสลายไดขทางชณวภาพจากพอลวแลกตวคแอซวด และยางธรรมชาตวด ด
ล แปรโดยใชขส ารกนอผลศก ระดลบนาโน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2560-2562 สมบลตเว ชวงกลและเชวงความรขอนของพลาสตวก ยนอยสลายไดขทางชณวภาพจากกากมลนและยางธรรมชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกอง
ทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2560-2562
ระดลบบลณฑวต

อวทธวพ ลของสารอนวนทรณยรย ะดลบนาโนตนอสมบลตเว ชวงกลและสมบลตพ
ว น
ขช ผววของโฟมพอลวแลคตวก แอซวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนการศศก ษา

ปป 2560-2562 พฤตวก รรมเชวงกลของฟฟล ม
ย คลจมดวนทณส
ช ามารถยนอยสลายไดขทางชณวภาพทณม
ช ส
ณ ว
น นผสมของพอลวแลคตวก แอซวด และยางพาราในการทดสอบภายใตขส ภาวะ
จรวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2561
การปรลบปรจงสมบลตท
ว างความรขอนและความตขานทานนขาต ของโฟมยนอยสลายไดขทางชณวภาพจากกากมลนดขวยเสขนใยชานอขอยและแรนด น
ว เหนณยวดลด แปร ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2563-2564 การปรลบปรจงสมบลตต
ว าข นทานนขาต ของกากมลนสตาปะหลลงดลด แปรทณม
ช ฤ
ณ ทธวใ
ธ นการตขานออกซวเดชลนสตาหรลบบรรจจภณ
ล ฑย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2563-2564 การพลฒนาไมโครพอรลส โฟมคอมโพสวททณส
ช ามารถยนอยสลายไดขทางชณวภาพทณม
ช ส
ณ ว
น นผสมของพอลวแลกตวก แอซวด และยางธรรมชาตวส าต หรลบวลตถจชน
ขว เลยก (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2563-2564
แหนงชาตว (วช.)

แผนนปมพน
ขช ไฮบรวด คอมโพสวต ธรรมชาตวจากยางพาราและเสขนใยปาลยมเพชอ
ช รองรลบสลงคมผมส
ข งม อายจ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานการววจย
ล

