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ววศ วกรรมศาสตรดดษฎมบณ
ล ฑวต , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2553
ววศ วกรรมศาตรบลณฑวต (เกมยรตวนย
ว มอลนดลบหนศงช ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2548

ส าขาเชมย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

ตลวเรนงปฏวก รว ย
ว า, นาโนเทคโนโลยม, การสลงเคราะหยซ ล
ว ก
ว าทมม
ช รม พ
ม รดน, การดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดย, การเปลมย
ช นกกาซคารยบอน
ไดออกไซดยเปปนสารเคมมทม
ชม ม
ม ล
ม คนาสมง

งานส อน
Chemical Engineering Laboratory I
Chemical Engineering Laboratory II
Chemical Engineering Project I
Chemical Engineering Project II
Instrumental Analysis in Chemical Engineering
Mass Transfer Operations
Seminar
Unit Operation III
การปฏวบต
ล ก
ว ารเฉพาะหนนวย III
โครงงานววศ วกรรมเเคมม 2
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2554-2556 การสลงเคราะหยคอปเปอรยออกไซดย- ซวงคยออกไซดย- เซอรยโคเนมยมไดออกไซดยด ว
ข ยกระบวนการ โซล-เจล สตาหรลบเรนงปฏวก รว ย
ว าในการเตวมไฮโดรเจนของ
คารยบอนไดออกไซดยเพชอ
ช ผลวต เมทานอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2553-2554 ผลของคนาแฟรกทลล ของพชน
พ ผววซวล ก
ว าและการปรลบปรดงพชน
พ ผววซวล ก
ว าดขวยโพลมเอทวล น
ม ไอมมนตนอการดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนการววจย
ล คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2556 การสลงเคราะหยคอปเปอรยออกไซดย- ซวงคยออกไซดย- เซอรยโคเนมยมไดออกไซดยด ว
ข ยกระบวนการโซล-เจล สตาหรลบเรนงปฏวก รว ย
ว าในการเตวมไฮโดรเจนของ
คารยบอนไดออกไซดยเพชอ
ช ผลวต เมทานอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบสนดนการววจย
ล รนวมกลบสตานลก งานคณะกรรมการอดด มศศก ษา
ปป 2555
การพลฒนาแบบจตาลองคณวต ศาสตรยเพชอ
ช ทตานายอายดก ารใชขงานของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าในปฏวก รณย Steam Methane Reforming (SMR) ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)
ปป 2555-2556

โครงการใหขความรมด
ข าข นการเตรมยมตลวเรนงปฏวก รว ย
ว า ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากUBE Technical Center (Asia) Limited

