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ตลอด  
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บทที่ 1 
CERN Summer Student Program 2014 

 
1.1 รูปแบบกิจกรรม 
           โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 
ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมทําวิจัยทางทฤษฎีและการทดลองกับกลุ่มนักวิจัย ในเซิร์น 
ณ กุรงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-13 สัปดาห์ โดยปกตินักศึกษาจากประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก (Non-member State) จะได้เข้าร่วมกิจกรรม 2 เดือน อย่างไรก็ตาม ในปีน้ีทาง
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ได้ขยายเวลาให้นักศึกษาเป็น 3 เดือน ทําให้มีระยะเวลาในการทํางานวิจัยเพ่ิม
มากขึ้นและมีโอกาสได้เข้าร่วมการนําเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และปากเปล่า 
 เซิร์น เป็นองค์กรที่รวมนักฟิสิกส์ วิศวกรหลากหลายสาขา เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า และ คอมพิวเตอร์ 
กว่าพันคนจากทั่วทุกมุมโลกท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพ่ือช่วยกันหาคําตอบจุดกําเนิดของจักรวาลศึกษา  
อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคมูลฐานที่ประกอบขึ้นเป็นสสาร ผ่านการจําลองสถานการณ์ โดยการเร่งอนุภาค 
มูลฐานให้ชนกันที่ความเร็วใกล้แสง  

นักศึกษาในโครงการจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการทํางาน และได้รับประสบการณ์ในการทําวิจัย 
ฟิสิกส์ขั้นมูลฐาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ
นอกเหนือจากน้ีนักศึกษาจะได้รับความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคทางทฤษฎีและการทดลองท่ีเกิดขึ้นในเซิร์นผ่าน
กิจกรรมดังต่อไปน้ี กิจกรรมการฟังบรรยาย กิจกรรม Workshop กิจกรรมเยี่ยมชมสถานีทดลอง และกิจกรรม 
การนําเสนอผลงาน ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 

1.2 การฟังบรรยาย 
การบรรยายจากนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์รับเชิญ จะจัดขึ้นเป็นเวลา 6 อาทิตย์ ในช่วงเช้า  

ของแต่ละวัน เวลา 9.00-12.30 น. โดยแต่ละวันจะมีทั้งหมด 3 ช่วงและช่วงสุดท้ายจะเป็นการอภิปราย  
การถามตอบซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยกับผู้บรรยายโดยตรง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟัง  
การบรรยายหัวข้อทั้งหมดได้จาก http://summer-timetable.web.cern.ch/summer-timetable/ ซึ่งเป็น 
ลิงค์ที่รวบรวมวิดีโอการบรรยายในปีน้ีและปีก่อนหน้าด้วย     

สําหรับรายละเอียดเน้ือหาการบรรยายประกอบด้วย 29 หัวข้อ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 ฟิสิกส์เชงิทฤษฏี  
1. Particle World 
2. Standard Model 
3. Theoritical Concepts in Particle Physics  
4. Beyond the Standard Model 
5. Neutrino Physics  
6. Heavy ions 
7. Flavour Physics and CP Violation 
8. Antimatter 
9. String theory 
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กลุ่มที่ 2 ฟิสิกส์เชงิการทดลอง, เทคโนโลยีของเคร่ืองเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจวัดอนุภาค 
1. Accelerators (Introduction to Accelerator Physics) 
2. SM Physics at Hadron collider (Basic and QCD) 
3. Detectors 
4. Accelerator Physics Challenge for the LHC Upgrade 
5. Electronics (Electronics Data acquisition(DAQ) and Trigger) 
6. Triggers for LHC 
7. Superconductivity and SC Magnets for the LHC Upgrade 
8. RF Systems for the LHC Upgrade 
9. Future Collider Technologies 
10. Search for beyond the SM Physics at hadron colliders 
11. Physics at Future Colliders 

กลุ่มที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยฟสิิกส์อนุภาค  
1. Statistics  
2. From Raw Data to Physics Results 
3. Introduction to Monte Carlo Techniques 
4. Simulation of Particle Interaction in a Detector 

กลุ่มที่ 4 งานประยุกต์จากเคร่ืองเร่งอนุภาค 
1. Nuclear Physics 
2. Radiobiology of Particle beams 
3. Particle Accelerators in Cancer Therapy  
4. Cosmology 
5. Astroparticle Physics 
 
ในที่น้ีข้าพเจ้าจะนําหัวข้อเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษมาเขียนรายงานดังน้ี 

Introduction to Standard Model 
เป็นการบรรยายของ Yuval Grossman ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นนักฟิสิกส์ที่สามารถอธิบายได้ น่าสนใจ

และทิ้งคําถามไว้น่าคิดเป็นระยะ ๆ การบรรยายเร่ิมต้นด้วยการพูดถึง Lagrangian (L=T-V; T=Kinetic 
energy, V=Potential energy) ซึ่งเป็นตัวแปรพ้ืนฐานที่ใช้อธิบายธรรมชาติอย่างเช่นอนุภาค  และได้นําเสนอ 
อีกตัวแปรหน่ึงที่สําคัญ คือ Action โดยนิยามเป็นผลรวม (อินทิกรัล) ของ Lagrangian ซึ่งระบบในธรรมชาติ
จะวิวัฒน์ไปในเส้นทางที่มี Action น้อยที่สุด นอกจากน้ียังมีการแสดงให้เห็นว่า กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน (F=ma) 
เป็นผลลัพธ์ (สมการการเคลื่อนที่: equation of motion) ที่ได้จากการ ต้ังต้นพิจารณาระบบด้วย 
Lagrangian แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวแปรพ้ืนฐานมากกว่าตัวแปรในแนวคิดของนิวตัน และมีความสมมาตรไม่
เปลี่ยนแปลงภายใต้การแปลง ดังน้ันเป้าหมายของฟิสิกส์อนุภาค คือ การวิเคราะห์หา Lagrangian ที่อธิบาย
ระบบหน่ึง ๆ ภายใต้ความสมมาตรหน่ึง ๆ เพ่ือนําไปคํานวณหาสมการเคลื่อนที่น่ันเอง 

