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เกียรติประวัติและผลงานสรางชื่อเสียง
เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2556 * รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจำป 2556
ประเภท การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2556 * รางวัล SME Thailand Inno Awards 2013 รางวัลโดดเดนดานความคิดสรางสรรค
หัวขอโรงกลึง Delivery 24/7 จาก SME Thailand Expo 2013
ผลงานสรางชื่อเสียง
พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน * ไดรับเชิญ เปนกรรมการสอบวิทยานิพ นธ ของนักศึกษาระดับ ปริญ ญาโท และ ระดับ
ปริญญาเอก ของภาควิชาฟสิกส และ วัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน * ไดรับ เชิญ เป น ตั วแทนของประเทศไทยไปรว มงาน ITSC (Internationnal Thermal
Spray Conference and Exposition) ซึ่ ง เป น งานประชุ ม วิ ช าการ และ แสดงเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีการพนพอก (Thermal Spray Technology) ที่จัดขึ้นเปนประจำทุกป
ในภูมิภาคตางๆ ของโลก เชน ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และ ทวีปอเมริกา
พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน * ผลงานทางวิชาการ ที่ตีพิมพและนำเสนอในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับประเทศ
* การพัฒนาผิวเคลือบ แข็งจากลวดพน Low carbon steel และ High carbon steel ดวยกระบวนการ
พนเคลือบดวยความรอนแบบอารคสเปรย
* ศึกษาโครงสรางจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกลของรอยเชื่อมพอกแข็งดวยลวดเชื่อมแบบแกนที่มีโครงสราง
ระดับนาโนเมตร เตรียมดวยการเชื่อมแบบ Gas Metal Arc Welding (GMAW)
* ผิวพนเคลือบดวยความรอนนิกเกิลโครเมียมที่เสริมแรงดวยทอนาโนคารบอน
* การศึกษาโครงสรางจุลภาคและสมบัติของผิวพนเคลือบดวยความรอนโลหะผสมนิกเกิล
* โครงสรางจุลภาคและพฤติกรรมการกัดกรอนของผิวเคลือบดวยความรอน Nicko_Shield 2000
* MECHANICAL PROPERTIES AND PHASE STABILITY OF HYDROXYAPATITE PREPARED BY
HOT PRESSING AND THERMAL SPRAY PROCESS.
* MICROSTRUCTUER AND PROPERTIES OF Ni-Cr-Mo-Al ALLOY PREPARED BY THERMAL
SPRAY COATING.

* Characterization and comparison of thermally sprayed hard coatings as alternative to
hard chrome plating”
* Characterization and comparison of Ni base and Fe base composite coating deposited
by Different thermal spray processes.
* Influence of the nano hydroxyapatite powder on thermally sprayed HA coatings onto
stainless steel.
* Microstructure evolution and properties of FeCrBSi based alloy coating prepared by
wire arc spraying process.
* Characterization of CrMoBW-Fe base in-flight particles and splat fabricated by nanostructured cored wire arc spraying.
พ.ศ. 2556 * เปน SME บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ออกแบบ-สราง เครื่อง Onsite Machine
เพื่อใชในการ Machine เครื่องจักรขนาดใหญ โดยไมตองถอดชิ้นสวนออกมา Machine ขางนอก
ซึ่งปกติ จะต องวาจ าง บริษั ท จากตางประเทศ ให ข นยายเครื่อง Onsite Machine พรอ มส ง
ทีมงานเขามา ทำงาน โดยมีผลงานที่ทำโดยเครื่องของ บริษัทตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
พ.ศ. 2556 * เปน SME บริษัท แรก และ บริษัท เดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาการซอม และ สราง Babbitt
Bearing โดยวิ ธีก าร และ เทคโนโลยี ของตนเอง โดยผลงานมี คุ ณ ภาพเที ย บเท า Babbitt
Bearing ที่ผลิตจากตางประเทศ ซึ่งผลงานของบริษัท ไดรับการยอมรับ และ มีการนำไปใช งาน
ในอุตสาหกรรม ชั้นนำของประเทศ
พ.ศ. 2560 * ไดรบั แตงตั้ง เปนผูทรงคุณวุฒิ ในการวิภาคหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา จ.เชียงใหม
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2528
ปวช.ชางเชื่อมโลหะ เทคนิคนนทบุรี
พ.ศ. 2532
ปวส.สาขาชางทอและประสาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. 2535
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. 2557
ปริญญาโทสาขาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2533
อาจารยผูสอน สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ.2538
ผูจัดการฝายเทคนิค บริษัท บอรเนียว เทคนิเคิล จำกัด
พ.ศ.2542
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เมททอลสเปรย ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหนงปจจุบัน
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจัดการ บริษัท แอดวานซ เซอรเฟส เทคโนโลยี จำกัด
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจัดการ บริษัท แอดวานซ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจัดการ บริษัท อินโนเวทีฟ โคตติ้ง จำกัด
สถานที่ทำงาน / สถานที่ติดตอ
บริษัท แอดวานซ เซอรเฟส เทคโนโลยี จำกัด ที่อยู 107/2 หมู 5 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
บริษัท แอดวานซ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด ที่อยู ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท อินโนเวทีฟ โคตติ้ง จำกัด ที่อยู 199 หมู 7 ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