ปป 2555-2556 ตลวดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดยทม
ชม รม าคาถมก และประสวทธวภาพสมง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยมแหนงชาตว สตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2555
การพลฒนาตลวดมด ซลบแคลเซมยมออกไซดยทม
ชม ค
ม วามจดและเสถมยรภาพสมงสตาหรลบกลก เกกบกกาซคารยบอนไดออกไซดยโดยใชขเซทวล แอมโมเนมยมโบรไมดยเปปนสาร
เตวมแตนง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2555
การสลงเคราะหยแคลเซมยมออกไซดยทม
ชม รม พ
ม รดน 2 ขนาดโดยใชขไ คโตซานเปปนสารแมนแบบเพชอ
ช ใชขใ นการกลก เกกบกกาซคารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2556
การควบคดมการปลนอยดกอกโซรมบซ
ว น
ว (ยารลก ษาโรคมะเรกง)จากซวล ก
ว าทมม
ช รม พ
ม รดน 2 ขนาดสลงเคราะหยโดยใชขไ คโตซานเปปนสารแมนแบบ ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2556
อวทธวพ ลของการเตวมซวล ก
ว าตนอการสลงเคราะหยเมทานอลจากปฏวก รว ย
ว าการเตวมกกาซไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าคอปเปอรย
ออกไซดย- ซวงคยออกไซดย- เซอรยโคเนมยมไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2556
การพลฒนาแบบจตาลองคณวต ศาสตรยเพชอ
ช ทตานายอายดก ารใชขงานของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าในปฏวก รณย Steam Methane Reforming (SMR): ระยะทมช 2 ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)
ปป 2557-2558 การพลฒนาแบบจตาลองคณวต ศาสตรยเพชอ
ช ทตานายอายดก ารใชขงานของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าในปฏวก รณย Steam Methane Reforming (SMR): ระยะทมช 3 ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)
ปป 2557-2559 การใชขก ราฟปนเปปนตลวรองรลบตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าคอบเปอรย- ซวงคยออกไซดยส าต หรลบการสลงเคราะหยเอทานอลจากปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซ
คารยบอนไดออกไซดย : อวทธวพ ลของการเตวมโคบอลดยและเหลกก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบสนดนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2557-2559 การใชขก ราฟปนเปปนตลวรองรลบตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าคอปเปอรย- ชวงคยออกไซตยส าต หรลบการสลงเคราะหยเอทานอลจากปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซ
คารยบอนไดออกไซตย: อวทธวพ ลของการเตวบโคบอลตยและเหลกก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การประยดก ตยใ ชขซ ล
ว ก
ว าและคารยบอนฐานชมวภาพปรลบแตนงหมมฟ
น งฟ กยชน
ชล เปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช ผลวต เคมมภณ
ล ฑยและพลลงงานทมเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนาง
ยลงช ยชนจากกกาซชมวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การปรลบปรดงตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าซวล ก
ว าฐานชมวภาพสตาหรลบปฏวก รว ย
ว าการเปลมย
ช นกกาซคารยบอนไดออกไซดยเปปนเมทานอล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทดน
จากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
พวมพยครลงพ ลนาสดด เมชอ
ช 11/7/63
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย

ปป 2557-2559 การผลวต เชชอ
พ เพลวงทดแทนชนวด ไดเมทวล อมเทอรยจากกกาซคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าสองหนขาทมช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดน
อดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559

การผลวต พลลงงานทมเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนางยลงช ยชนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าปรลบแตนงหมมฟ
น งฟ กยชน
ชล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.

ปป 2558
การสลงเคราะหยเอทานอลจากกกาซคารยบอนไดออกไซดยบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าโคบอลตย- ลวเทมยม/คอปเปอรย- ซวงคยออกไซดย- เซอรยโคเนมยมไดออกไซดย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การเตรมยมตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าชนวด กรดทมม
ช ค
ม วามวนองไวและเสถมยรภาพสมงสตาหรลบการผลวต เชชอ
พ เพลวงทดแทนชนวด ไดเมทวล อมเทอรยจากกกาซคารยบอน
ไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561
หนดนววจย
ล มก.

การผลวต พลลงงานทมเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนางยลงช ยชนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าปรลบแตนงหมมฟ
น งฟ กยชน
ชล – ระยะทมช 2 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด

ปป 2559-2562 การพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าทลงสเตนเซอรยโคเนมยทมม
ช ค
ม วามวนองไวและเสถมยรภาพสมงและผสมกลบตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าคอปเปอรยออกไซตย- ซวงคยออกไซตย-เซอรย
โคเนมยเพชอ
ช ใชขส าต หรลบการสลงเคราะหยโดยตรงของไดเมทวล อมเทอรยจากปฏวก รว ย
ว าการเตวมกกาซไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนไดออกไซตย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจาก
ทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 งานจลด จขางทมป
ช รศก ษาเพชอ
ช คลด กรองตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าวววธ
ว พลนธยประเภท Metal Oxide และ Porous silica สตาหรลบกระบวนการผลวต โอเลฟฟนสยจากกกาซ
คารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล ปตท.จตากลด (มหาชน)
ปป 2559
การพลฒนาแบบจตาลองคณวต ศาสตรยเพชอ
ช ทตานายอายดก ารใชขงานของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าในปฏวก รณย Steam Methane Reforming (SMR): ระยะทมช 4 ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล ปตท.จตากลด (มหาชน)
ปป 2559-2560 งานจลด จขางทมป
ช รศก ษาพลฒนาประสวทธวภาพตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าวววธ
ว พลนธยประเภทโลหะออกไซดย สตาหรลบกระบวนการผลวต โอเลฟฟนสยจากกกาซคารยบอน
ไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล ปตท.จตากลด (มหาชน)
ปป 2559-2560 โครงการ Scaled-up Synthesis of Carbon nanomaterials on Cementitious Materials by Fluidized Bed Chemical Vapor Deposition
Technique ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล สยามววจย
ล และนวลต กรรม จตากลด
ปป 2560-2561 โครงการศมนยยความเปปนเลวศ นาโนเทคมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ดขาน Nanoscale Materials Design for Green Nanotechnology ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยมแหนงชาตวร ว
น มกลบมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561
การผลวต สารดมด ซลบสารประกอบไฮโดรคารยบอนทมม
ช ค
ม ลอรมนเปปนองคยประกอบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากCenter of Excellence on
Petrochemical and Materials Technology (PETROMAT)
ปป 2561-2564 ศมนยยเครชอขนายการววจย
ล ดขานนาโนเทคโนโลยมนาโนเทค-มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ดขานการววจย
ล ตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าและวลส ดดนาโนเพชอ
ช พลลงงานและสวงช แวด
ลขอมทมย
ช งชล ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2561
การผลวต 1,3-โพรเพนไดออลจากปฏวก รว ย
ว าไฮโดรจวโนไลซวส ของกลมเซอ รอลบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว า X/WOx/Al2O3 (X=Cu, Fe, Co) ( หลวหนขาโครงการ
ยนอย ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2561

การผลวต กลมเซอรอลคารยบอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟฟล ม
ย บรรจดภณ
ล ฑยจากกลมเซอรอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.

ปป 2562
การศศก ษาประสวทธวภาพของ SBA-15 ทมเช จชอ Zn สตาหรลบใชขเปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าไกลโคไลซวส ขยะพลาสตวก PET ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด
หนดนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564 การเลชอกผลวต โอเลฟฟนสยผาน นปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนได-ออกไซดยฐานชมวภาพบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเหลกก และโคบอลตยบนตลวรอง
รลบโพแทสเซมยม-อะลมมน
ว า: ผลของสนามแมนเหลกก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564 การสลงเคราะหยโอเลฟฟนสยจากปฏวก รว ย
ว าไฮโดรจวเนชลนของกกาซคารยบอนไดออกไซดยฐานชมวภาพบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว า เหลกก -โคบอลตย- โพแทสเซมยม-อะลมมว
นา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564
หนดนววจย
ล มก.

นวลต กรรมแบบครบวงจรเพชอ
ช การใชขประโยชนยก าก ซเรชอนกระจกจากอดต สาหกรรมฐานชมวภาพในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด

