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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2556-2558
ปป 2557
ปป 2557-2558
ปป 2558

คกณลลก ษณะทางความรขอนในทนออกน
น อากาศพลลงแสงอาทวต ยยด ว
ข ยตลวสรขางความปปน
ป ปปวนแบบตนางๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว
อวทธวพ ลของตลวสรขางการไหลหมกนควงแบบปปก ตนอการถนายเทความรขอนในเครชอ
ช งแลกเปลรย
ช นความรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว
การศศก ษาเชวงทดลองโดยการพาความรขอนแบบบลงคลบในทนอทรม
ช ก
ร ารไหลหมกนควง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว
อวทธวพ ลของขนาดและการจลด วางครรบตนอการเพวม
ช การถนายเทความรขอนในทนอเครชอ
ช งแลกเปลรย
ช นความรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว

ปป 2558-2560

การศศก ษาเชวงทดลองและการววเคราะหยเชวงตลวเลขเกรย
ช วกลบการเพวม
ช การถนายเทความรขอนในทนอจลตรก จ
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว

ปป 2558-2563

การเพวม
ช สมรรถนะทางความรขอนในทนออกน
น อากาศพลลงแสงอาทวต ยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว

ปป 2558-2563

สมรรถนะของเครชอ
ช งแลกเลรย
ช นความรขอนแบบทนอกลมทรม
ช ก
ร ารสอดแทรกทนอแบบตนางๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว

ปป 2559-2561 การศศก ษาสมรรถนะเชวงความรขอนดขวยระเบรยบววธเร ชวงตลวเลขในทนอเครชอ
ช งแลกเปลรย
ช นความรขอนโดยใชขครรบตลววรไ มนตอ
น เนชอ
ช ง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทกนจากทกนสนวนตลว
ปป 2558-2559

การเพวม
ช การถนายเทความรขอนโดยใชข Array Insert ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว

ปป 2559-2564
ตลว

การศศก ษาการถนายเทความรขอนดขวยววธก
ร ารทดลองและการววเคราะหยเชวงตลวเลขในทนอทรงกลมโดยใสนปก
ป ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวน

ปป 2560-2561 การถนายเทความรขอนและความเสรยดทานในทนออกน
น อากาศพลลงแสงอาทวต ยยด ว
ข ยการตวด ตลงต ปปก โคขงบนแผนนดมด ซลบความรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทกนจากทกนสนวนตลว
ปป 2560-2563

การเพวม
ช สมรรถนะเครชอ
ช งอกน
น อากาศพลลงแสงอาทวต ยยด ว
ข ยการตวด ตลงต ครรบเอรยงบนแผนนดมด ซลบความรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว

ปป 2560-2564
สนวนตลว

อวทธวพ ลของตลวสรขางการไหลหมกนควงชนวด ปปก ตนอสมรรถนะเชวงความรขอนในเครชอ
ช งอกน
น อากาศพลลงแสงอาทวต ยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกน

ปป 2559-2562
ทกนสนวนตลว

การเพวม
ช การถนายเทความรขอนในทนอเครชอ
ช งแลกเปลรย
ช นความรขอนดขวยตลวสรขางการไหลหมกนควงแบบแผนนปปก พรกน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจาก

ปป 2559-2564 การเพวม
ช การถนายเทความรขอนในทนออกน
น อากาศพลลงแสงอาทวต ยยด ว
ข ยการตวด ตลงต อกปกรณยส รขางการไหลหมกนควงรนวมกลบรนองบนแผนนดมด ซลบความรขอน ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว
ปป 2561-2564

สมรรถนะของเครชอ
ช งแลกเลรย
ช นความรขอนแบบทนอกลมทรม
ช ก
ร ารสอดแทรกทนอแบบตนางๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว

ปป 2561-2564
สนวนตลว

อวทธวพ ลของตลวสรขางการไหลหมกนควงชนวด ปปก ตนอสมรรถนะเชวงความรขอนในเครชอ
ช งอกน
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สนวนตลว

การปรลบปรกงสมรรถนะเครชอ
ช งแลกเปลรย
ช นความรขอนแบบทนอกลมดขวยตลวสรขางการไหลแบบวอรยเททก ซยชนวด ปปก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกน

