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

วศ.บ.(ววศ วกรรมอดต สาหการ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2542
M.S.(Materials Science & Engineering ), Michigan Technological University , สหรลฐอเมรวก า,
Ph.D.(Materials Science & Engineering ), Michigan Technological University, สหรลฐอเมรวก า, 2551

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Microware Processing, Microware Plasma Processing, Thermodynamic

งานส อน
Advanced Kinetics of Materials
Advanced Thermodynamics of Materials
Elec.,Optical & Magnetic Prop.of Material
Electromagnetooptic Materials & Devices
Mater.Characterization & Proper. Analy.Lab.
Materials Character. for Energy Envi. Res.
Materials Characterization for Energy and Environmental Research
Materials Characterization in Research
Materials Engineering Project
Materials Properties Analysis Laboratory
Materials Science for Engineer
Materials Science for Engineers
Materials Sciences for Engineers
Principle of Characterization Techniques
Production Management for Materials Industry
Scanning Electron Microscopy
Seminar
Thermodynamics & Kinetics of Materials
Thermodynamics of Materials
X-Ray Diffractometry
วลส ดดศ าสตรยส าต หรลบววศ วกร
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2553-2554 ผลของขนาดของชลน
ช เรชยนและววธก
ช ารสอนตนอผลการเรชยนรมข
ข องนวส ต
ว ในววชาวลส ดดศ าสตรยส าต หรลบววศ วกร (01213211) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดน
จากคณะววศ วกรรมศาสตรย มก.
ปป 2553-2554 การพลฒนาเครชอ
ช งปฏวก รณยไ มโครเวฟตขนแบบเพชอ
ช การเผาซวนเทอรยผงโลหะและผงเซรามวก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากคณะววศ วกรรมศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556

การพลฒนาโฟมกลาสจากเศษแกขว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนวนตลว

ปป 2557-2558

การใชขพ ลาสมาในการเคลชอบผววโลหะดขวยสลงกะสช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว (สวทช.)

ปป 2557-2558 การพลฒนากลดม
น ววจย
ล การววเคราะหยพฒ
ล นาวลส ดดและกระบวนการผลวต ภาคววชาววศ วกรรมวลส ดด คณะววศ วกรรมศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจาก
เงวนรายไดขของมหาววทยาลลยฯ
ปป 2558-2559

การใชขเสขนใยบะซอลตยแทนแรนใ ยหวนในผลวต ภลณฑยแผนนซชเมนตยเสรวมแรง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2559-2560

การปรลบปรดงสมบลตว
ว ส
ล ดดไ ฟเบอรยซ เช มนตย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนวนตลว

ปป 2559-2560 ฉนวนจากกาบมะพรขาวสตาหรลบปปองกลนความรขอนและเสชยงภายในอาคารเพชอ
ช ใชขแทนฉนวนแรนใ ยหวน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2560-2562 การใชขเถขาหนลก จากการเผาถนานหวนเปปนวลส ดดทดแทนทรายในวลส ดดผสมระหวนางปมนซชเมนตยและเสขนใยซศงช มชส มรรถนะสมง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดน
จากคณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยโครงการทดนสนลบสนดนพลฒนานวลต กรรม นวส ต
ว ระดลบปรวญญาโท ประจตาปปก ารศศก ษา 2560
ปป 2560-2562 การแปรใชขใ หมนของวลส ดดไ ฟเบอรยซ เช มนตย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากเงวนรายไดขคณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย โครงการ
ทดนววจย
ล ปรวญญาโท ประจตาปปก ารศศก ษา 2560
ปป 2561-2562 การยกระดลบสมรรถนะของเสขนใยะซอลตยและการพลฒนาเครชอ
ช งมชอตขนแบบเพชอ
ช ผลวต เสขนใยบะซอลตย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2560-2561

การพลฒนาเทคโนโลยชก ารผลวต เครชอ
ช งประดลบเงวน ดขวยซวล เวอรยเคลยย 925 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบสนดนการววจย
ล

ปป 2562-2565 การประยดก ตยใ ชขก ากแรนใ นผลวต ภลณฑยไ ฟเบอรยซ เช มนตย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนลบสนดนพลฒนานวลต กรรมระดลบปรวญญาโท คณะ
ววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