ปป 2562-2565 การพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าทมม
ช เม หลกก เปปนองคยประกอบหลลก และตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าผสมสตาหรลบการผลวต โอเลฟฟนสยเบาจากปฏวก รว ย
ว าไฮโดรจวเนชลนของกกาซ
คารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2562-2565 การพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าทมม
ช เม หลกก เปปนองคยประกอบหลลก และตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าผสมสตาหรลบการผลวต โอเลฟฟนสยเบาจากปฏวก รว ย
ว าไฮโดรจวเนชลนของกกาซ
คารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบสนดนการววจย
ล (สกว.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Thongthai Witoon, "Capture and Separation Technologies of CO2 from Combustion of Fossil Fuel", ววศ วกรรมสาร มข. 38 (4) (2011) 453-467
ระดลบนานาชาตว
- 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
- นางสาวอรอนงคย จดล 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
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- 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
- 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
- บดษยา 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
- Thongthai Witoon, Tatan, N., Rattanavichian, P., Metta Chareonpanich, "Preparation of silica xerogel with high silanol content from sodium silicate
and its application as CO2 adsorbent", Ceramics International 37 (7) (2011) 2297-2303
- Thongthai Witoon, Soponwit Tepsarn, Puscharapon Kittipokin, Ben Embley, Metta Chareonpanich, "Effect of pH and chitosan concentration on
precipitation and morphology of hierarchical porous silica", Journal of Non-Crystalline Solids 357 (19-20) (2011) 3513-3519
- Thongthai Witoon, "Characterization of calcium oxide derived from waste eggshell and its application as CO(2) sorbent", Ceramics International 37
(8) (2011) 3291-3298
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Synthesis of hierarchical meso-macroporous silica monolith using chitosan as biotemplate and its
application as polyethyleneimine support for CO2 capture", Materials Letters 81 (-) (2012) 181-184
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Interaction of chitosan with tetraethyl orthosilicate on the formation of silica nanoparticles: Effect of pH
and chitosan concentration", Ceramics International 38 (7) (2012) 5999-6007
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO2 adsorption", Songklanakarin Journal
of Science and Technology 34 (4) (2012) 403-407
- Thongthai Witoon, "Polyethyleneimine-loaded bimodal porous silica as low-cost and high-capacity sorbent for CO2 capture", Materials Chemistry
and Physics 137 (1) (2012) 235-245
- Thongthai Witoon, นายทวนวลฒนย เพวม
ช ศวร ว
ว าณวชยย, Metta Chareonpanich, "Chitosan-assisted combustion synthesis of CuO-ZnO nanocomposites: Effect
of pH and chitosan concentration", Ceramics International 39 (3) (2013) 3371-3375
- Thongthai Witoon, นายทวนวลฒนย เพวม
ช ศวร ว
ว าณวชยย, นางสาววลมพ ร ดอนไพร, Attasak Jaree, Metta Chareonpanich, "CO2 hydrogenation to methanol over
Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation method", Fuel Processing Technology 116 (-) (2013) 72-78
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxide
Journal of Porous Materials - (-) (2013)