ปป 2562-2566

การเพวม
ช การถนายเทความรขอนในเครชอ
ช งแลกเปลรย
ช นความรขอนชนวด ทนอกลมดขวยการตวด ตลงต แผนนกลน
ต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกนจากทกนสนวนตลว
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การศศก ษาเชวงทดลองของสมรรถนะเชวงความรขอนในทนอเครชอ
ช งแลกเปลรย
ช นความรขอนโดยใชขตว
ล สรขางการไหลหมกนควง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทกน
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ENGINEERING TRANSACTIONS 17 (-) (2014) 74-82
- Dr. Supattarachai Suwannapan, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "THERMAL CHARACTERISTICS IN A HEAT
EXCHANGER TUBE FITTED WITH ZIGZAG-WINGLET PERFORATED-TAPES", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
3 (1) (2015) 29-36
- ภาณกวฒ
ล นย หกน
น พงษย , Sompol Skullong, "Experimental investigation on heat transfer and fluid flow characteristics in a heat exchanger cylindrical tube
with perforated-wing-tape insert", เทพสตรร I-TECH 11 (1) (2016) 29-37
- Chotiwut Prasopsuk, Panuwat Hoonpong, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental investigation of thermal
performance enhancement in tubular heat exchanger fitted with rectangular-winglet-tape vortex generator", KKU ENGINEERING JOURNAL 43 (-)
(2016) 279-282
- Dr.Narin Koolnapadol, Dr. Sombat Tamna, Witoon Chingtuaythong, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental
investigation on convection heat transfer in solar air heater with perforated-winglet vortex generators", KKU ENGINEERING JOURNAL 43 (-) (2016)
287-290
- Dr. N. Koolnapadol, Asst. Prof. Dr. S. Sripattanapipat, Sompol Skullong, "EFFECT OF PITCH SPACING OF DELTA-WINGLETS ON THERMAL
CHARACTERISTICS IN A HEAT EXCHANGER TUBE", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 4 (2) (2016) 166-174
- Dr. N. Koolnapadol, Asst. Prof. Dr. S. Sripattanapipat, Sompol Skullong, P. Wiriyavitsajjar, W. Thungwinyoo, C. Suppasubsiri, "NUMERICAL HEAT
TRANSFER STUDY IN A ROUND TUBE WITH INCLINED RECTANGULAR RINGS", Journal of Research and Applications in Mechanical
Engineering 4 (2) (2016) 183-191
- Dr. N. Koolnapadol, Sompol Skullong, T. Sutthanonkul, P. Loraphong, T. Sooksin, "NUMERICAL THERMAL PERFORMANCE STUDY IN A HEAT
EXCHANGER TUBE WITH DISCRETE V-RIBS", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 4 (2) (2016) 192-201
- Sompol Skullong, "PERFORMANCE ENHANCEMENT IN A SOLAR AIR HEATER DUCT WITH INCLINED RIBS MOUNTED ON THE
ABSORBER", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 5 (1) (2017) 55-64
- โชตววฒ
ก ว ประสพสกข, Sompol Skullong, "Experimental investigation of heat transfer and friction characteristics of solar air heater using inclined
discrete ribs", วารสารเทคโนโลยรอต
ก สาหกรรม : เทพสตรร I-TECH 12 (2) (2017) 77-85
- ภาณกวฒ
ล นย หกน
น พงษย, Sompol Skullong, "Heat transfer enhancement in turbulent tube flow through delta-winglet tapes", วารสารววชาการพระจอมเกลขาพระ
นครเหนชอ 28 (3) (2018) 557-566
- Panuwat Hoonpong, Sompol Skullong, "PERFORMANCE IMPROVEMENT OF SOLAR AIR HEATER WITH V-BAFFLES ON ABSORBER PLATE",
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 6 (1) (2018) 29-39
- Dr.Pitak Promthaisong, Sompol Skullong, "THERMAL CHARACTERIZATION IN CIRCULAR TUBE INSERTED WITH DIAMOND-SHAPED
RINGS", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 7 (1) (2019) 1-10
- ภาณกวฒ
ล นย หกน
น พงษย, ผศ.ดร.ธรร พลฒนย ชมภมคาต , รศ.ดร.พงษยเจต พรหมวงศย, Sompol Skullong, "Experimental studies on thermal and flow resistance
behaviors of turbulent flow through a heat exchanger tube with conical-diffuser inserts", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยร มหาววทยาลลยมหาสารคาม 38
(5) (2019) 479-486
- Panuwat Hoonpong, Asst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, Sompol Skullong, "Experimental study of thermal performance in a tubular heat exchanger
using inclined perforated vortex rings", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 8 (2) (2020) 148-157
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- Sombat Tamna, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat transfer behaviors in a solar
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- Chitakorn Khanoknaiyakarn, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, "Thermal Behaviors
in a Square Duct with U-Ribbed Tape Inserts", Advanced Materials Research 931-932 (-) (2014) 1208-1212
- Prawat Soodkaew, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Watanyu Pairok, "Heat Transfer Enhancement in a Solar Air Heater
Channel with Discrete V-Baffles", Advanced Materials Research 931-932 (-) (2014) 1193-1197