ทําไมเราต้องเรียน Harmonic Oscillator (HO) ในวิชากลศาสตร์ควอนตัม? คําตอบที่อาจารย์ทิ้งไว้
ให้คิดก็คือ เน่ืองจากระบบใด ๆ ในธรรมชาติ สามารถใช้ HO is always a good approximation around 
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the minimum. โดยจะเขียนอยู่ในรูปของ Complex scalar field นําไปสู่การแทนระบบด้วยสนาม ใน
สาขาวิชา Quantum Field Theory (QFT) ยกตัวอย่างเช่น อนุภาคโฟตอนมีพลังงาน   ซึ่งเป็นพลังงาน
ปริมาณเท่ากันที่ใช้ในการกระตุ้นให้  HO อยู่ในสถานะกระตุ้นหน่ึง ๆ หมายความว่าเราสามารถพิจารณาให้
อนุภาคเป็น excitation of fields ได้น่ันเอง 

ในการศึกษาระบบจุลภาคอย่างอนุภาคมูลฐาน ในทาง Quantum Mechanics หากเราต้องการ 
ทราบพลังงานของระบบ สามารถทําได้โดยการแก้สมการหา eigenvalues ของ Hamiltonian ซึ่งเป็น exact 
solution อย่างไรก็ตามในทางฟิสิกส์อนุภาค จะศึกษาพลศาสตร์ของระบบที่สนใจ เช่น ระบบที่มีการเกิดขึ้น 
และสลายตัวของอนุภาคผ่าน Perturbation Theory (PT) ซึ่งสามารถอธิบายฟิสิกส์ของระบบ ดังกล่าวได้
เพียงพอแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ระบบที่มีมิวออนวิวัฒน์ไปในเวลาและสลายตัวให้ อิเล็กตรอนจะมองว่ามิวออน
เป็นสถานะกระตุ้น (excitation of some HO) โดยมี eigenvalue ที่สอดคล้องกับ unperturbed 
Hamiltonian และเมื่อเวลาผ่านไปสถานะมิวออนถูกรบกวน (perturb) ทําให้เกิดการสลายตัวเป็นอิเล็กตรอน 
เป็นต้น โดย Feynman diagram จะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการหาความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง สถานะ
ของระบบสนามโดยใช้ทฤษฎี PT น่ันเอง 
 
1.3 Workshops 

การอบรมมีให้เข้าร่วมหลากหลายตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าวในรายละเอียด
สําหรับการอบรมที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเท่าน้ัน นอกจากน้ียังมีการอบรมอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เช่น Siliion Sensor,  
the Characterisation of Scintillating Fibres, LHCb workshops, Scintillating Crystals workshops 
เป็นต้น 

1.3.1 ROOT 
ROOT เป็นโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้จัดการวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในงานฟิสิกส์อนุภาค  

โดยผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมผ่านทาง command หรือการใช้คําสั่งด้วยภาษา C++ ซึ่งควรมีพ้ืนฐาน 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง OOP (Object Oriented Programming) ในการอบรมจะเป็นลักษณะของการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองทีละขั้นตอนผ่านลิงค์ http://root.cern.ch/drupal/content/introductory-tutorials  
โดยจะมีผู้เช่ียวชาญ 2 คนคอยให้คําแนะนํา หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหา  

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 Figure 1 ภาพแสดงหน้าต่างบทเรียนโปรแกรม ROOT สําหรับผู้เร่ิมต้น และตัวอย่างฮิสโทรแกรม 



รายงานการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี พ.ศ. 2557 4 
 

1.3.2 MadGraph  
MadGraph เป็นโปรแกรมสําหรับทํานายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคใน Standard Model 

และ Beyond Standard Model ชนกัน โดยการหาเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจาก Feymann diagrams 
และโปรแกรมจะทําการคํานวณ Matrix element ที่สอดคล้อง เพ่ือนําไปใช้ ในการอินทิเกรตคํานวณหา 
scattering cross section ซึ่งบ่งบอกความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หน่ึง ๆ ผู้สนใจสามารถดูเน้ือหาและ 
ตัวอย่างคําถามได้ผ่านลิงค์ https://cp3.irmp.ucl.ac.be/projects/madgraph/wiki/CernSummerSchool14  

 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.3 Cloud Chamber 
เป็นการสร้างเครื่องตรวจวัดอนุภาคอย่างง่าย อุปกรณ์สามารถหาได้ง่าย ได้แก่ กล่องใส นํ้าแข็งแห้ง 

แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) ไฟฉาย และอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย คือ แว่นตา และถุงมือ ในที่น่ีจะ
เป็นการตรวจจับอนุภาคมิวออน ซึ่งเป็นอนุภาคมีประจุ เกิดจากรังสีคอสมิกที่ว่ิงทะลุผ่านมายังโลก ตลอดเวลา 
หลักการทํางานของเคร่ืองน้ีคือ อนุภาคมิวออนว่ิงทะลุเข้าไปในกล่องจะไปไอออไนซ์กับแก๊ส แอลกอฮอล์ 
เน่ืองจากภายในกล่องมีอุณหภูมิตํ่าแอลกอฮอล์จึงเกิดการควบแน่นเป็นหยดนํ้า ตกลงมาเน่ืองจาก แรงโน้มถ่วง
ของโลก เห็นเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคมิวออน  

ถือว่ากิจกรรมท่ีน่าสนใจ สามารถช่วยให้เห็นภาพเก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาคผ่านการสังเกตการเคล่ือนที่
ของอนุภาคมีประจุที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ผู้สนใจสามารถดูขั้นตอนการทําได้ผ่านลิงค์ 
https://teachers.web.cern.ch/teachers/document/cloud-final.pdf 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 2 ภาพแสดงหน้าต่างของโปรแกรม MadGraph และภาพบรรยายกาศในการเรียน 

Figure 3 การสร้างเคร่ืองตรวจวัดอนุภาค Cloud Chamber การทดลองจะต้องอยู่ในห้องมืด และใช้ไฟฉาย
เป็นแหล่งกําเนิดแสง เพ่ือสามารถสังเกตเส้นทางการเคลื่อนท่ีของอนุภาคได้ชัดเจนข้ึน โดยลักษณะของเส้นทาง
เป็นไปได้หลายแบบ เช่น เส้นตรงและมีจุดหัก เป็นปรากฏการณ์การสลายตัวของมิวออนให้อิเล็กตรอน 
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1.3.4 Gas Electron Multiplier (GEM) detectors  
 เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคมีประจุและกัมมันตภาพรังสีที่ทําให้แก๊สภายในเกิดการแตกตัว (ionize)  
โดยเป็นแก๊สผสมระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอาร์กอนในอัตราส่วน 70:30 จุดประสงค์ของ
เครื่องวัดน้ี คือต้องการวัดสัญญาณของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปวิเคราะห์หาพลังงานต่อไป โดยสัญญาณ
ที่ชัดเจนน้ันจะสอดคล้องกับจํานวนอิเล็กตรอนท่ีตกกระทบอิเล็กโทรดที่เป็นหัววัด หลักการเพ่ิมจํานวน
อิเล็กตรอนคือ ทําให้ initial ionized electron เคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง (แก๊ส) ภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูง 
อิเล็กตรอนจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเคลื่อนที่ผ่านแผ่น foil ที่มีการจัดเรียงเป็นช้ัน ๆ กระบวนการ 
ดังกล่าวคือ การเกิด avalanche electron น่ันเอง 

ใน workshop น้ีข้าพเจ้าได้ทดลองหา Gain ซึ่งเป็นสมบัติหน่ึงของ GEM detector  

 
 
 

1.4 การเย่ียมชมสถานีทดลอง 
ปีน้ีข้าพเจ้าจึงมีโอกาสได้ลงไปเย่ียมชมเคร่ืองตรวจวัดอนุภาคจริงทั้งหมด 4 เครื่อง เน่ืองจาก LHC 

หยุดเดินเครื่องเพ่ือพัฒนาระบบใช้ในการเดินเคร่ืองในเฟสต่อไปในปีหน้า  
เครื่องตรวจวัดอนุภาคท้ังหมด มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนตามส่ิงที่นักฟิสิกส์ต้องการทราบ ได้แก่  

1. Tracking System ใช้ดูรอยทางเดินของอนุภาค จะทําให้ทราบว่าอนุภาคท่ีเกิดขึ้นเป็นอนุภาคอะไร   มี
โมเมนตัมเท่าใด 

2. Calorimeter        เป็นส่วนที่วัดพลังงานของอนุภาค โดยหลักการคร่าว ๆ คือ ทําให้อนุภาคสูญเสีย   
พลังงานในแคลอรีมิเตอร์ใหห้มด  

3. Magnet System  เป็นส่วนที่สามารถระบุชนิดของประจุได้ 
 
 
 
 

Figure 4 การทดลองวัด Gain ของเคร่ืองวัดอนุภาค GEM 
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1.4.1 CMS (Compact Muon Solenoid) 
CMS เป็นเคร่ืองตรวจวัดอนุภาค ที่ใช้ในการศึกษาเก่ียวกับอนุภาคฮิกส์ ทฤษฏีเอกภพ ที่มีมากกว่า 4 

มิติ (Extra-dimension) และสสารมืด (Dark matter) มีระบบแม่เหล็กเป็นโซลินอยด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)  
 เป็นเคร่ืองตรวจวัดอนุภาคที่ศึกษาเก่ียวกับอนุภาคฮิกส์เช่นกัน เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการทดลอง 
ซึ่งกันและกันเมื่อมีการค้นพบเกิดขึ้น แต่ระบบแม่เหล็กจะเป็นทอรอยด์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 ภาพบรรยากาศการเย่ียมชม CMS 

Figure 6 ภาพบรรยากาศเยี่ยมชม ATLAS 
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1.4.3 ALICE    
ศึกษาเก่ียวกับสถานะพสามาของควาร์กและกลูออน ซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจาก Big Bang 

ก่อนที่ควาร์กและกลูออนจะรวมตัวกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน โดยศึกษาผ่านการชนกันของตะก่ัวไอออน 