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Tarinee Nampitch, "การศศก ษานาโนคอมโพสวทระหวนางยางธรรมชาตวก บ
ล ชลน
ข ของแรนด น
ว เหนณยวตลงข แตนก ารเตรณยมจนถศงกระบวนการผลวต ", วารสารบรรจจภณ
ล ฑยไทย
(Thai Packaging Newsletter) 18 (69) (2008) 40-44
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- Tarinee Nampitch, Ladawan songtipya, Roungrong Thongtan, ดร. รพณพ งศย สจวรรณวรางกมร , Terdthai Vatanatham, "Radiation-induced grafting of
styrene onto natural rubber latex with high rubber content by gamma radiation", Journal of Research in Engineering and Technology 5 (3) (2008)
235-244
- Tarinee Nampitch, "Bioplastic", วารสารบรรจจภณ
ล ฑยไ ทย (Thai Packaging Newsletter) 21 (89) (2011) 56-58
- Tarinee Nampitch, "อวทธวพ ลของการฉายรลงสณแกมมาตนอฟฟล ม
ย กราฟตยโคพอลวเมอรยของยางธรรมชาตวและพอลวส ไตรณน", วารสารบรรจจภณ
ล ฑยไ ทย 22 (92) (2012)
31-34
- Tarinee Nampitch, รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "Mechanical and Thermal Properties of Biodegradable Films from Blends of Poly (butylene
adipate-co-terephthalate), Polylactic acid and Epoxidized Natural Rubber", วารสารมหาววทยาลลยนเรศวร 20 (2) (2012) 20-24
ระดลบนานาชาตว
- Tarinee Nampitch, Polchit Buakaew, "The effect of curing parameters on mechanical properties of styrene-NR elastomers containing natural
rubber-graft-polystyrene", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (Supplement) (2006) 7-16
- Tarinee Nampitch, Polchit Buakaew, "The Effect of Process Factors on the Mechanical Properties of Styrene-NR Elastomers Containing Natural
Rubber-Graft-Polystyrene", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (Supplement) (2006) 1-6
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite: properties and structure",
Rubber Chemistry & Technology 114 (84) (2011) 1-22
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "Preparation, Characterization and Properties of Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber,
Poly(Lactic Acid) and Poly(Butylene Adipate-Co-Terephthalate)", Advanced Materials Research 335-336 (3) (2011) 762-768
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "Adsorption of organic substances on modified montmorillonite, Cloisite 10A, 15A, 20A, 25A, and
30B", Advanced Materials Researches 787 (1) (2013) 118-121
- Tarinee Nampitch, รศใดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "The Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex by Batch Adsorption Technique using
Organoclay", Advanced Materials Research 787 (1) (2013) 122-126
- Tarinee Nampitch, "Migration Study of Biodegradable Blends of Polylactic Acid and Epoxidized Natural Rubber", Advanced Materials Research 983
("_") (2014) 342-346
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "The Effects of Bagasse Fiber Loading on the Mechanical Properties of Skim NR-Clay
Nanocomposites", Applied Mechanics and Materials 835 ("_") (2016) 42-49
- Pran Hanthanon, Thiti Kaisone, Chanon Wiphanurat, Tarinee Nampitch, "Knowledge Management of Net Requirements in Using Natural Rubber in
Thai Rubber Industry to Support the Increase in Using Natural Rubber within Thailand", Applied Mechanics and Materials 851 (-) (2016) 117-121
- Thiti Kaisone, Nathdanai Harnkarnsujarit, Thanawadee Leejarkpai, Tarinee Nampitch, "Mechanical and Thermal Properties of Toughened PLA
Composite Foams with Modified Coconut Fiber", Applied Mechanics and Materials 851 ("_") (2016) 179-185
- Tarinee Nampitch, Chanon Wiphanurat, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, "Mechanical and Morphological Properties of Poly(Lactic Acid)/ Bagasse
Fiber Composite Foams", Applied Mechanics and Materials 851 ("_") (2016) 31-36
- Tarinee Nampitch, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, "Compressive Properties of Polylactic Acid-based Nanocomposite Foams
Reinforced with Coconut Fibers", Applied Mechanics and Materials 851 (-) (2016) 19-25
- Chanon Wiphanurat, Pran Hanthanon, Thiti Kaisone, รลต นวรรณ มกรพลนธย, Tarinee Nampitch, "Properties of HDPE/Biodegradable Polymer Blends
Using Modified Rubber", Applied Mechanics and Materials 873 ("_") (2017) 101-106
- Sumate Ouipanich, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Yupawan Thongjun, Tarinee Nampitch, "Effect of the Citric Acid as
Blowing Agent on the Compressive Properties and Morphology of PLA/ENR Blend Foams", Applied Mechanics and Materials 873 ("_") (2017) 95-100
- Tarinee Nampitch, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Sumate Ouipanich, Yupawan Thongjun, "Mechanical Properties of
Biodegradable Mulch Films Contained Poly(Lactic Acid) and Modified Natural Rubber Prepared by Blown Film Extrusion", Applied Mechanics and
Materials 873 ("_") (2017) 117-122
- Yupawan Thongjun, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Sumate Ouipanich, Tarinee Nampitch, "Investigation of Thermoplastic
Starch/Fiber Blend: Effect of Tapioca Residue on the Mechanical Properties and Surface Study", Applied Mechanics and Materials 873 ("_") (2017)
123-127
- สจธาสวนณ พจทธจลนทรย, Tarinee Nampitch, "Polylactic acid/epoxidized natural rubber biofoams: modeling and water absorption", ScienceAsia 45 (2)
(2019) 138-144
- Puttajan, S, Tarinee Nampitch, "Polylactic acid/epoxidized natural rubber biofoams: modelling and water absorption", SCIENCEASIA 45 (2) (2019)
138-144
บ ทค ว ามว จ
ว ย
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- Tarinee Nampitch, รศ.ดร. รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "การศศก ษาโครงสรขางและคจณสมบลตข
ว องยางนาโนคอมโพสวทกลบแรนด น
ว เหนณยวชนวด Closite25Aและ DDA-MMT
โดยใชขวธ
ว ก
ณ ารจลบตลวกลบหางนขาต ยาง
", การประชจมววชาการววศ วกรรมเคมณและเคมณประยจก ตยแหนงประเทศไทย ครลงข ทณช 17 ประจตาปป 2550 (2007)
- Ranumas Thipmanee, Rathanawan Magaraphan, Tarinee Nampitch, "Mechanical properties and morphology of poly(lactic acid) (PLA)/epoxidized
natural rubber (ENR)/organoclay nanocomposites", การประชจมววชาการ ครลงข ทณช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Tarinee Nampitch, รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "คจณสมบลตเว ชวงความรขอนของพอลว( แลคตวก แอซวด )/ยางธรรมชาตวอพ
ว อกไซดย/ออรยก าโนเคลยย นาโนคอมโพสวท