พวมพยครลงช ลนาสดด เมชอ
ช 7/6/63

หนขา 1 จาก 4

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

นายปรวญญา ฉกาจนโรดม

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

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมวลส ดด คณะววศ วกรรมศาสตรย

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Parinya Chakartnarodom, "การใหขความรขอนโดยไมโครเวฟและการประยดก ตยใ ชขไ มโครเวฟในการแปรรมปวลส ดด", ววศ วกรรมสาร มก. 27 (87) (2014) 57-68
ระดลบนานาชาตว
- Chuankrerkkul, N., Parinya Chakartnarodom, "Fabrication of injection moulded 304l stainless steels reinforced with tungsten carbide particles",
Materials Science Forum 706-709 (-) (2012) 638-642
- Parinya Chakartnarodom, Pitcharat Ineure, "Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash or Rice Husk Ash as the Raw Materials",
Key Engineering Materials (www.isinet.com) 608 (-) (2014) 73-78
- Parinya Chakartnarodom, ผศ. ดร. ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , "Statistical Analysis of Binder Behavior during Debinding Step in Powder Injection Molding
(PIM)", Advanced Materials Research 970 (-) (2014) 172-176
- Parinya Chakartnarodom, นลนทพร คงคะจลนทรย, ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , "Application of statistical analysis in the powder injection molding (PIM) of
mullite", Key Engineering Materials 659 (53) (2015) 53-57
- Parinya Chakartnarodom, นลนทพร คงคะจลนทรย, Payoon Senthongkaew, "Application of numerical method and statistical analysis in the integrated
intensity calculation of the peaks from the X-ray diffraction (XRD) pattern of ?-iron", Key Engineering Materials 659 (350) (2015) 350-354
- Parinya Chakartnarodom, ผศ.ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย, วารดณช บวรเกชยรตวแกขว, "The fabrication of refractory cordierite from aluminium buff mixture",
Key Engineering Materials 690 (-) (2016) 97-102
- Parinya Chakartnarodom, ผศ.ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย, ผศ.ดร. ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , "Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Mechanical
and Physical Properties of the Sintered Products Using Statistical Methods", Key Engineering Materials 690 (-) (2016) 92-96
- Parinya Chakartnarodom, ผศ.ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย, ผศ.ดร. ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , "Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Binder
Dissolution Behavior during Debinding Step Using Statistical Methods", Key Engineering Materials 690 (-) (2016) 87-91
- Parinya Chakartnarodom, Asst.Prof. Dr. Nuntaporn Kongkajun, Dr. Wichit Prakaypan , "X-Ray Diffraction Analysis of ZnO Particles Prepared by
Microwave Plasma", Key Engineering Materials 751 (-) (2017) 195-201
- Parinya Chakartnarodom, Asst.Prof. Dr. Nuntaporn Kongkajun, Edward A. Laitila, "Influence of Scanning Parameters on X-Ray Diffraction Peaks of
Copper", Key Engineering Materials 751 (-) (2017) 202-206
- Parinya Chakartnarodom, ดร.ววชต
ว ประกายพรรณ, ดร.พวชญยร ต
ล นย อวนทรยเอชอ
ช , ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย , ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย ดร.ณลฏฐวตา
ชวนเกรวก กดล , "Feasibility Study of Using Basalt Fibers as the Reinforcement Phase in Fiber-Cement Products", Key Engineering Materials 766 (-)
(2018) 252-257
- พลส กร สอนประสาร, Parinya Chakartnarodom, พวชญยร ต
ล นย อวนทรยเอชอ
ช , ววชต
ว ประกายพรรณ, "Effects of the chemical treatment on coal-fired bottom ash for
the utilization in fiber-reinforced cement composites", Journal of Metals, Materials and Minerals (JMMM) 29 (4) (2019) 55-60
- Parinya Chakartnarodom, นลนทพร คงคะจลนทรย, ววชต
ว ประกายพรรณ, Pitcharat INEURE, Nutthita CHUANKRERKKUL, "Reducing water absorption of
fiber-cement composites for exterior applications by crystal modification method", Journal of Metals, Materials and Minerals 29 (4) (2019) 90-98
- Peerapat PAHUSWANNO, Parinya Chakartnarodom, Pitcharat INEURE, ววชต
ว ประกายพรรณ, "The influences of chemical treatment on recycled
rejected fiber cement usedas fillers in the fiber cement products", Journal of Metals, Materials and Minerals 29 (3) (2019) 66-70
- นลนทพร คงคะจลนทรย, Benya CHERDHIRUNKORN, Warunee BORWORNKIATKAEW, Parinya Chakartnarodom, "Utilization of aluminium buffing dust
as a raw material for the production of mullite", Journal of Metals, Materials and Minerals 29 (3) (2019) 71-75
- Passakorn Sonprasarn, Parinya Chakartnarodom, นลนทพร คงคะจลนทรย, ววชต
ว ประกายพรรณ, "Microstructure and Mechanical Performance of
Fiber-Reinforced Cement Composites Made with Nucleating-Agent Activated Coal-Fired Power Plant Bottom Ash", Solid State Phenomena 302 (-)
(2020) 85-92
- พชร พลฒนย พาหดส ว
ด ณ
ล โณ, Parinya Chakartnarodom, นลนทพร คงคะจลนทรย, ววชต
ว ประกายพรรณ, "Feasibility Study of Using Modified Recycled
Fiber-Cement for the Production of High Performance Fiber-Cement Composites", Solid State Phenomena 302 (-) (2020) 93-99
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชดม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Parinya Chakartnarodom, Oratai Jongprateep, Payoon Senthongkaew, นางสาวนดอร ชมทอง, นางสาวพรพวมล ขลนธจวนดา, นางสาวรลส รวนทรย ธชร ะชวาล
เกชยรตว, นายศตายด สดวรรณะโสภณ, "The effect of count time on the uncertainty of integrated intensity in XRD experiment", The 3rd Thailand Metallurgy
Conference (TMETC-3) (2009)
- Parinya Chakartnarodom, กษมณ ชมศ รช, ปรารถนา ทรลพ ยยจน
ล ทรย, ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , "Hardness of 304L Stainless Steel –Tungsten Carbide
Composite Material Formed by Powder Injection Molding", การประชดมววชาการ ครลงช ทชช 49 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)
- Parinya Chakartnarodom, ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , กษมณ ชมศ รช, ปรารถนา ทรลพ ยยจน
ล ทรย, "Factors that Influence the Decomposition of Polyethylene
Glycol Used as a Binder in Powder Injection Molding of 304L Stainless Steel –Tungsten Carbide Composite Material", การประชดมววชาการ ครลงช ทชช 49
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)

