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ปป 2552-2553

ววธก
ช ารประเมวนกตาลลงองคยอาคารอยนางงนาย โดยไมนทดสอบ Load Test ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากคณะววศ วกรรมศาสตรย มก.

ปป 2551-2552

การพลฒนาแบบไมขประกอบพลาสตวก เพชอ
ช เปปนสนวนฃองอาคารรลบแรงลม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล ไทยไฮบวด จตากลด

ปป 2552-2553

การพลฒนาแบบไมขประกอบพลาสตวก เพชอ
ช เปปนสนวนฃองอาคารรลบแรงลม (สนวนขยายเวลา) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล ไทยไฮบรวด จตากลด

ปป 2553-2556

แรงลมและอรบต
ล เว หตรใ นการกนอสรขางนลงช รขาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว

ปป 2554-2555
สนวนตลว

การเปรชยบเทชยบความแตกตนางในการออกแบบโครงสรขางคอนกรชต เสรวมเหลรก ดขวยมาตรฐาน ACI 318 ปปตาน งๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรน

ปป 2554-2555

การววเคราะหยและออกแบบอาคารสมงดขวยระบบกตาแพงผนลงรลบแรงแบบสตาเรรจรมปทลงช หมด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว

ปป 2554-2555

การเสรวมเหลรก รอบชนองเปปด ในผนลงรลบแรงคอนกรชต เสรวมเหลรก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว

ปป 2554-2556

งานววจย
ล พลฒนาการววเคราะหยและจตาลองแรงลมทชก
ช ระทตาตนอโครงสรขางโดยใชขคอมพววเตอรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว

ปป 2555-2556
ซชเมนตยไ ทย

การเปรชยบเทชยบแรงลมทชก
ช ระทตาตนอหลลงคาบขานพลก อาศลยดขวยมาตรฐานการออกแบบของไทยและอลงกฤษ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล ปมน

ปป 2555
การศศก ษาอรบต
ล เว หตรและความเสชย
ช งในการใชขงานนลงช รขานกนอสรขางภายใตขส ภาวะใชขงานทลว
ช ไปและสภาวะลมแรงในไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจาก
ทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2556

การประเมวนผลการตอบสนองของโครงสรขางทชใ
ช ชขเกรบของเหลวภายใตขแรงแผนนดวนไหว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2557
การประเมวนเปรชยบเทชยบวลฏจลก รชชวต
ว ระหวนางสะพานลอยคนเดวนขขามคอนกรชต กลบเหลรก ในกรรงเทพมหานคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด
หนรนววจย
ล มก.
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การออกแบบบขานพลก อาศลยระบบพรชคาสทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล เอส.เจ.ซช. คอนกรชต จตากลด

ปป 2559
การววเคราะหยแรงลมทชก
ช ระทตาตนออาคารสมงเมชอ
ช มชก ารปรลบแตนงมรมอาคารดขวยโปรแกรมทางพลศาสตรยของไหลเชวงคตานวณ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรน
จากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2559-2562

ผลกระทบของสวงช กชด ขวางตนอแรงลมทชก
ช ระทตาตนออาคารสมง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว

ปป 2560-2561

แนวทางการประเมวนความปลอดภลยในงานตวด ตลงช ชวน
ช สนวนผนลงรมปคอนกรชต สตาเรรจกลบอาคารสมง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว
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