 
1.4.4 LHCb  
จุดประสงค์ของเครื่องตรวจวัดอนุภาคเคร่ืองน้ี คือ การตอบคําถามที่ว่าทําไมในปัจจุบัน จึงมีสสาร 

(matter) มากกว่าปฏิสสาร (antimatter) ทั้ง ๆ ที่มีจํานวนเท่ากันในตอนกําเนิดเอกภพ โดยทําการศึกษา
เหตุการณ์ที่สลายตัวให้ B mesons (b & anti-b quarks) ซึ่งเป็นอนุภาคท่ีเกิดขึ้น หลังจากเกิดปรากฏการณ์ 
Big Bang ซึ่งเป็นทฤษฎีอธิบายการกําเนิดของเอกภพ 
 

1.4.5 Antimatter Lab 
 เป็นห้องปฏิบัติการศึกษาสมบัติของปฏิสสาร (Antimatter) โดยการบังคับให้ antiprotons มี
ความเร็วลดลง มีห้องปฏิบัติการหลายกลุ่มย่อย เช่น การกัก antihydrogen (ประกอบด้วย antiproton 1 ตัว
และโพรซิตรอน 1 ตัว) โดยทําให้มีอุณหภูมิลดลง ซึ่งจะทําให้อะตอมมีความเร็วลดลงและสามารถควบคุมได้ 
เพ่ือใช้ในศึกษาเส้นสเปกตรัมและนําไปเปรียบเทียบกับเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 

Figure 7 ภาพบรรยากาศการเย่ียมชม ALICE และห้องควบคุม 

Figure 8 (a) DELPHI detector เป็นเคร่ืองตรวจวัดอนุภาคจากการชนกันของอิเล็กตรอนและโพซิตรอน ทําการหยุด
เดินเคร่ืองต้ังแต่ปี 2000 (b,c) เคร่ืองตรวจวัด 
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นอกจากน้ียังมีกลุ่ม ACE กําลังทดลองใช้ปฏิสสารดังกล่าวประยุกต์ใช้กับการรักษาโรคมะเร็งซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในทางการแพทย์ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 การนาํเสนอผลงาน 

1.5.1 Poster Session 
เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานที่ตัวเองได้ทํามีหัวข้อทั้งหมด 21 เรื่อง โดยจะ

นําเสนอคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ จัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 - 18.30 น. หัวข้อที่ข้าพเจ้าได้ 
เข้าร่วมนําเสนอคือ “Projections at 14 TeV for Dark Matter Searches in the monojet final state 
using the upgraded CMS Detector” สําหรับงานของข้าพเจ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงนําเสนอว่าเป็น
งานวิจัยเก่ียวกับอะไรและแสดงผลท่ีได้บางส่วน นอกจากน้ียังหัวข้อที่น่าสนใจหลายหลายมาก ทั้งสาขาฟิสิกส์
ทฤษฎี คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม บรรยากาศเป็นกันเอง มีทั้งเพ่ือนและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
คนอ่ืน ๆ มาถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 ภาพบรรยากาศการเย่ียมชม Antimatter Lab 

Figure 10 ภาพบรรยากาศการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
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1.5.2 Student Session 
เป็นกิจกรรมที่นักศึกษานํางานวิจัยของตนเองมาเล่าให้กับเพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนได้เข้าร่วมฟัง โดยแต่

ละเรื่องให้เวลาในการพูด 10 นาที ตอบคําถาม 5 นาที จัดขึ้นในเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 12 - 14 
สิงหาคม 2557 จะเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมฟังค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มานําเสนอในช่วงเวลาเดียวกัน 
เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาแต่ละมีงานท่ีต้องทํามาก ทําให้มีการถามตอบคําถามหลังการนําเสนอ
ค่อนข้างน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 CMS Newcomer 

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฟังบรรยายที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม CMS เพ่ือแนะนําและให้ความรู้กับผู้เริ่มต้นที่เข้ามา
ทํางานในกลุ่มวิจัย CMS ทั้งนักวิจัยและนักศึกษาภาคฤดูร้อน ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจหลักการทํางานของ
เครื่องตรวจวัดอนุภาคได้ดีย่ิงขึ้นและเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ผลข้อมูลซึ่งเก่ียวข้องกับงานวิจัยของข้าพเจ้า
นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสเย่ียมชมเครื่องวัดอนุภาค CMS จริงอีกคร้ัง และได้พบกับเพ่ือนใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 การนําเสนอผลงานแบบปากเปล่าของข้าพเจ้าในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 

Figure 12 ถ่ายรูปรวมผู้ที่เขา้ร่วมประชุม Induction session ดําเนินการโดย CMS 
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บทที่ 2 
What I learned at CERN 

 
In this chapter I purpose to share knowledge corresponding to the topic of my 

project, which is about dark matter. Moreover some of data analysis terminologies related to 
my work are explained in order to prepare readers who’ve just started working in this field. I 
try my best to keep it simple from my understanding. However, if there is any mistake, do 
not hesitate to correct me via email a.ratkata@gmail.com.  

 
2.1 Dark matter 

• Dark Matter Detection  
Dark matter (DM) react to gravitation, yet do not interact with electromagnetic field 

so that it hardly interacts with a detector. Nowadays, Weakly Interacting Massive Particles 
(WIMPs) are the best candidate for the dark matter. There are three kinds of dark matter 
detection. Firstly, direct searches expect that WIMPs would interact with normal/Standard 
model (SM) particle through elastic scattering with its nuclei. The nuclear recoil energies are 
detected and elastic DM–nucleon scattering cross sections are studied. For the second 
detection, indirect search experiment, focus on observation of neutrinos or photons in DM 
annihilations in astrophysical source. Lastly, for the collider detection e.g at the LHC, dark 
matter can be pair-produced which gives rise to radiation of a photon or high momentum 
hardronic jet form the initial state along with a large amount of missing transverse energy 
(MET) referring to DM particles in the final state.  