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat Transfer in Round Tube with Rectangular-Winglet Vortex Generators", Advanced
Materials Research 931-932 (-) (2014) 1173-1177
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental Investigation on Turbulent Convection in Solar Air Heater Channel Fitted with
Delta Winglet Vortex Generator", Chinese Journal of Chemical Engineering 22 (1) (2014) 1-10
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- Sompol Skullong, Asst. Prof. Dr. Sutapat Kwankaomeng, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Thermal
performance of turbulent flow in a solar air heater channel with rib-groove turbulators", International Communications in Heat and Mass Transfer 50
(-) (2014) 34-43
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Effects of rib size and arrangement on forced
convective heat transfer in a solar air heater channel", Heat and Mass Transfer 51 (10) (2015) 1475-1485
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong,
"Experimental and numerical heat transfer investigation in a tubular heat exchanger with delta-wing tape inserts", Chemical Engineering and
Processing 109 (-) (2016) 164-177
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Thermal
performance in solar air heater channel with combined wavy-groove and perforated-delta wing vortex generators", Applied Thermal Engineering 100
(-) (2016) 611-620
- Dr. Sombat Tamna, Yingyong Kaewkohkiat, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat transfer enhancement in tubular heat
exchanger with double V-ribbed twisted-tapes", Case Studies in Thermal Engineering 7 (-) (2016) 14-24
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Heat transfer and
turbulent flow friction in a round tube with staggered-winglet perforated-tapes", International Journal of Heat and Mass Transfer 95 (-) (2016)
230-242
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge,
"Experimental and numerical heat transfer investigation in turbulent square-duct flow through oblique horseshoe baffles", Chemical Engineering and
Processing 99 (-) (2016) 58-71
- Asst.Prof.Dr.Narin Koolnapadol, Panuwat Hoonpong, Sompol Skullong, Pongsak Kammul, Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, "Turbulent Heat
Transfer and Pressure Loss in a Square-Duct Heat Exchanger with Inclined-Baffle Inserts", ENGINEERING JOURNAL 21 (7) (2017) 485-497
- Dr.Narin Koolnapadol, Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, Sompol Skullong, "Performance assessment of solar air heater duct roughened with
perforated-winglet vortex generators", International Journal of Smart Grid and Clean Energy 6 (1) (2017) 31-39
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Asst. Prof.
Dr. Monsak Pimsarn, "Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on absorber plate", Applied
Thermal Engineering 122 (-) (2017) 268-284
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, "Thermal
behaviors in a round tube equipped with quadruple perforated-delta-winglet pairs", Applied Thermal Engineering 115 (-) (2017) 229-243
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Asst. Prof.
Dr. Monsak Pimsarn, "Thermal performance of heat exchanger tube inserted with curved-winglet tapes", Applied Thermal Engineering 129 (-) (2018)
1197-1211
- Sompol Skullong, Dr.Pitak Promthaisong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Monsak
Pimsarn, "Thermal performance in solar air heater with perforated-winglet-type vortex generator", Solar Energy 170 (-) (2018) 1101-1117
- Chitakorn Khanoknaiyakarn, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Sompol Skullong, "Performance
improvement in a tubular heat exchanger by punched delta-winglet vortex generators", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
297 (1) (2018) 1-6
- Vipavanich, C., Sathaporn Chuepeng, Sompol Skullong, "Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine
with gasoline port injection", Case Studies in Thermal Engineering 12 (2018) 143-148
- Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Sompol Skullong, "Heat transfer in solar receiver heat exchanger with combined punched-V-ribs and
chamfer-V-grooves", International Journal of Heat and Mass Transfer 143 (118441) (2019) 1-15
- Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Pattarapan Tongyote, Sompol Skullong, "Thermal behaviors in heat exchanger channel withV-shaped ribs
and grooves", Chemical Engineering Research and Design 150 (-) (2019) 263-273
- Suabsakul Gururatana, Sompol Skullong, "Experimental investigation of heat transfer in a tube heat exchanger with airfoil-shaped insert", Case
