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โครงการววจยบ
ปป 2550

การวจเคราะหยทางความรลอนอนรพนร ธยของพอลจพอพจลนน ( ผผรล วม มโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวจจยร มก.

ปป 2550
การศศกษาการเกจดสภาวะสมดรลระหวมางกกาซเรดอน-222 และลผกหลานในบรรยากาศกรรงเทพฯ โดยวจธแน กมมาสเปกโตรเมตรน ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากทรน
อรดหนรนวจจยร มก.
ปป 2552-2555 การจจาลองการกระเจจงอนรภาคนจวตรอนในตรวทจาขนาน ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวจจยร มก.
ปป 2553-2554 การศศกษาปรจมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บรจเวณมหาวจทยาลรยเกษตรศาสตรย โดยRadon Detector7 (RAD7) ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากคณะวจทยา
ศาสตรย มก.
ปป 2554-2555 การพรฒนาครณสมบรตขจ องสารกศงส ตรวนจาโดยการฉายรรงสนอเจ ลลกตรอน ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากภาควจชาฟฟสกจ สย คณะวจทยาศาสตรย มหาวจทยาลรย
เกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การพรฒนาเทคนจคการถมายภาพดลวยนจวตรอนสจาหรรบตลนกจาเนจดจากปฏจกรณยปรมาณผวจจ ยร ทนมส อน ยผใม นประเทศไทย ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากภาควจชาฟฟสกจ สย
คณะวจทยาศาสตรย มหาวจทยาลรยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 การถมายภาพดลวยนจวตรอนสจาหรรบตลนกจาเนจดจากปฏจกรณยปรมาณผวจจ ยร ทนมส อน ยผใม นประเทศไทยโดยใชลตวร ทจาขนาน ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากภาควจชาฟฟสกจ สย
คณะวจทยาศาสตรย มหาวจทยาลรยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 การศศกษาครณสมบรตคจ วามเปปนฉนวนของสารโพลนโพพนลนน โดยการฉายรรงสนอเจ ลลกตรอน ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากภาควจชาฟฟสกจ สย คณะวจทยาศาสตรย
มหาวจทยาลรยเกษตรศาสตรย
ปป 2556-2557 ผลของรรงสนอเจ ลลกตรอนตมอคมาคงทนไส ดอจเลลกทรจกของสารพอรยลเจ มอรย ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากภาควจชาฟฟสกจ สย คณะวจทยาศาสตรย มหาวจทยาลรยเกษตรศาสตรย
ปป 2556
การถมายภาพดลวยนจวตรอน สจาหรรบตลนกจาเนจดนจวตรอนจากเครรอส งปฏจกรณยปรมาณผวจจ ยร ทนมส อน ยผใม นประเทศไทย โดยการสรลางตรวทจาขนาน ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรน
จากทรนอรดหนรนวจจยร มก.
ปป 2557

ผลของรรงสนอเจ ลลกตรอนทนมส ตน อม ประจรบนพรนพ ผจวของสารพอลจบวจ ทนลนน เนปทาเลท ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวจจยร มก.
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