พวมพยครลงช ลนาสดด เมชอ
ช 7/6/63

หนขา 2 จาก 4

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

นายปรวญญา ฉกาจนโรดม

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

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมวลส ดด คณะววศ วกรรมศาสตรย

- นายเศรษฐสวร ว ธรรมกววนวงศย, Parinya Chakartnarodom, Parnjit Damrongkulkamjorn, "Risk Assessment on the Furnace Explosion by the Method of
Hazard and Operability Study (HAZOP) in Aluminium Parts Manufacturing System", การประชดมววศ วกรรมความปลอดภลยแหนงชาตว ครลงช ทชช 8 (2017)
- Parinya Chakartnarodom, ดร. ววชต
ว ประกายพรรณ , ผศ.ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย, "Recycling of the Roof Tile Waste as a Raw Material for Roof Tile
Manufacturing Process", Thailand Research Expo : Symposium 2018 (2018)
ระดลบนานาชาตว
- Chuankrerkkul, N., Parinya Chakartnarodom, "Fabrication of injection moulded 304l stainless steels reinforced with tungsten carbide particles", 7th
International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials, THERMEC'2011 (2011)
- Parinya Chakartnarodom, Nutthita Chuankrerkkul , "Kinetic of Polyethylene Glycol Binder Dissolution in Powder Injection Molding of AISI 304L
Stainless Steel/Tungsten Carbide", 7th International Conference on Materials Science and Technology (2012)
- Parinya Chakartnarodom, "Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash as the Raw Materials", International Conference on
Traditional and Advanced Ceramics (ICTA 2013) (2013)
- Parinya Chakartnarodom, Chuankrerkkul, N., "Statistical analysis of binder behavior during debinding step in Powder Injection Molding (PIM)",
(2013)
- Parinya Chakartnarodom, Ineure, P., "Foam glass development using glass cullet and fly ash or rice husk ash as the raw materials", (2013)
- Parinya Chakartnarodom, ผศ. ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย , ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย ดร.ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , "Application of Statistical Analysis in the Powder
Injection Molding (PIM) of Mullite", the 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8) (2014)
- Parinya Chakartnarodom, Nuntaporn Kongkajun, Payoon Senthongkaew, "Application of Numerical Method and Statistical Analysis in the
Integrated Intensity Calculation of the Peaks from the X-Ray Diffraction (XRD) Pattern of alpha-Iron", the 8th International Conference on Materials
Science and Technology (MSAT-8) (2014)
- Parinya Chakartnarodom, ผศ.ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย, ผศ.ดร. ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , "Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Binder
Dissolution Behavior during Debinding Step using Statistical Methods", International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015
(ICTA2015) (2015)
- Parinya Chakartnarodom, ผศ.ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย, ผศ.ดร. ณลฏฐวต า ชวนเกรวก กดล , "Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Mechanical
and Physical Properties of the Sintered Products using Statistical Methods", International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015 (
ICTA 2015) (2015)
- ผศ.ดร. นลนทพร คงคะจลนทรย, Parinya Chakartnarodom, วารดณช บวรเกชยรตวแกขว, "The Fabrication of Refractory Cordierite from Aluminium Buff Mixture",
International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015 ( ICTA 2015) (2015)
- Varisara Phetarporn, Parinya Chakartnarodom, Paweena Prapainainar, "Synthesis of reduced graphene oxide via thermal and chemical reduction
from graphite", PACCON 2016 (2016)
- Parinya Chakartnarodom, Prakaypan, W., Ineure, P., Kongkajun, N., Chuankrerkkul, N., "Feasibility study of using basalt fibers as the
reinforcement phase in fiber-cement products", 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017 (2017)