",

- น.ส.สดด ารลต นย แซนล ,พม Boontham Paweewan, Dr. Rungnapa Thongpool, Thongthai Witoon, Prof. Jun-ichi Takada, Kanin Manusboonpurmpool,
"Biomass type selection for Boilers using TOPSIS multi-criteria model", International Journal of Environmental Science and Development 5 (2) (2013)
181-186
- Thongthai Witoon, สวทธวส ต
ด บตารดงสาลม, พมร วดฒว วธาวนวชกดล , สดภาพร ผลวต สกดล , Maythee Saisriyoot, ขจรศลก ดวด เฟฟอ
ฟ งนวกวจ, "Biodiesel production from
transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous silica catalyst", Bioresource Technology 156 (-)
(2014) 329-334
- Akarat Akgsornpeak, Thongthai Witoon, Thumrongrut Mungcharoen, Jumras Limtrakul, "Development of synthetic CaO sorbents via
CTAB-assisted sol–gel method for CO2 capture at high temperature", Chemical Engineering Journal 237 (3) (2014) 189-198
- Thongthai Witoon, Thumrongrut Mungcharoen, Jumras Limtrakul, "Biotemplated synthesis of highly stable calcium-based sorbents for CO2 capture
via a precipitation method", Applied Energy 118 (-) (2014) 32-40
- Tanggarnjanavalukul, C., Donphai, W., Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Deactivation of nickel catalysts in methane
cracking reaction: Effect of bimodal meso-macropore structure of silica support", Chemical Engineering Journal 262 (-) (2015) 364-371
- Thongthai Witoon, ทวนวลฒนย เพวม
ช ศวร ว
ว าณวชยย, นวพล กาญจนสดนทร, ชลลยรลต นย อลครพลฒนยถ าวร, Anusorn Seubsai, ขจรศลก ดวด เฟฟอ
ฟ งนวกวจ, Chompunuch
Warakulwit, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu–ZnO–ZrO2/SO42
2-–ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfur to zirconia ratios", Catalysis Science & Technology 5 (4) (2015) 2347-2357
- Thongthai Witoon, สวทธวส ต
ด บตารดงสาลม, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "Effect of hierarchical meso–macroporous alumina-supported
copper catalyst for methanol synthesis from CO2 hydrogenation", Energy Conversion and Management 103 (15) (2015) 886-894
- นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล , สดธาภรณย หมชน
ช มม, Thongthai Witoon, "Impact of pore characteristics of silica materials on loading capacity and release
behavior of ibuprofen", Materials Science and Engineering: C 59 (-) (2016) 43-52
- Thongthai Witoon, นางสาวจวร าพร ฉลองธรรม, นางสาวพรทวพ า ดตารงบลณฑวต กดล , Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "CO2 hydrogenation to
methanol over Cu/ZrO2 catalysts: Effects of zirconia phases", Chemical Engineering Journal 293 (-) (2016) 327-336
- นางสาวพรทวพ า ดตารงบลณฑวต กดล , Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, รศ.ดร.ธตารงรลต นย มดงน เจรวญ, "Preparation and characterization of
Co–Cu–ZrO2 nanomaterials and their catalytic activity in CO2 methanation", Ceramics International 42 (8) (2016) 10444-10451
- Thongthai Witoon, Kachaban, N., Donphai, W., Kidkhunthod, P., Faungnawakij, K., Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, "Tuning of catalytic
CO2 hydrogenation by changing composition of CuO-ZnO-ZrO2 catalysts", Energy Conversion and Management 118 (-) (2016) 21-31
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- ธนภลทร ชมแกขว, Anusorn Seubsai, พสชนลนทย ผลอวนทรย, คนวน เจรวญ, Thongthai Witoon, วลมพ ร ดอนไพร, Paweena Prapainainar, Metta Chareonpanich,
Daniel Noon, Bahman Zohour, Selim Senkan, "Multimetallic catalysts of RuO2–CuO–Cs2O–TiO2/SiO2 for direct gas-phase epoxidation of propylene
to propylene oxide", RSC Advances 6 (61) (2016) 56116-56126
- Waleeporn Donphai, Piriyawate, N., Thongthai Witoon, Pongsakorn Jantaratana, viganda varabuntoonvit, Metta Chareonpanich, "Effect of
magnetic field on CO2 conversion over Cu-ZnO/ZrO2 catalyst in hydrogenation reaction", Journal of CO2 Utilization 16 (-) (2016) 204-211
- Waleeporn Donphai, Thongthai Witoon, Dr. Kajornsak Faungnawakij, Metta Chareonpanich, "Carbon-structure affecting catalytic carbon dioxide
reforming of methane reaction over Ni-carbon composites", Journal of CO2 Utilization 16 (-) (2016) 245-256
- นายนวพล กาญจนสดนทร, นายทวนนวลฒนย เพวม
ช ศวร ว
ว าณวชยย, นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, Thongthai Witoon, ณรงคย จลนทรยเลกก , มาลวนม เนมยมแหลม, Chompunuch
Warakulwit, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "Structure–Activity Relationships of Hierarchical Meso–Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for
CO2 Hydrogenation: Effects of Calcination Temperature of Alumina Support", Catalysis Letters 146 (10) (2016) 1943-1955
- Kanjanasoontorn, N, Permsirivanich, T, Numpilai, T, Thongthai Witoon, Chanlek, N, Niamlaem, M, Chompunuch Warakulwit, Jumras Limtrakul,