", The Proceeding of 48th Kasetsart University Annual Conference (2010)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร. รลต นวรรณ มกรพรรณ , "Preparation and Properties of polylactic acid (PLA) /epoxidized natural rubber (ENR) /
organoclay nanocomposites
", การประชจมววชาการยางพาราแหนงชาตว ครลงข ทณช 2 "Value Creation สมก
น ารพศงช พาตนเอง" (2010)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "The Development of mulch film from natural rubber and polylactic acid", สลมมนาผลงานววจย
ล และพลฒนา
พลาสตวก ชณวภาพ (Bioplastic forum) (2011)
- Tarinee Nampitch, "A Study on the effect of radiation cross linking of rubber phase in polylactic acid (PLA)/epoxidized natural rubber blend", การ
ประชจมววชาการอจต สาหกรรมเกษตร สจล. ครลงข ทณช 1 (2012)
- เกรณยงไกร วลชโรสวนธจ,ย Tarinee Nampitch, "Fabrication and characterization of carbon nanofibres/natural rubber composites", การประชจมทางววชาการ
และนตาเสนองานววจย
ล ระดลบชาตว ครลงข ทณช 3 เรชอ
ช ง "บทบาทของการววจย
ล ในกระแสโลกาภววฒ
ล นยก บ
ล การพลฒนาประเทศ" จลด โดยมหาววทยาลลยเวสเทวร น
ย รนวมกลบ มหาววทยาลลย
ปทจมธานณ มหาววทยาลลยราชภลฎพระนคร มหาววทยาลลยเอเซณยอาคเนยยและสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (2015)
- เหมชอนฝปน บจญรลงสณ, Tarinee Nampitch, "A study of the mechanical and morphology of biodegradable film contained of polylactic acid and polybutylene
succinate with modified natural rubber blends", การประชจมววชาการระดลบชาตว ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณร ะหวนางสถาบลน ครลงข ทณช 3, ASTC2015: The 3rd
Academic Science and Technology Conference 2015 (2015)
- เหมชอนฝปน บจญรลงสณ, Tarinee Nampitch, "การปรลบปรจงสมบลตก
ว ารซศมผนานของกกาสและไอนขาต ของฟฟล ม
ย พลาสตวก ชณวภาพทณม
ช ส
ณ ว
น นผสมของพอลวแลคตวก แอซวด ยางพารา
และแรนดน
ว เหนณยวดขวยววธก
ณ ารลามวเนตรนวมกลบกระดาษ", การประชจมสลมมนาทางววชาการ มหาววทยาลลยเทคโนโลยณร าชมงคลตะวลนออก ครลงข ทณช 9 (2016)
- Phantira Wang, Sirirat Kampisiriwuttikul, Tarinee Nampitch, "The Preparation and Properties of PLA/PBAT Blend Foams Contained Various Fiber
Contents", The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium (2019)
- Pornprapa Rinsorn, Pattira Borisut, Tarinee Nampitch, "The Development of Flame Retardant Material Prepared from PLA/PBAT Blends", The 6th
Packaging and Materials Innovation Symposium (2019)
- Nucharee Khunkitti, Sukanya Siriwansoonthon, Tarinee Nampitch, "The Mechanical and Thermal Properties of Cassava Residue/PBAT Blend
Containing Fibes", The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium (2019)
- Manitchaya Anantathanamit, Parichaya Promputtangkul, Tarinee Nampitch, "The Effect of Processing Variables on the Properties of Biodegradable
Polymer Containing Cassava Residue", The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium (2019)
- Sumate Ouipanich, Vanee Chonhenchob, Tarinee Nampitch, "Development of biodegradable foam made from polylactic acid and modified natural
rubber by using nano nucleating agent.", TSRI Congress 2019 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Tarinee Nampitch, "Grafting Efficiency of Emulsion Copolymerization of Styrene on Natural Rubber Latex", Technology and Innovation for
Sustainable Development Conference (TISD 2006)
Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand, 25-26 January 2006. (2006)
- Tarinee Nampitch, "Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite", Rubber in Engineering Seminar, Chiang Mai Thailand
(2007)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร. รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย ดร.รพณพ งศย สจวรรณวรางกมร , "A Technique for purifying wastewater with organoclay", 14th Regional
Symposium chemical engineering 2007 (RSCE 2007) (2007)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "Natural Rubber/Layered Silicate Nanocomposites: A Review From Preparation to Processing", 14th
Regional Symposium Chemical Engineering 2007 (RSCE 2007) (2007)
- Ladawan Songtipya, Roungrong Thongtan, Terdthai Vatanatham, Tarinee Nampitch, "Radiation grafting of styrene onto natural rubber latex for a
use as a food packaging material", 16th IAPRI World Conference on Packaging (2008)
- Ranumas Thipmanee, Roungrong Thongtan, รศ.ดร. รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย Tarinee Nampitch, "Preparation and properties of polylactic acid
(PLA)/epoxidized natural rubber (ENR)/organoclay nanocomposites", 16th IAPRI World Conference on Packaging (2008)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร. รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "Adsorption of organic substances on modified montmorillonite", 15th Regional Symposium on
Chemical Engineering (RSCE 2008) (2008)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "The Development of mulch film from natural rubber and poly (lactic) acid", InnoBioplast 2010 (2010)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "The Properties of Polymer Blends between Poly(lactic) Acid and Epoxidized Natural Rubber
Irradiated in the Rubber Phase", Proceedings of the 17th IAPRI World Conference on Packaging (2010)
พวมพยครลงข ลนาสจด เมชอ
ช 6/7/63