อนดส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนดส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2560 เรชอ
ช ง "สมต รผสมแผนนซชเมนตยเสรวมแรงทชม
ช เช สขนใยบะซอลตยเปปนสนวนผสม" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนดส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "เครชอ
ช งสรขางพลาสมาโดยใชขคลชน
ช ไมโครเวฟ" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนดส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2562 เรชอ
ช ง "สมต รผสมกระเบชอ
ช งหลลงคาทชม
ช เช สขนใยบะซอลตยเปปนสนวนผสม" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ช รตค
ว ณ
ด /เชวด ชมเ ก ย
ช รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- ผลงานประดวษฐยคด
ว คขนจากสภาววจย
ล แหนงชาตว สาขาปรลชญา (ระดลบดชเดนน) ประจตาปป 2555 จาก สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
รางวลล ประเภทบดคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- รางวลล ชมเชย ประเภทจมเนชยรย จากการประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย พ.ศ.2559 ววทยาศาสตรยเทคโนโลยช ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "ผลวต ภลณฑยไฟเบอรย
ซชเมนตยซงชศ ใชขเสขนใยบะซอลตยเปปนวลส ดดเสรวมแรงทดแทนแรนใ ยหวน" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ชมเชยประเภทนวส ต
ว ระดลบปรวญญาตรช จากการประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย พ.ศ.2559 ววทยาศาสตรยเทคโนโลยช ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "การ
แปรใชขใ หมนของเศษกระเบชอ
ช งหลลงคาเพชอ
ช มดงน สมก
น ระบวนการผลวต กระเบชอ
ช งหลลงคาทชม
ช ข
ช องเสชยเปปนศมนยย (Zero Waste)" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล รองชนะเลวศ ประเภทนวส ต
ว ระดลบปรวญญาตรช จากการประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย พ.ศ.2559 ววทยาศาสตรยเทคโนโลยช ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง"
การลดตขนทดนการผลวต และปรลบปรดงสมบลตข
ว องแผนนไฟเบอรยซ เช มนตยด ว
ข ยการใชขส ารเคมช" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล สดด ยอดนวลต กรรมประเภทนวส ต
ว จากการประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย พ.ศ.2559
ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "การปรลบปรดงสชผว
ว และสมบลตข
ว องผลวต ภลณฑยไ ฟเบอรยซ เช มนตยด ว
ข ยวลส ดดจากธรรมชาตว" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
พวมพยครลงช ลนาสดด เมชอ
ช 7/6/63

หนขา 3 จาก 4

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

นายปรวญญา ฉกาจนโรดม

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

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมวลส ดด คณะววศ วกรรมศาสตรย

- รางวลล ชมเชย ประเภท ประหยลด พลลงงาน (Energy Saving) ในกลดม
น นลก เรชยน นวส ต
ว นลก ศศก ษา และสถาบลนการศศก ษา ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "ปมนซชเมนตยไฮดรอลวก สมตร
ใหมนใ สนใ จโลก" จาก สถาบลนคขนควขาและพลฒนาผลวต ผลทางการเกษตรและอดต สาหกรรมเกษตร (KAPI)
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชดม ว ช
ว าก าร
- Best Poster Award ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "Application of Numerical Method and Statistical Analysis in the Integrated Intensity Calculation of the Peaks
from the XRay Diffraction (XRD) Pattern of alphaIron" จาก National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
- Best Poster Award - 1st Runner Up ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Binder Dissolution Behavior during
Debinding Step using Statistical Methods" จาก ศมนยยเทคโนโลยชโลหะและวลส ดดแหนงชาตว
- Best Poster Award-1st Runner Up ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "The Fabrication of Refractory Cordierite from Aluminium Buff Mixture" จาก ศมนยยเทคโนโลยช
โลหะและวลส ดดแหนงชาตว (MTEC)
- Best Poster Award-2nd Runner Up ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Mechanical and Physical Properties of the
Sintered Products using Statistical Methods" จาก ศมนยยเทคโนโลยชโลหะและวลส ดดแหนงชาตว (MTEC)

ผลงานววจย
ล นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2552 - 7 มวถ น
ด ายน 2563
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