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

Diplome d'Etudes Universitaires Generales Sciences et Technologies, mention Sciences de la Matiere, Universite Lille I, ฝรลงช เศส, 2546
Diplome de Matrise de Sciences et Techniques, specialite Physico-Chimie et Economie de l'Energetique, Universite Lille I, ฝรลงช เศส, 2548
Diplome de Master Matiere Condensee, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille, ฝรลงช เศส, 2549
Diplome National de Docteur en Molecules et Matiere Condensee, Universite des Sciences et Technologies de Lille, ฝรลงช เศส, 2553

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Synthesis and characterizations of new materials, ceramics and catalysts, Understanding the relationship between
electrical/catalytic properties and structure of materials, Study of chemical-reaction mechanism by using in-situ
techniques

งานส อน
Adv.Instrument.& Characterization of Materia.
Advanced Instrumentation and Characterization of Mater
Advanced Instrumentation and Characterization of Materials
Application Synchrotron Tech.Material Science
Concepts of Nanomaterials Science
Crystallography and X-ray Diffraction
Electron Spectromicroscopy
Materials Science for Architectural Design
Practical Safety
Seminar
Structure of Materials
X-ray Absorption Spectroscopy
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2555-2558 การศศก ษาโครงสรขางและคดณสมบลตเว ชวงไฟฟฟาของวลส ดดอเว ลกโทรด Ca3Co4O9+d ในสภาวะการทตางานของเซลลยเชชอ
ช เพลวงแบบ SOFC ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบสนดนการววจย
ล
ปป 2557-2559 การประยดก ตยใ ชขซ ล
ว ก
ว าและคารยบอนฐานชชวภาพปรลบแตนงหมมฟ
น งฟ กยชน
ชล เปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช ผลวต เคมชภณ
ล ฑยและพลลงงานทชเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนาง
ยลงช ยชนจากกกาซชชวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559

การศศก ษาโครงสรขางของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าคอปเปอรยไ ฮดรอกไซดยไ นเตรตดลด แปรทชใ
ช ชขก ารบตาบลด นชาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนวนตลว

ปป 2557-2560

การศศก ษาโครงสรขางของสารประกอบเฟอรยไ รทยชนวด ตนางๆดขวยเทคนวคการดมด กลชนรลงสชเอกซย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนวนตลว

ปป 2558-2559
สนดนการววจย
ล

กระบวนการผลวต และสมบลตข
ว องมาสเตอรยแบทชยยางธรรมชาตวผสมเขมนาดตาทชท
ช าต จากนชาต ยางสด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบ

ปป 2557-2558
มหาววทยาลลยฯ

การสลงเคราะหยและการศศก ษาคดณลลก ษณะของวลส ดดส ารกศงช ตลวนตาสตาหรลบเซลลยแสงอาทวต ยยรน
นด ใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากเงวนรายไดข

ปป 2559
พลฒนาตลวเรนงชนวด โลหะฟอสไฟดยโดยทตาการศศก ษาโครงสรขางและการเรนงปฏวก รว ย
ว าในกระบวนการไฮโดรทรวต ตวงช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดน
อดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2560
การศศก ษาผลของโปรโมเตอรยโพแทสเซชยมทชม
ช ต
ช อ
น โครงสรขางและสมบลตก
ว ารทตาปฏวก รว ย
ว าของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเหลลก บนตลวรองรลบทนอนาโนคารยบอน สตาหรลบ
ปฏวกรว ย
ว าไฮโดรจวเนชลนของคารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2560
การสลงเคราะหยและพลฒนาสารประกอบอะลมมเว นชยมขลน
ช สมงดขวยววธก
ช ารเผาไหมขของโซลเจลแบบอลต โนมลตช
ว นวด ใหมนเพชอ
ช เปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเชวงแสง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561
ทดนสนวนตลว

การศศก ษาโครงสรขางตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเฟอรยไ รทยส าต หรลบปฏวก รว ย
ว าปฏวร ป
ม ดขวยไอนชาต ดขวยเทคนวคการดมด กลชนรลงสชเอกซย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจาก

ปป 2560-2561 การสลงเคราะหยและตรวจววเคราะหยผงสารประกอบนวก เกวล ออกไซดย/สลงกะสชออกไซดยทม
ช โช ครงสรขางแบบเฮทเทอโรดขวยววธก
ช ารเผาไหมขของโซลเจลแบบ
อลต โนมลต ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนวนตลว
ปป 2560-2561 การสลงเคราะหยและพลฒนาสารประกอบอะลมมเว นชยมขลน
ช สมงดขวยววธก
ช ารเผาไหมขของโซลเจลแบบอลต โนมลตช
ว นวด ใหมนเพชอ
ช เปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเชวงแสง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนคณะววทยาศาสตรย ศรชร าชา
ปป 2561-2563
ตลว

การศศก ษาแบบอวนซวทก
ม ารเปลชย
ช นโครงสรขางจากออกไซดยทองเปปนโลหะทองในขณะการเกวด ปฏวก รว ย
ว าเคมช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนวน

ปป 2561-2564 ศมนยยเครชอขนายการววจย
ล ดขานนาโนเทคโนโลยชนาโนเทค-มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ดขานการววจย
ล ตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าและวลส ดดนาโนเพชอ
ช พลลงงานและสวงช แวด
ลขอมทชย
ช งชล ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยชแหนงชาตว
ปป 2562-2563 การสลงเคราะหยและพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเชวงแสง MZnAl2O4 (M = Ni, Cu, Fe) สตาหรลบการบตาบลด นชาต เสชย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนววจย
ล
สมทบเพชอ
ช เสรวมสรขางความเปปนเลวศ คณะววทยาศาสตรย ศรชร าชา
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ปป 2562-2564 การสลงเคราะหยและพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเชวงแสง MZnAl2O4 (M = Ni, Cu, Fe) สตาหรลบการบตาบลด นชาต เสชย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งาน
กองทดนสนลบสนดนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2563
การสลงเคราะหยและตรวจววเคราะหยผงสารประกอบทองแดงออกไซดย/สลงกะสชออกไซดยทม
ช ป
ช ระสวทธวภาพการยนอยสลายเชวงแสงเพวม
ช ขศน
ช ภายใตขแสงอาทวตยย (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนวนตลว
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Dr. Aurelie Rolle, Dr. Pascal Roussel, Chanapa Kongmark, Dr. Caroline Pirovano, Prof. Rose-Noelle Vannier, "Oxygen diffusion mechanisms in
two series of oxide ion conductors: BIMEVOX and Brownmillerite materials", Ceramic Engineering and Science Proceedings 28 (4) (2007) 227-236
- Mr. Matt Steiger, Chanapa Kongmark, Mr. Franz Rueckert, Mr. Lee Harding, Prof. Milton S. Torikachvili, "Pressure study of superconductivity and
magnetism in pure and Rh-doped RuSr2GdCu2O8 materials", Physica C: Superconductivity and its Applications 453 (1-2) (2007) 24-30
- Prof. Sylvie Daviero-Minaud, Dr. Aurelie Rolle, Chanapa Kongmark, Prof. Rose-Noelle Vannier, "Local environment in Ba2In2-xWxO5+3x/2 oxide
ion conductors", Journal of Solid State Chemistry 182 (2) (2009) 289-294
- Chanapa Kongmark, Dr. Vladimir Martis, Prof. Annick Rubbens, Dr. Caroline Pirovano, Dr. Axel Lofberg, Prof. Gopinathan Sankar, Prof. Elisabeth
Bordes-Richard, Prof. Rose-Noelle Vannier, Dr. Wouter van Beek, "Elucidating the genesis of Bi2MoO6 catalyst by combination of synchrotron
radiation experiments and Raman scattering", Chemical Communications 2009 (32) (2009) 4850-4852
- Chanapa Kongmark, Dr. Vladimir Martis, Dr. Caroline Pirovano, Dr. Axel Lofberg, Dr. Wouter van Beek, Prof. Gopinathan Sankar, Prof. Annick
Rubbens, Prof. Sylvain Cristol, Prof. Rose-Noelle Vannier, Prof. Elisabeth Bordes-Richard, "Synthesis of g-Bi2MoO6 catalyst studied by combined
high-resolution powder diffraction, XANES and Raman spectroscopy", Catalysis Today 157 (1-4) (2010) 257-262
- Chanapa Kongmark, Rachel Coulter, Prof. Sylvain Cristol, Prof. Annick Rubbens, Dr. Caroline Pirovano, Dr. Axel Lofberg, Prof. Gopinathan