Studies in Thermal Engineering 14 (-) (2019)
- Dr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, Asst. Prof. Dr. Somchai Sripattanapipat, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Sompol Skullong, "Heat Transfer
Augmentation in Round Tube with Diamondshaped Baffle Inserts", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 501 (1) (2019)
- Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Sompol Skullong, "Heat transfer augmentation in solar receiver heat exchanger with hole-punched wings",
Applied Thermal Engineering 155 (-) (2019) 59-69
- Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Sompol Skullong, "Thermo-hydraulic performance in heat exchanger tube with V-shaped winglet vortex
generator", Applied Thermal Engineering 164 (-) (2020) 1-114424-11-114424
- Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, Sompol Skullong, "Experimental and numerical heat transfer study of
turbulent tube flow through discrete V-winglets", International Journal of Heat and Mass Transfer 151 (-) (2020) 1-18
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ความรขอนและกระบวนการ ครลงต ทรช 17 (2018)
- ภาณกวฒ
ล นย หกน
น พงษย, ดร.สมบลต ว ทตานา, ดร.ประทาน ศรรชย
ล , ผศ.ดร.ธรร พลฒนย ชมภมคาต , วทลญญม ไพโรจนย, รศ.ดร.พงษยเจต พรหมวงศย, Sompol Skullong, "Thermal
performance evaluation of solar air heater fitted with inclined-baffle vortex generators", การประชกมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทย
ครลงต ทรช 32 (2018)
- ภาณกวฒ
ล นย หกน
น พงษย, รศ.ดร.พงษยเจต พรหมวงศย, ผศ.ดร.พวทก
ล ษย พรขอมไธสง , ดร.จวต กร กนกนลยการ, Sompol Skullong, "Heat transfer augmentation in solar
air heat with triangular-rib roughness on absorber plate", งานประชกมสลมมนาววชาการรมปแบบพลลงงานทดแทนสมช
น ม
ก ชนแหนงประเทศไทย ครลงต ทรช 12 (2019)
- ผศ.ดร.พวทก
ล ษย พรขอมไธสง, กฤษณย เรชองพยกงศลก ดว,ด ผศ.ดร.ขวลญชลย หนาแนนน, วทลญญม ไพโรจนย, ดร.จวต กร กนกนลยการ, Sompol Skullong, "The study on flow
behavior and heat transfer characteristic in a 3-start spirally corrugated tube", การถนายเทพลลงงานความรขอนและมวลในอกปกรณยด าข นความรขอนและกระบวน
การ (ครลงต ทรช 19) (2020)
ระดลบนานาชาตว
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Thermal Enhancement in a Solar Air Heater Channel with Triangular Winglet Vortex
Generators", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities (2013)
- Sompol Skullong, Suriya Chokphoemphun, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Thermal Augmentation in Circular Tube with Inclined-Baffle Vortex
Generators", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (2013)
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- Chitakorn Khanoknaiyakarn, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Thitipat Limkul, "Experimental Study on Heat
Transfer and Friction Characteristics in Channel with Wavy Baffles", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (2013)
- Chayodom Hinthao, Supattarachai Suwannapan, Sirisawat Juengjaroennirachon, Sompol Skullong, Dr. Teerapat Chompookham, Assoc. Prof. Dr.
Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, "Thermal Behaviors in a Square Duct with Inclined-Baffle Inserts", The 4th TSME
International Conference on Mechanical Engineering (2013)
- Dr. Teerapat Chompookham, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat Transfer Augmentation in a Square Duct with Double
V-Ribbed Tapes", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V) (2013)
- Sombat Tamna, Supattarachai Suwannapan, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Sompol Skullong,
"Numerical Investigation of Laminar Flow and Heat Transfer in a Square Channel with Oblique Baffles", International Conference on Engineering,
Applied Sciences, and Technology (2013)
- Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr.Pongjet Promvonge, "Experimental Study on Heat Transfer and Pressure Drop in a Solar Air Heater Channel with
Multiple 45? V-Rib Vortex Generators", International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (2013)
- Suriya Chokphoemphun, Pattarapan Tongyote, Dr. Teerapat Chompookham, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental
study on Heat Transfer Augmentation in a Round Tube with V-shaped Ribs", International Conference on Interdisciplinary Research and
Development in ASEAN Universities (2013)
- Supattarachai Suwannapan, Sompol Skullong, Dr. Teerapat Chompookham, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk
Thianpong, "Heat Transfer Characteristics in Square Duct with Winglet Inserts", International Conference on Interdisciplinary Research and