"Structure-Activity Relationships of Hierarchical Meso-Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of
Calcination Temperature of Alumina Support", CATALYSIS LETTERS 146 (10) (2016) 1943-1955
- Dumrongbunditkul, P, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, Thumrongrut Mungcharoen, "Preparation and characterization of Co-Cu-ZrO2
nanomaterials and their catalytic activity in CO2 methanation", CERAMICS INTERNATIONAL 42 (8) (2016) 10444-10451
- Kanjanasoontorn, N., Permsirivanich, T., Numpilai, T., Thongthai Witoon, Chanlek, N., Niamlaem, M., Chompunuch Warakulwit, Jumras Limtrakul,
"Structureโ€“Activity Relationships of Hierarchical Mesoโ€“Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of
Calcination Temperature of Alumina Support", Catalysis Letters 146 (10) (2016) 1943-1955
- นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "Impact of physicochemical properties of porous silica
materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behavior", Applied Surface Science 396
(-) (2017) 504-514
- Thittaya Yutthalekha, Chularat Wattanakit, Chompunuch Warakulwit, Wannaruedee Wannapakdee, Kamonlatth Rodponthukwaji, Thongthai Witoon,
ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "Hierarchical FAU-type zeolite nanosheets as green and sustainable catalysts for benzylation of toluene", Journal of Cleaner
Production 142 (-) (2017) 1244-1251
- นางสาวธนารม โพธวงด ามวงศย, นางสาวอดษณมยย ฉลนทประเสรวฐพร, Thongthai Witoon, นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, Yingyot Poo-arporn, Wanwisa Limphirat,
Waleeporn Donphai, Peerapan Dittanet, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2-SiO2
catalysts: Effects of SiO2 contents", Chemical Engineering Journal 316 (-) (2017) 692-703
- Napha Sudachom, Chompunuch Warakulwit, chaiwat Prapainainar, Thongthai Witoon, Paweena Prapainainar, "One step NaBH 4 reduction of
Pt-Ru-Ni catalysts on different types of carbon supports for direct ethanol fuel cells: Synthesis and characterization", JOURNAL OF FUEL
CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 2017 (45) (2017) 596-607
- นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, Thongthai Witoon, ดร.ณรงคย จลนทรยเลกก , ดร.วลนววส า ลวม
พ พวร ต
ล นย, Prof. Giuseppe Bonura, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ
ตระกมล , "Structure activity relationships of Fe-Co/K-Al2O3 catalysts calcined at different temperatures for CO2 hydrogenation to light olefins",
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 547 (-) (2017) 219-229
- Thongthai Witoon, นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, นางสาวธนารม โพธวงด ามวงศย, Waleeporn Donphai, Chaiyan Boonyuen, Chompunuch Warakulwit, Metta
Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2
hydrogenation to methanol", Chemical Engineering Journal 334 (-) (2018) 1781-1791
- ยศพล สดวรรณาภวชาตว, นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, Narong Chanlek, Kajornsak Faungnawakij, Metta Chareonpanich, ศ
๋ .ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , Thongthai
Witoon, "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid catalysts containing a Cu-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with
WOx/Al2O3 catalysts: Effects of pore size of Al2O3 support and W loading content", Energy Conversion and Management 159 (-) (2018) 20-29
- Wasakon Umchoo, Chuleehat Sriakkarin, Waleeporn Donphai, Chompunuch Warakulwit, Yingyot Poo-arporn, Pongsakorn Jantaratana, Thongthai
Witoon, Metta Chareonpanich, "Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetizedFe-Cu/core–shell and infiltrate mesoporous
silica-aluminosilicates", Energy Conversion and Management 159 (-) (2018) 342-352
- Thongthai Witoon, ดร. พวนจ
ว กวจขดนทด, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 and H2 over novel
bifunctional catalysts containing CuO–ZnO–ZrO2 catalyst admixed with WOx/ZrO2 catalysts", Chemical Engineering Journal 348 (-) (2018) 713-722
- Thongthai Witoon, Kidkhunthod, P, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 and H-2 over novel
bifunctional catalysts containing CuO-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/ZrO2 catalysts", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 348 (-) (2018)
713-722
- นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, Chularat Wattanakit, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล , Thongthai Witoon, "Optimization of synthesis condition for
CO2 hydrogenation to light olefinsover In2O3 admixed with SAPO-34", Energy Conversion and Management 180 (-) (2019) 511-523
