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Computational Chemistry, Physical Chemistry

งานส อน
Computer Simulation in Chemistry and Chemical Engineering
Concept of Science and Philosophy
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Laboratory in Instrumental Analysis
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Physical Chemistry ll
Physical Chemistry lll
Physical Chemistry lV
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Statistical Thermodynamics
Structure and Reactivity of Zeolites
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ว ย
ล
ปป 2559-2560 การคตานวณทางเคมนควอนตลมเพชอ
ช ทตานายการกระตตน
ข อาการแพขทางผววหนลงสตาหรลบสารประกอบเคมนอน
ว ทรนยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทตนจากทตนสนลบ
สนตนววจย
ล คณะววทยาศาสตรย ศรนร าชา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตศรนร าชา
ปป 2560
การออกแบบ การศศก ษาสมบลตท
ว างสเปกโทรสโกปปและการคตานวณทางทฤษฎน และการสลงเคราะหยอนตพน
ล ธยนน
ว ไฮดรวนชนวด ใหมนส าต หรลบการตรวจสอบลาย
นวว
น มชอแฝง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทตนจากทตนอตด หนตนววจย
ล มก.
ปป 2561
การออกแบบ สลงเคราะหย ศศก ษาสมบลตท
ว างสเปกโทรสโกปป และการคตานวณทางทฤษฎน ของอนตพน
ล ธยไ บแนฟทววสตาหรลบเซนเซอรยต รวจจลบโลหะ ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทตนจากทตนอตด หนตนววจย
ล มก.
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