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

นางสาววลลพ ร ดอนไพร

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเคมล คณะววศ วกรรมศาสตรย

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

ววศ วกรรมศาสตรดดษฎลบณ
ล ฑวต (ววศ วกรรมเคมล) , ภาคววชาววศ วกรรมเคมล คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2557

ส าขาเชลย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Catalyst and adsorbent synthesis, Heterogeneous Catalytic Reaction

งานส อน
Basic Principles & Calculations in Chem. Eng.
Chemical Engineering Laboratory II
Chemical Engineering Project I
Chemical Engineering Project II
Chemical Engineering Thermodynamics I
Chemical Engineering Thermodynamics II
Instrumental Analysis in Chemical Engineering
Seminar
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2560
การสลงเคราะหยตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว านวก เกวล บนตลวรองรลบซวล ก
ว า-อะลมมโว นซวล เว กตจากเถขาชานอขอยเพชอ
ช ผลวต กกาซไฮโดรเจนจากกกาซมลเทน ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2561
การผลวต สารดมด ซลบสารประกอบไฮโดรคารยบอนทลม
ช ค
ล ลอรลนเปปนองคยประกอบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากCenter of Excellence on
Petrochemical and Materials Technology (PETROMAT)
ปป 2561-2563 ผลของโครงสรขางซวล ก
ว าเมโซเซลลมล ารยและอลต ราสนวนของโลหะนวก เกวล และทองแดงตนอการผลวต ไฮโดรเจนและคารยบอนนาโนทววบยจากมลเทน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบสนดนการววจย
ล
ปป 2561-2564 ศมนยยเครชอขนายการววจย
ล ดขานนาโนเทคโนโลยลนาโนเทค-มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ดขานการววจย
ล ตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าและวลส ดดนาโนเพชอ
ช พลลงงานและสวงช แวด
ลขอมทลย
ช งชล ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยลแหนงชาตว
ปป 2562-2563 การศศก ษาความสลมพลนธยร ะหวนางคดณลลก ษณะเชวงโครงสรขางและความสามารถในการเรนงปฏวก รว ย
ว าของตลวเรนงซลโอไลตยชนวด ZSM-5 ทลป
ช รลบปรดงหมมฟ
น งฟ ชลน
ช
สตาหรลบการผลวต BTX จากแนฟทาเบา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากPTTGC
ปป 2562-2564 การเลชอกผลวต โอเลฟฟนสยผาน นปฏวก รว ย
ว าการเตวมไฮโดรเจนของกกาซคารยบอนได-ออกไซดยฐานชลวภาพบนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเหลลก และโคบอลตยบนตลวรอง
รลบโพแทสเซลยม-อะลมมน
ว า: ผลของสนามแมนเหลลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564
หนดนววจย
ล มก.

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

ปป 2564-2566 การออกแบบและพลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าโลหะคมผ
น สมนวก เกวล -ทองแดงบนตลวรองรลบรมพ รดนโลหะออกไซดยส าต หรลบการผลวต ไฮโดรเจนจากมลเทน (ทดน
พลฒนาศลก ยภาพในการทตางานววจย
ล ของอาจารยยร น
นด ใหมน ปป 2563) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานปลลด กระทรวงการอดด มศศก ษา ววทยาศาสตรย ววจย
ล และนวลต
กรรม (สป.อว.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- 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
- Sirapassorn Kiatphuengporn, Waleeporn Donphai, Pongsakorn Jantaratana, Nevzat Yigitd, Karin F?ttingerd, G?nther Rupprechterd, Metta
Chareonpanich, "Cleaner production of methanol from carbon dioxide over copper and iron supported MCM-41 catalysts using innovative
integratedmagnetic field-packed bed reactor", Journal of Cleaner Production 142 (-) (2017) 1222-1233
- นางสาวธนารล โพธวงธ ามวงศย, นางสาวอดษณลยย ฉลนทประเสรวฐพร, Thongthai Witoon, นางสาวธนาภา นดม
น พวไ ล, Yingyot Poo-arporn, Wanwisa Limphirat,
Waleeporn Donphai, Peerapan Dittanet, Metta Chareonpanich, ศ.ดร.จตารลส ลวม
ล ตระกมล , "CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2-SiO2
catalysts: Effects of SiO2 contents", Chemical Engineering Journal 316 (-) (2017) 692-703
- Thanaree Phongamwong, Waleeporn Donphai, Phatthanon Prasitchoke, Christoph Rameshan, Noelia Barrab?s, Wantana Klysubun, G?nther
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