Sankar, Dr. Wouter van Beek, Prof. Elisabeth Bordes-Richard, Prof. Rose-Noelle Vannier, "A comprehensive scenario of the crystal growth of ?-Bi
2MoO6 catalyst during hydrothermal synthesis", Crystal Growth and Design 12 (12) (2012) 5994-6003
- ดร. วลนทนา คลขายสดบรรณย, นส. ปนวฏฐา สมบดญชม , นส. วชร ญา ดชแนนน , Chanapa Kongmark, "Performance and status of beamline BL8 at SLRI for X-ray
absorption spectroscopy", Journal of Synchrotron Radiation 19 (6) (2012) 930-936
- นาย รลต นลย ใบตาเฮ, Chanapa Kongmark, ดร. รลงสรรคย เมชองเหลชอ, ดร. ปานไพลวน สชหาราช, ผศ.ดร. นราธวป ววทยากร, "X-ray absorption spectroscopy
studies of Cu (2-x)Zn xP2O7 binary pyrophosphates", Ferroelectrics 453 (1) (2013) 100-105
- นาย.ธนวศ ตลงช เจรวญ , ดร. วลนทนา คลขายสดบรรณย, Chanapa Kongmark, รศ.ดร. ววษณด เพชรภา, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and magnetic
characteristics studies of metal ferrites (metal = Ni, Mn, Cu) synthesized by sol-gel auto-combustion method", Physica Status Solidi (A) Applications
and Materials Science 211 (8) (2014) 1903-1911
- รศ.ทนพญ.ดร.จารดวรรณ ศวร เว ทพทวช, ดร.วลนววส า ลวม
ช พวร ต
ล นย, ผศ.ดร.ชนอทวพ ยย กลณฑโชตว, Chanapa Kongmark, "The effects of metal ions in Euphorbia cf.
lactea latex on the fibrinogenolytic activity of a plant protease.", Applied Biochemistry and Biotechnology 175 (1) (2015) 232-242
- ดร. ธนวศ ตลงช เจรวญ, Chanapa Kongmark, รศ.ดร. ววษณด เพชรภา, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy study of the local atomic structures and
cation ordering in perovskite- and spinel-type zinc stannate synthesized by co-precipitation method", Journal of Molecular Structure 1102 (-) (2015)
95-100
- นายอลษฎาวดธ ศรชขาว, รศ.ดร. ศววพร มชจม สมวธ, ผศ.ดร.กาญจนา อดไ รสวนธวย, นายคมกรวช สดทธวพ รพาณวชยย, Chanapa Kongmark, นายชวตพ
ว นธย เฉชอ
ช ยฉชาต , "Catalytic
remediation of phenol contaminated wastewater using Cu–Zn hydroxide nitrate", RSC Advances 6 (43) (2016) 36766-36774
- Tangcharoen, T., Chanapa Kongmark, Klysubun, W., Pecharapa, W., "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy study of disordered cation
distribution of nanosized zinc ferrite powders", International Journal of Nanotechnology 13 (7) (2016) 545-560
- Srikhaow, A, Smith, SM, Uraisin, K, Suttiponparnit, K, Chanapa Kongmark, Chuaicham, C, "Catalytic remediation of phenol contaminated
wastewater using Cu-Zn hydroxide nitrate", RSC ADVANCES 6 (43) (2016) 36766-36774
- Kangvansura, P., Chew, L.M., Chanapa Kongmark, Santawaja, P., Ruland, H., Xia, W., Schulz, H., Attera Worayingyong, Muhler, M., "Effects of
Potassium and Manganese Promoters on Nitrogen-Doped Carbon Nanotube-Supported Iron Catalysts for CO2 Hydrogenation", Engineering 3 (3)
(2017) 385-392
- Praewpilin Kangvansura, Attera Worayingyong, Chanapa Kongmark, "Effects of Potassium and Manganese Promoters on Nitrogen-Doped Carbon
Nanotube-Supported Iron Catalysts for CO2 Hydrogenation", Engineering 2017 (3) (2017) 385-392
- Klysubun, W., Kidkhunthod, P., Tarawarakarn, P., Sombunchoo, P., Chanapa Kongmark, Limpijumnong, S., Rujirawat, S., Yimnirun, R.,
Tumcharern, G., Faungnawakij, K., "SUT-NANOTEC-SLRI beamline for X-ray absorption spectroscopy", Journal of Synchrotron Radiation 24 (3)
(2017) 707-716
- Thanit Tangcharoen, ดร.วลนทนา คลขายสดบรรณย, Chanapa Kongmark, "Synthesis of nanocrystalline NiO/ZnO heterostructured composite powders by
sol-gel auto combustion method and their characterizations", Journal of Molecular Structure 1156 (-) (2018) 524-533