According to conservation of energy and momentum, we know that the initial energy 
in particles travelling perpendicular to the beam axis is zero. As a result, the net momenta 
of outgoing particles leaving the detector are indicated as missing transverse energy (MET), 
which couldn’t detect in a detector.  

The experiments at CMS search for monojet and monophoton signature in order to 
set limits on the DM-nucleon scattering cross section and compare the results with the 
direction detection. The effective field theory framework is employed since in the model 
the interaction between dark matter and SM particles is assumed to be coupling by heavy 
mediators, Dirac fermions, which is not accessible to the LHC. 
 
2.2 Data Analysis in CMS experiment 

• Monte Carlo data flow for Full simulation and Fast simulation  
 

 
 



รายงานการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี พ.ศ. 2557 11 
 

FULL Simulation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 13 Data flow of FAST SIM – Firstly Generate events (Signal) by specific software, e.g. MADGRAPH 
using in this project. Then, the interaction of these particles with the detector is stimulated in terms of 
energy deposit. Followed by transforming the data to electronics signal. After that, filter the unwanted 
events. Then, the DIGI data will be compressed into the RAW format in order to filter events again by High 
Level Trigger (HLT) and result to DIGI format again. Go along the L1RECO step to do the reconstruction 
only part of the detector or some parameters, e.g. energy deposit, missing transverse energy. Finally, 
reconstruct again into the physics objects in the step RECO. 
 
 

Event Generation 
Where we do -> Matrix calculation, Hard scattering, Parton shower 

Find Hits in detectors 

Change Hits (Energy Deposit) into electronic 

Filter events 

Change electronic signal (DIGI) into Raw data 
Digi will be compressed so that DIGI will lose some 
info. 

Must be done, Filter events 
Result in 

Change into DIGI again to do 

Reconstruct only a part of the detector or some parameter  

e.g. EnergyDeposit, Missing Energy. Output is not an Object. 

Outputs are Objects such as electron, muon, 

jet. 
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FULL-SIM is used for the events corresponding to standard model decay mode, which we 
have already known the physics behind e.g. we knew that this mode will decay to muon, 
electron, Z-boson. Also, the energy, momenta of particles together with probability of each 
mode are known. It is because we need precise outputs in order to be able to compare with 
the experimental data. 

 
FAST Simulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAST-SIM is used for new physics such as supersymmetric particles, or events that 

might happen. We don’t know much what happened along to the process in the sense of 
unknown final states. 

 
• Reconstruction 

Event reconstruction is the process of interpreting the electronic signals produced by 
the detector to determine the original particles that pass through. The parameters taken into 
account are momenta, direction, charge and primary vertex etc. 

• Scattering Cross Section 
Scattering Cross Section is a measurement of the probability that an event occurs. 

It is measured in “barn” in which 1 barn = 10-24 cm2 Note that only the inelastic scattering 
leads to particles at sufficient high angles with respect to the beam axis that can be 
detected. 
 In the data analysis, the number of events per second for specific event is evaluated 
from 

Nevents/sec = Luminosity · Cross Section 

GEN is the same as GEN in FULL-SIM did 

Parametrization: we look for the behavior 

of output (object). 

HLT algorithm will design for selecting the 

interesting events.  

FAST-SIM objects, which go through HLT, are 

compared with RECO in Full-SIM. 
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, where the luminosity is the number of collisions that can be generated in the detector per 
area per second. 

• Upper limit 90% CL  
The limit is the statistical expression indicating the validity of model. It can be divided into 
two types: firstly, the lower limit means that everything above lines still valid. On the other 
had, the upper limit shows that everything above lines invalid (is excluded). In this research 
the upper limit 90% confidence level on DM-nucleon scattering cross section is evaluated to 
indicate how sensitive of dark matter signal maybe detected.  In this case our hypothesis is 
that measurement with 90 % sure that dark matter is absent according to the Standard 
Model. However, we expect this hypothesis 10% incorrect which implies that the dark 
matter really exists. In other words, we exclude the production of DM with the cross section 
above lines at 90% CL. 
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Abstract 

The projections of limits for dark matter searches studying from the final states containing a 
mono jet and missing transverse energy at the upgraded LHC are discussed. DM-sample 
events are generated using MadGraph. In addition, DELPHES simulations at 14 TeV are used 
to estimate signal and backgrounds to set the limits on DM nucleon cross sections. 
Additional simple projections using generator level analysis are also carried out to compare 
to the DELPHES analysis. 

1. Introduction 
Dark matter (DM) is one of the evidence for the existence of new physics beyond the 
standard model(SM); confirmed by cosmology results such as rotational speed of galaxy and 
gravitational lensing. From the theoretical point of view the most studied dark matter 
candidate is Weakly Interacting Massive Particles (WIMPs), which the direct searches are 
looking for. This candidate may also be pair produced at LHC and be studied through mono-
jet and mono-photon signatures. At CMS an effective field theory (EFT) approach is 
employed where assumes that the interaction between the DM particle and the SM particles 
generated after integrating out heavy mediators. 