หนขา 4 จาก 6

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

ดร.ธารวณณ นามพวชญย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยณก ารบรรจจและวลส ดจ คณะอจต สาหกรรมเกษตร

- Tarinee Nampitch, Magaraphan, R., "Preparation, characterization and properties of ternary blends with epoxidized natural rubber, poly (lactic
acid) and poly (butylene adipate-co-terephthalate)", 2011 International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, ICMPMT
2011 (2011)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "The Preparation, Characterization and Properties of Ternary Blends with Epoxidized Natural
Rubber, Poly (lactic acid) and Poly (butylene adipate-co-terephthalate)", The Third Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium
(AIST-NIA Joint Symposium) (2011)
- Tarinee Nampitch, "The Study and Preparation of Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber, Poly (lactic acid) and Poly (butylene
adipate-co-terephthalate)", innoBioPlast2013, International Conference & Exhibition (2013)
- Tarinee Nampitch, "Adsorption of organic substances on modified montmorillonite, Cloisite 10A, 15A, 20A, 25A, and 30B", The 2013 2nd
International Symposium on Materials Science and Engineering Technology (2013)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "The Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex by Batch Adsorption Technique using
Organoclay", The 2013 2nd International Symposium on Materials Science and Engineering Technology (2013)
- Tarinee Nampitch, "Migration study of biodegradable blends of polylactic acid and epoxidized natural rubber", Annual International Conference on
Intelligent Materials and Nanomaterials, AIMN 2014 (2014)
- Tarinee Nampitch, รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย "The Effects of Bagasse Fiber Loading on the Mechanical Properties of Skim NR-Clay
Nanocomposites", The 2015 2nd International Conference, Advanced Engineering and Technology (ICAET 2015) (2015)
- Tarinee Nampitch, "Natural Rubber/clay Nanocomposites Prepared by Grafting-melt Intercalation", International Symposium on Advances in
Materials Science (IAMS 2016) (2016)
- Tarinee Nampitch, Pran Hanthanon, Thiti Kaisone, Chanon Wiphanurat, "The Knowledge Management of Net Requirements in Using Natural
Rubber in Thai Rubber Industry to Support the Increase in Using Natural Rubber within Thailand", the International Conference on Advanced
Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2016) (2016)
- Tarinee Nampitch, Chanon Wiphanurat, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, "Mechanical and Morphological Properties of Poly(lactic acid)/Bagasse
Fiber Composite Foams", the International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2016) (2016)
- Tarinee Nampitch, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, "Compressive Properties of Polylactic Acid-based Nanocomposite Foams
Reinforced with Coconut Fibers", the International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2016)
(2016)
- Thiti Kaisone, Nathdanai Harnkarnsujarit, Thanawadee Leejarkpai, Tarinee Nampitch, "The Mechanical and Thermal Properties of Toughened PLA
Composite Foams with Modified Coconut Fiber", the International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering
(ICAMSME 2016) (2016)
- รศ.ดร.รลต นวรรณ มกรพลนธจ,ย Wasuthep Luecha, Kriengkai Watcharosin, Tarinee Nampitch, "Pilot plant development for skim rubber removal as
rubber nanocomposite masterbatch and its applications in rubber compound industry", 2nd Annual World Congress of Smart Materials 2016
(WCSM-2016) (2016)
- Yupawan Thongjun, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Sumate Ouipanich, Tarinee Nampitch, "Investigation of Thermoplastic
Starch/fiber blend : Effect of Tapioca Residue on the Mechanical Properties and Surface Study", International Conference on Advanced Materials,
Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2017) (2017)
- Chanon Wiphanurat, Pran Hanthanon, Thiti Kaisone, Rathanawan Magaraphan, Tarinee Nampitch, "The Properties of HDPE/Biodegradable
Polymer Blends Using Modified Rubber", International Conference on Advanced Materials Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2017)
(2017)
- Sumate Ouipanich, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Yupawan Thongjun, Tarinee Nampitch, "Effect of the Citric Acid as
