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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2552-2553 อวทธวพ ลของการยวงดขวยเมมด โลหะทมผ
ช ว
ว ตนอพลลงงานกระตจน
ข ของกระบวนการบอไรดวงด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยมโลหะและวลส ดจ
แหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2553-2554 การพลฒนากระบวนการการแปรรมปทมผ
ช ว
ว ดขวยกระบวนการทางกล (การมด ลศก )ทมอ
ช ณ
จ หภมมส
ว งม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยมโลหะ
และวลส ดจแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2553-2554 การพลฒนากระบวนการบอไรดวงด สตาหรลบการเคลชอบผววโลหะทมช
ช ว
น งอจณหภมมว 650-700 องศา C ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยมโลหะ
และวลส ดจแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหนงชาตว
ปป 2553-2554 ผลของขนาดของชลน
ด เรมยนและววธก
ม ารสอนตนอผลการเรมยนรมข
ข องนวส ต
ว ในววชาวลส ดจศ าสตรยส าต หรลบววศ วกร (01213211) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากคณะววศ วกรรมศาสตรย มก.
ปป 2554

การปรลบปรจงพชน
ด ผววเหลมก กลขาไรขส นวม AISI 430 ดขวยกระบวนการบอไรดวงด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2555

จลนพลศาสตรยของกระบวนการบอไรดวงด บนเหลมก กลขาไรขส นวม AISI 304 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2556

อวทธวพ ลของการรมด ผววลศก ตนอพฤตวก รรมความลขาของเหลมก กลขาไรขส นวม AISI 420 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
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