In this study mono-jet channel is carried out; events with one energetic jet and large missing 
transverse energy (MET) representing something that carries energy away but does not 
interact with the detector. In addition, the coupling of fermionic DM to quarks is specifically 
considered to be axial-vector mediated, which converts to limits on the spin- independent 
DM-nucleon scattering cross section (  ). They indicate how sensitive DM signals; mono-

jet channel in this case, can be probed at CMS. 
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The Feynman diagram for DM pair production process is depicted in Fig.14 where a quark jet 
is emitted from an initial gluon also contributing to the signal. 

 

Figure 14 The Feynman diagram of DM pair production with initial state radiation (ISR) of a jet; a DM 
signature studied at LHC. 

2. Objectives 

To estimate the upper limits on DM-nucleon scattering cross sections ( ) atthe center-of-

mass energy 14 TeV with integrated luminosity 300 fb-1 using DELPHES simulation compared 
to generator level analysis. 

3. Methodology 
The projections of limits on cross section can be carried out by event generation for DM 
signal as well as SM background contributing to the same decay particles. The interaction of 
particles with the detector is simulated. It is followed by analysis cut in order to evaluate 
the upper limit of DM-nucleon cross sections. 
 
3.1 Monte Carlo Event Generation 

The DM signals are produced at 14 TeV using MADGRAPH 3.0.9. DM particles are Dirac 
fermions produced via 40 TeV mediators with masses = 1, 10, 200, 400, 
700 and 1000 GeV/c2 for axial-vector interactions within the EFT approach. Signals are 
produced with 1 jet. The Background MC samples are produced using MADGRAPH given by 
Snowmass [4]. B-, Bj-, BB- sample are used to estimate vector boson plus jets and TT- and 
Tj- are top backgrounds. 

3.2 Detector Simulation 

In this study, the signal as well as background samples are simulated in CMS detector with 
DELPHES in Configuration 4v2. Pile up effects of 140 pp interactions per bunch crossing have 
been included in the simulations. 
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3.3 Event Selection 
The mono-jet event selection is based on a large cut and a single high pT jet. However, 
analysis cuts are based on the basic cut at 8 TeV given by: 
 

 
The  cuts together with a simultaneous hard pT ( j1 ) cut are analyzed. 

 

 
3.4 Background estimation 
The most significant SM backgrounds mainly consist of invisible Z decay; events where a Z 
bozon decays into neutrinos together with the associated production of jets Z(νν )+jets. 
Another dominant background is W(μν ) +jets final states where the charge lepton from W 
decay is missed. Moreover, remaining backgrounds for top production are included. Table1 
shows the background prediction for 300 fb-1 at each step of event selection. The event 
yields for background as well as signal acceptances then exploit to find the optimized 
expected limit on cross section. 
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4. Results 
4.1 DELPHES analysis 
Table 1) Event yeilds for backgrounds using Configuration 4v2 DELPHES for 300 fb-1 at 14 
TeV. 

 
 
Table 2) Projection of 90% CL limits on the DM-nucleon cross section in cm2 for axial vector 
interactions at 14 TeV. 

 
4.2 Generator Level Projections 
Table 3) Signal acceptances for different cuts for dark matter signal points, where AV are 
axial-vector and is shown in bracket (GeV). Numbers include 50% reduction for 
hardronization and the monojet selection, and are shown in %. 
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5. Interpretation 
The 90%CL expected limits on the DM-DM production cross section translate to the DM-
nucleon scattering cross section in order to compare the result with the direct detection. 
The best expected upper limits are optimized shown in Fig.15. 
 

 
Figure 15 Projection of 90% CL spin Dependent limits for the DM-nucleon scattering cross section as a 
function of DM mass with 300 fb-1 at 14 TeV. 
 
In conclusion, the expected limits are not improved compare with the previous upper limits 
at 8 TeV. Nevertheless, the limits are supposed to be lower than the one at 8 TeV. Most 
important of all, the signal acceptance analysis needs to be reviewed in order to yield the 
best upper limits. 
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บทที่ 4 
Experiences and Suggestions 

 
• ประสบการณท์ี่ได้รับ 

ด้านการทํางาน 
งานวิจัยที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้จาก 3 สาขาวิชาหลัก ๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ 

คอมพิวเตอร์ และสถิติ เน่ืองจากข้าพเจ้าไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรม ทําให้ต้องใช้เวลาศึกษาเรื่องหน่ึง ๆ เป็น
ระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าได้เปิดใจและใช้ความพยายามมากขึ้น ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สําหรับสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ข้าพเจ้าต้องพัฒนาทักษะด้านการพูด ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าหากเราไม่สามารถ
สื่อสารหรือไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ฟังได้เข้าใจและนําไปคิดต่อยอดได้แล้ว ความรู้ และความคิด
เหล่าน้ันถือว่าสูญเปล่า การส่ือสารและการแสดงความคิดเเห็น จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้นย่ิงขึ้น นอกจากน้ีข้าพเจ้ามีความประทับใจในบรรยากาศการทํางานของนักวิทยาศาสตร์ที่
เซิร์น ทุกคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน ต่างช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างสรรค์ การทดลอง ทฤษฎี รวมทั้งการค้นพบ
ความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือค้นหาความจริงของธรรมชาติ สิ่งที่เห็นได้ทั่วไป คือ จะมีการจัดประชุม
รายงานความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มวิจัยเป็นประจํา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ในช่วงเวลาพักหรือ
ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นบรรยายท่ีดีของสังคมท่ีประสานคน ทุกชาติทุก ภาษาให้อยู่ร่วมกัน
ได้ผ่านภาษาทางวิทยาศาสตร์ มีการคิดอย่างมีระบบ และเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งสิ่งดังกล่าวน้ีล้วนอยากให้เกิด
ขึ้นกับสังคมไทยด้วยเช่นกัน 