Development in ASEAN Universities (2013)
- Chitakorn Khanoknaiyakarn, Sompol Skullong, Panuwat Hoonpong , Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa
Jayranaiwachira , "Heat Transfer Augmentation in a Solar Air Heater Channel with Wavy Baffles", International Conference on Interdisciplinary
Research and Development in ASEAN Universities
(2013)
- Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Sombat Tamna , Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, "Numerical Analysis of Turbulent
Flow and Heat Transfer in a Square Channel with U-Shaped Baffles", The 18th International Annual Symposium on Computational Science and
Engineering. (2014)
- Chitakorn Khanoknaiyakarn, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Influence of Double-sided Rectangular-wing Tape Insert on
Heat Transfer Enhancement in a Heat Exchanger Tube", The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2014)
(2014)
- Soodkaew, P., Sompol Skullong, Promvonge, P., Pairok, W., "Heat transfer enhancement in a solar air heater channel with discrete V-baffles", 5th
KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014 (2014)
- Sompol Skullong, Promvonge, P., "Heat transfer in round tube with rectangular-winglet vortex generators", 5th KKU International Engineering
Conference 2014, KKU-IENC 2014 (2014)
- Sompol Skullong, Sombat Tamna, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Turbulent convection in a solar air heater channel with baffles/winglets",
Proceedings of the 2014 International Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014) (2014)
- Dr. Narin Koolnapadol, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Sompol Skullong, "Performance assessment of solar air heater duct roughened with
perforated-winglet vortex generators", International Conference on New Energy and Applications (ICNEA 2016) (2016)
- Chotiwut Prasopsuk, Witoon Chingtuaythong, Chitakorn Khanoknaiyakarn, Sompol Skullong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Performance
assessment in a heat exchanger tube fitted with perforated-rectangular-winglet tape inserts", The 7th Thai Society of Mechanical Engineers –
International Conference on Mechanical Engineering (2016)
- Dr. Narin Koolnapadol, Panuwat Hoonpong, Sompol Skullong, Pongsak Kammul, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Turbulent heat transfer and
pressure loss in a square-duct heat exchanger with inclined-baffle inserts", The 7th Thai Society of Mechanical Engineers – International
Conference on Mechanical Engineering (2016)
- Chitakorn Khanoknaiyakarn, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Sompol Skullong, "Performance
improvement in a tubular heat exchanger by punched delta-winglet vortex generators", The 8th TSME International Conference on Mechanical
Engineering (2017)
- Dr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, Asst.Prof.Dr.Somchai Sripattanapipat, Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge , Sompol Skullong, "Heat Transfer
Augmentation in Round Tube with Diamond-shaped Baffle Inserts", The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering (2018)
- Asst.Prof.Dr.Narin Koolnapadol, Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, Sompol Skullong, "Performance Evaluation of Solar Receiver Heat Exchanger
with Rectangular-Wing Vortex Generators", International Conference on Smart Grid and Green Energy (SGGE 2019) (2019)
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- รางวลล นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตวปป 2561 ประจตาปป 2563 เรชอ
ช ง "Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder
diesel dual fuel engine with gasoline port injection" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชกม ว ช
ว าก าร
- บทความดรเดนน (Best Paper Award) สาขาพลลงงานประยกก ตย: Applied Energy ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "อวทธวพ ลของแผนนกลน
ต รมปทรงสามเหลรย
ช มตนอคกณลลก ษณะเชวงความ
รขอนในชนองขนาน" จาก ภาคววชาววศ วกรรมเครชอ
ช งกล และ ภาคววชาววศ วกรรมไฟฟฟากตาลลง คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเทคโนโลยรมหานคร
- Best Paper Award Energy Technology and Management ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "Turbulent heat transfer and pressure loss in a squareduct heat
exchanger with inclinedbaffle inserts" จาก Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) and Chulalongkorn university

ผลงานววจย
ล นรเต ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2556 - 6 มรนาคม 2564
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