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โครงการววจยบ
ปป 2551-2552 การศศกษาสมบทตเต ชตงโครงสรรางและแมกนนโตรนซสต ทตฟของฟฟลมน แมชเหลลกแบบแกรนนลารนดวร ยการสปปตเตอรตงร เพพอร ประยสกตนเปปนเซนเซอรน ( ผนรร วช มโครงการ ) ไดรรบท ทสน
จากคณะวตทยาศาสตรน มหาวตทยาลทยเกษตรศาสตรน
ปป 2553-2555 การศศกษา GMR ของฟฟลมน โคบอลตน-ทองแดงแบบการสปปตเตอรนสาส หรทบการใชรงานเปปนเซนเซอรนแมชเหลลก ( ผนรร วช มโครงการ ) ไดรรบท ทสนจากศนนยนเทคโนโลยนโลหะ
และวทสดสแหชงชาตต สสานทกงานพทฒนาวตทยาศาสตรนและเทคโนโลยนแหชงชาตต
ปป 2555
วตจยท มก.

ผลของชทนช อทนเดอรนเลเยอรนตอช สมบทตเต ชตงโครงสรรางและแมชเหลลกของฟฟลมน โคบอลตน-ทองแดงทนเร ตรนยมดรวยการสปปตเตอรตง ( ผนรร วช มโครงการ ) ไดรรบท ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2561
การสทงเคราะหนและวตเคราะหนสมบทตขต องฟฟลมน บตสมททเฟรนไรตนเจพอดรวยโคบอลตนเตรนยมดรวยเทคนตคสปปตเตอรตงบนฐานรองแกรวและซตลกต อน ( ผนรร วช มโครงการ ) ไดรรบท ทสน
จากทสนอสดหนสนวตจยท มก.
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