 

ด้านการใช้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม 
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้อยู่ในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมหลายหลายจากคนต่างชาติ ต่างภาษา ได้

เรียนรู้ที่จะเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองด้วยการเป็นผู้เริ่มไปทักทายเพ่ือนใหม่ด้วยความมั่นใจ การได้พูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่มีสังคมต่างจากเรา การเคารพและเปิดใจกับความคิดของผู้อ่ืน  ทําให้เราได้มี 
แง่มุมที่เปลี่ยนไป เรียนรู้ที่จะนําสิ่งดี ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเอง เหมาะกับสังคมของเรา มีความคิดที่ 
อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและอยากจะเป็นส่วนหน่ึงที่จะใช้ความรู้ความสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคนในสังคมให้ดีย่ิงขึ้น จะทําอย่างไรที่จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ได้เรียนรู้ในการ 
จัดการกับความเครียด ความเหงา สร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

• สิ่งที่ประทับใจในเซิร์น 
เซิร์นเป็นองค์กรระดับโลกที่มีการจัดระบบอย่างมีแบบแผน รัดกุม ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก

ครบครัน เช่น ห้องสมุดเปิดทําการตลอด 24 ช่ัวโมง มีการจัดเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองถ่ายเอกสารกระจายอย่าง
ทั่วถึง มีการติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  ถือได้ว่าเป็นสถานที่หน่ึง ที่เหมาะกับผู้ที่สนใจในการ
ทํางานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เน่ืองจากจะมีโอกาสในการวิจัยมากขึ้นในแง่ของโอกาส มีการคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และอุปกรณ์ได้มากขึ้น นอกจากน้ียังมีมุมที่
สามารถจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และสร้างความแข็งแกร่ง ภายในองค์กรอีกด้วย 
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• ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมสาํหรับนักศึกษารุ่นต่อไป 
• ภาษาต่างประเทศ 

ข้าพเจ้าแนะนําให้ฝึกภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้าน เพ่ือสร้างความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก กล้า
แสดงความคิดเห็น เช่น การฟัง การอ่านและการเขียน จะเป็นประโยชน์สําหรับเราในการเข้าฟัง การบรรยาย 
การอ่านบทความวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทําให้เราได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น และเรียนรู้ได้เร็ว
ย่ิงขึ้น อย่างไรก็ตามด้านการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทั้งการพูดและการฟังก็เป็นเรื่องที่ สําคัญ เน่ืองจากภาษา
จะเป็นตัวเช่ือมและเปิดโอกาสให้เราได้ทําความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและจะช่วย
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการพูดในที่สาธารณะ หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง แนะนําให้เรียนรู้ประโยค
ง่าย ๆ ในภาษาฝร่ังเศสและภาษาเยอรมันซึ่งเป็นภาษาที่คนท้องถิ่นใช้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการเดินทาง
ต่างเมือง 

• หัวข้อวิจัย 
หัวข้อวิจัยที่เซิร์นมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งทางด้านทฤษฎี ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ และการทดลอง ดังน้ัน

จึงอยากแนะนําให้น้องรุ่นต่อไปเลือกหัวข้อตามที่สนใจจริง ๆ หากยังไม่สามารถเลือกได้ สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ หัวข้อตีพิมพ์ หรือส่งอีเมลไปสอบถามโดยตรงกับนักวิจัยที่เซิร์นเพ่ือประกอบในการ
ตัดสินใจได้ง่ายย่ิงขึ้น สําหรับผู้ที่สนใจด้านการทดลอง การได้เข้าร่วมโครงการน้ีถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ ลงมือ
ปฏิบัติจริง ได้หยิบจับเคร่ืองมือที่ไม่มีในประเทศไทย ได้ฝึกฝนทักษะในการทดลอง และเพ่ิมพูนทักษะในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

ในความคิดของข้าพเจ้าหากได้ร่วมทํางานกับกลุ่มวิจัยที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจากหลากเชื้อชาติ 
นอกจากจะสามารถปรึกษาขอคําแนะนํา แสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมและได้เรียนรู้ 
การทํางานเป็นทีมแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้กว้างขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเราและประเทศในอนาคต   
นอกจากน้ีเรื่องหน่ึงที่อยากฝากไว้คือ ความสุขในการทํางานเป็นเรื่องหน่ึงที่สําคัญ เพราะเราจะมีแรงผลักดัน 
ให้ไปถึงเป้าหมาย ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม 

• ทํากับข้าว 
สําหรับที่พักฝั่งฝร่ังเศส Schumann Hostel จะมีอุปกรณ์ในการทําอาหารให้บางส่วน ได้แก่ กระทะ 

หม้อ และจาน ช้อน ส้อมพลาสติก ข้าพเจ้าจึงแนะนําให้เตรียมจานและกล่องอาหารท่ีสามารถใช้กับ ไมโครเวฟ
ได้ นอกจากน้ีควรเตรียมมีด สําหรับประกอบอาหารมาด้วย หากเป็นคนชอบรับประทานอาหารไทย แนะนําให้
เตรียมนํ้าพริก เครื่องแกง เคร่ืองปรุงสําเร็จรูปและเราอาจจะมีโอกาสทําอาหารไทยไปแบ่งปันกับเพ่ือน
ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีทางหน่ึง 