- Chunyanuch Temvuttirojn, Natcha Chuasomboon, นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, Kajornsak Faungnawakij, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
พ ตระกมล ,
Thongthai Witoon, "Development of SO42?–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether",
FUEL 241 (-) (2019) 695-703
- Temvuttirojn, C., Chuasomboon, N., Numpilai, T., Faungnawakij, K., Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, Thongthai Witoon, "Development of
SO4 2?–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether(", Fuel 241 (-) (2019) 695-703
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- Ashwin Charles, Maksudur R. Khan, Kim Hoong Ng, Ta YeongWu, JunWei Lim, Suwimol Wongsakulphasatch, Thongthai Witoon, Chin Kui Cheng,
"Facile synthesis of CaFe2O4 for visible light driven treatment of polluting palm oil mill effluent: Photokinetic and scavenging study", Science of the
Total Environment 661 (-) (2019) 522-530
- Temvuttirojn, C., Chuasomboon, N., Numpilai, T., Faungnawakij, K., Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, Thongthai Witoon, "
Development
of SO4 2?–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether", Fuel - (-) (2019) 695-703
- Wannaruedee Wannapakdee, Thittaya Yutthalekha, Pannida Dugkhuntod, Kamonlatth Rodponthukwaji , Anawat Thivasasith, Somkiat Nokbin,
Thongthai Witoon, Sitthiphong Pengpanich, Chularat Wattanakit, "Dehydrogenation of Propane to Propylene Using Promoter-Free Hierarchical
Pt/Silicalite-1 Nanosheets", Catalysts 9 (2) (2019) 1-13
- Yoke Wang Cheng, Kim Hoong Ng, Su Shiung Lam, Jun Wei Lim, Suwimol Wongsakulphasatch, Thongthai Witoon, Chin Kui Cheng, "Syngas from
catalytic steam reforming of palm oil mill effluent: An optimization study", International Journal of Hydrogen Energy 44 (18) (2019) 9220-9236
- Temvuttirojn, C, Chuasomboon, N, Numpilai, T, Faungnawakij, K, Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, Thongthai Witoon, "Development of
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Kongkachuichay, Metta Chareonpanich, G?nther Rupprechter, Jumras Limtrakul, Thongthai Witoon, "Pore size effects on physicochemical
properties of Fe-Co/K-Al2O3 catalysts and their catalytic activity in CO2 hydrogenation to light olefins", Applied Surface Science 483 (-) (2019)
581-592
- Temvuttirojn, C., Chuasomboon, N., Numpilai, T., Faungnawakij, K., Metta Chareonpanich, Jumras Limtrakul, Thongthai Witoon, "Development of
SO 4 2โ’ โ€“ZrO 2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO 2 catalyst for CO 2 hydrogenation to dimethyl ether", Fuel 2019 (-) (2019) 695703
- Zhan Sheng Lee, Sim Yee Chin, Jun Wei Lim, Thongthai Witoon, Chin Kui Cheng, "Treatment technologies of palm oil mill effluent (POME)and olive
mill wastewater (OMW): A brief review", Environmental Technology and Innovation 15 (-) (2019) 1-19
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- Numpilai, T, Chanlek, N, Poo-Arporn, Y, Cheng, CK, Siri-Nguan, N, Sornchamni, T, Metta Chareonpanich, Paisan Kongkachuichay, Yigit, N,
Rupprechter, G, Jumras Limtrakul, Thongthai Witoon, "Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe-Co/K-Al2O3 Catalyst by Different K
Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light Olefins", CHEMCATCHEM - (-) (2020)
- Yoke Wang Cheng, Chi Cheng Chong, Chin Kui Cheng, Kim Hoong Ng, Thongthai Witoon, Joon Ching Juan, "Ethylene production from ethanol
dehydration over mesoporous SBA-15 catalyst derived from palm oil clinker waste", Journal of Cleaner Production 249 (-) (2020) 1-13
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชดม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Hierarchical macro-mesoporous silica as support for cobalt-based Fischer Tropsch synthesis", การ
ประชดมววชาการววศ วกรรมเคมม และเคมมประยดก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 19 (2009)
- Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO2 adsorption", การประชดมววชาการ
ววศ วกรรมเคมมและเคมมประยดก ตยแหนงประเทศไทย ครลงพ ทมช 21
(2011)
- นายเอกรลฐ อลก ษรเผชอก, Thongthai Witoon, "Preparing highly stable CaO sorbent for CO2 capture", การประชดมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวตศศก ษาแหนง
ชาตว ครลงพ ทมช 28 (2013)

พวมพยครลงพ ลนาสดด เมชอ
ช 11/7/63

หนขา 5 จาก 7

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

นายธงไทย ววฑรม ยย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมม คณะววศ วกรรมศาสตรย

- Phungphai Phanawadee, Metta Chareonpanich, Thongthai Witoon, พลชรพล ใจเพชร, กมลชนก ปปานสงนา, "Effect of order of deactivation on catalyst
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