- Thanit Tangcharoen, Jiraroj T-Thienprasert, Chanapa Kongmark, "Optical properties and versatile photocatalytic degradation ability of MAl2O4 (M
= Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticles", Journal of Materials Science: Materials in Electronics 29 (11) (2018) 8995-9006
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- Thanit Tangcharoen, ดร.วลนทนา คลขายสดบรรณย, Chanapa Kongmark, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and cation distribution studies of
NiAl2O4, CuAl2O4, and ZnAl2O4 nanoparticles synthesized by sol-gel auto combustion method", Journal of Molecular Structure 1182 (-) (2019)
219-229
- Khemthong, P., Chanapa Kongmark, Kochaputi, N., Mahakot, S., Rodporn, S., Faungnawakij, K., "In Situ X-ray Absorption Fine Structure
Probing-Phase Evolution of CuFe2O4 in Nanospace Confinement", Inorganic Chemistry 58 (10) (2019) 6584-6587
- Kochaputi, N., Chanapa Kongmark, Khemthong, P., Butburee, T., Kuboon, S., Attera Worayingyong, Faungnawakij, K., "Catalytic behaviors of
supported cu, ni, and co phosphide catalysts for deoxygenation of oleic acid", Catalysts 9 (9) (2019)
- Thanit Tangcharoen, Jiraroj T-Thienprasert, Chanapa Kongmark, "Effect of calcination temperature on structural and optical properties of MAl2O4
(M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticles", Journal of Advanced Ceramics 8 (3) (2019) 352-366
- Thanit Tangcharoen, ดร.วลนทนา คลขายสดบรรณย, Chanapa Kongmark, "Synthesis and characterization of nanocrystalline CuO/ZnO composite
powders with enhanced photodegradation performance under sunlight irradiation", Journal of Materials Science: Materials in Electronics 31 (15)
(2020) 12807-12822
- Thanit Tangcharoen, ดร.วลนทนา คลขายสดบรรณย, Jiraroj T-Thienprasert, Chanapa Kongmark, "Cation exchange in Ni–Cu–Zn aluminate spinels
revealed by EXAFS", Journal of Solid State Chemistry 292 (-) (2020) 121695-1-11
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชดม ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Tangcharoen, T., Klysubun, W., Chanapa Kongmark, Pecharapa, W., "The disordered cation distribution studies of nanosized zinc ferrite powders
by synchrotron X-ray absorption spectroscopy", (2014)
- Thanit Tangcharoen, Chanapa Kongmark, "Photocatalytic degradation of organic dyes using ZnAl2O4, NiAl2O4, and CuAl2O4 powders
synthesized by DEA-assisted sol-gel auto combustion method", The 4th International Conference on Advanced Electromaterials (ICAE 2017) (2017)
- Thanit Tangcharoen, ดร.วลนทนา คลขายสดบรรณย, Chanapa Kongmark, "Synthesis of nanocrystalline NiO/ZnO heterostructured composite powders by
sol-gel auto combustion method and their characterizations", The 4th International Conference on Advanced Electromaterials (ICAE 2017) (2017)
อนดส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนดส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "กรรมววธก
ช ารผลวต มาสเตอรยแบทชยยางธรรมชาตวผสมเขมนาดตาแบบเปปยกและผลวต ภลณฑยทไ
ช ดขจากกรรมววธน
ช "ช จาก สตานลก งานบรวก าร
ววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชดม ว ช
ว าก าร
- Best Oral Award ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "การสลงเคราะหยและตรวจววเคราะหยผงสารประกอบนวก เกวล ออกไซดย/สลงกะสชออกไซดยทม
ช โช ครงสรขางแบบเฮทเทอโรดขวยววธช
การเผาไหมขของโซลเจลแบบอลต โนมลต"ว จาก Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers (KIEEME)

ผลงานววจย
ล นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 5 ธลนวาคม 2563

พวมพยครลงช ลนาสดด เมชอ
ช 5/12/63

หนขา 3 จาก 3