Blowing Agent on the Compressive Properties and Morphology of PLA/ENR Blend Foams", International Conference on Advanced Materials,
Structure and Mechanical Engineering (2017)
- Tarinee Nampitch, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Sumate Ouipanich, Yupawan Thongjun, "Mechanical Properties of
Biodegradable Mulch Films Contained Poly(lactic acid) and Modified Natural Rubber Prepared by Blown Film Extrusion", International Conference on
Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (2017)
- Yupawan Thongjun, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Sumate Ouipanich, Tarinee Nampitch, "A Function of Thermoplastic
Starch Blends from Tapioca Waste Based on Mechanical Properties and Morphology", 7th International Conference on Innovation in Chemical,
Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2017) (2017)
- Tarinee Nampitch, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Sumate Ouipanich, Yupawan Thongjun, "Characterization of Tapioca
Residue and Coir Fiber as Reinforcement Foam Composites Obtained by Compression Molding", 7th International Conference on Innovation in
Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2017) (2017)
- Sumate Ouipanich, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Yupawan Thongjun, Tarinee Nampitch, "Poly(lactic acid)/Epoxidized
Natural Rubber Blends Foams with Nanofillers Cellular Compressed Foaming: Effect of Nanofillers Blends Foam on Physiology, Compressive
Strength, Thermal Stability and Morphology", 7th International Conference on Innovation in Chemical, Agricultural, Biological and Environmental
Sciences (ICABES-2017) (2017)
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- Tarinee Nampitch, Thiti Kaisone, Pran Hanthanon, Chanon Wiphanurat, Sumate Ouipanich, Yupawan Thongjun, "Study on physical properties of
biodegradable composites based on cassava residue and bagasse fibers waste", 6th IAPSIT International Sugar Conference (2018)
- Suttasinee Puttajan, Tarinee Nampitch, "Impact strength and flexural properties of biodegradable foams cotaining polylactic acid and epoxidized
natural rubber", The 9th Rajamangala University of Technology International Conference (2018)
สท
ว ธวบ ต
ล ร
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2554 เรชอ
ช ง "ฟฟล ม
ย คลจมดวนจากโพลณแลคตวก แอซวด อณโคแฟลยก ซยและยางพารา" จาก กรมทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญา
อนจส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนจส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2551 เรชอ
ช ง "ผลวต ภลณฑยทม
ชณ ส
ณ ว
น นผสมของอะลวเฟตวก โพลณเอสเทอรยทส
ชณ ามารถเสชอ
ช มสลายไดขทางชณวภาพและกรรมววธใ
ณ นการผลวต ผลวตภลณฑยด งล
กลนาว" จาก สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
- อนจส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2555 เรชอ
ช ง "ผลวต ภลณฑยทส
ชณ ามารถยนอยสลายไดขทางชณวภาพจากโพลณแลคตวก แอซวด อณโคแฟลยก ซยและยางธรรมชาตวอพ
ว อกไซดย" จาก สตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ร างว ล
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ณ รตค
ว ณ
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ล
- รางวลล ประเภทบจคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตณพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตณพม
ว พยร ะดลบนานาชาตวปป 2560 ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณ ประจตาปป 2562 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- งานประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย 2552 อจต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "การพลฒนายางธรรมชาตวก ราฟตยส ไตรณนพรขอมวลล คาไนซยด ว
ข ย
เทคนวคการฉายรลงสณแกมมา " จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- งานประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552 รางวลล ชมเชย อจคสาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "การปรลบปรจงสมบลตข
ว องพอลว (แลคตวก แอซวด )
ดขวยยางธรรมชาตวด ด
ล แปรเพชอ
ช เตรณยมเปปนบรรจจภณ
ล ฑยทเชณ ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอม " จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาตรย
- รางวลล ประกาศเกณยรตวคณ
จ รางวลล ผลงานประดวษฐยคด
ว คขน ประจตาปป 2561 สาขาววทยาศาสตรยเคมณและเภสลช ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "กระบวนการบตาบลด นขาต ทวงข จาก
อจต สาหกรรมผลวต ทณใ
ช ชขนาตข ยาง" จาก สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ผลงานววจย
ล นณเข ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2549 - 6 กรกฎาคม 2563

พวมพยครลงข ลนาสจด เมชอ
ช 6/7/63

หนขา 6 จาก 6