 
• แผนการดําเนนิการหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ข้าพเจ้ามีความต้ังใจที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้แก่ผู้ที่
สนใจ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค และเป็นแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้นให้คนในสังคม
เห็นความสําคัญของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ช่วยกันพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ให้ดีย่ิงขึ้น นอกจากน้ีข้าพเจ้าวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน สาขาวิชาอะตอม 
โมเลกุล และทัศนศาสตร์  ซึ่งในอนาคตอาจมีความร่วมมือกับเซิร์นในกลุ่มการทดลอง  Antimatter ที่ใช้กับดัก
แสงในการศึกษาสมบัติของปฏิสสาร Antihydrogen 
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ภาคผนวก 
 

June 2, 2014 
I had a little shocked story at the airport. I tried to communicate with the shopkeeper at 

the store and ask for help about how to call with the public phone. I felt upset when she acted 
rudely with me. Fortunately, a man who is the customer explained to me so that I got the 
point. Thank you for weird welcoming to another culture to keep me realize that I have to 
improve my listening skills. We misunderstood and missed the meeting point so we met P’Phat 
an hour ago from the appointment time. We apologized to him for misunderstanding. We 
arrived the Schuman hostel by the Y-bus and my room number is 327. Thank you Pias for 
helping me carry a heavy luggage. 
 
June 3, 2014 

Today I went to CERN by a free CERN shuttle bus taking around 10 minutes to get the 
CERN sites and it dropped me off at Building 500. One surprising thing is that the bus is precisely 
on time; I would like Thailand bus to be on time like this. Then I went to the 5th floor for 
registering as an external user at the CMS secretariat room. After that, I went to Building 40, 
which is the CMS building. I felt so excited because I couldn’t believe that I had a chance to be 
really at this building, which I have been seen on the web site. At the same time, I got lost since 
it is the circular building and every room is mostly the same. Then, I requested to have access 
to the CERN network via the Internet and got approval from my supervisor. I also did the access 
card at Building 55 otherwise I couldn’t g. Moreover, I ask for the computing account via writing 
an email to service desk.  
 
June 4, 2014 

Today I attended the lecture about CMS experiment. The lecturer gave me the idea 
about how to elementary particles can be detected and which physical quantities are measured 
i.e. center-of-mass energy via calorimeter and also momentum of particles by tracking system. 
The search for new physics such as dark matter, long-lived particle, extra dimension, and 
supersymmetry particle (SUSY) were introduced. 

In the afternoon, my supervisor assigned me to read the overview of the CMS computing 
as well as the CMSSW framework. At 4 pm. I joined the drink party with Thai and Singaporean 
high-school students. Another two students: P’Kwang and P’Bird, arrived CERN.  
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June 5, 2014 

I took part in the lecture about Accelerator in Medical Applications this morning. There 
are many for example CT scan, Min X-ray the afternoon I asked permission for CMS Linux access 
via the Internet. Nevertheless, I continued my reading about CMS computing while I was waiting 
for approval.  
 
June 6, 2014 
 This morning I attended a short lecture of an accelerator in LHC. I found it so interesting 
and also fun. I think the lecturer could thoroughly visualize and explain us about the basic 
principle and the importance of the accelerator. Consequently, I had an idea to share this 
knowledge written in Thai via my social network. For lunch, I had sandwiches with some 
additional boiled carrots along with beans cooked by myself. In the afternoon, I had a chance 
to visit CERN computer center with Thai high-school student. I found that resources are 
distributed all around the world especially in Europe and USA. Also, in Thailand we can access 
datasets via Physics Faculty, Chulalongkorn University. I felt surprised that there is a large group 
of people working in Particle Physics field seeking for answers of the origin of the universe more 
than I’ve ever predicted. Apart from that, the guide told us about future frontier projects of 
computer engineers which is to develop source code commanding the GPU to accelerate the 
performance of data processing and claimed that the processing will be as if we’re playing 
video games. It’s kinda incredible but compelling. In Addition, I saw a number of 
supercomputers used for data record. In the evening, I still cooked with my friends for dinner 
and also prepared a lunchbox for my first journey tomorrow. 
 
June 7, 2014   
 I had a-one-day trip with Pias, P’Kwang, P’Bird, also CERN Summer students from 
Thailand together with Thai high-school student group to Montreux –Lausanne. We firstly went 
to the Geneva train station by tram 18. Then, we bought tickets to Montreux via Lausanne. 
Interestingly, the benefit of the ticket is that we can get off the train at any station before our 
arrival destination; that means one can travel to many cities if he plan a schedule wisely. 
Moreover, I decided to buy half-fare ticket so that from now on tickets for transportation in 
Switzerland would be discounted as half prices. During the journey, the scenery along the rail is 
so beautiful, which is Lake Geneva on the right side as well as many classic European style 
houses. We went toward Château de Chillon (castle) by a ship. Note that most people spoke 
French and everything is written in French.  However, fortunately P’Bird who was familiar with 
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French could guide us. In the late afternoon, we reached the train back to Lausanne where our 
King has stayed during his young life. We walked along Ouchy port and visited Thai Pavilion 
established for our King Bhumibol together with Lausanne Cathedral. This trip made me so 
much fun, smile, calm and leg pain. 

 

June 8, 2014 
 It was my rest day. I went to Carrefour market with my friends to buy veggies and 
chicken for today’s meals. We cooked fried rice and chicken red curry. I helped them to 
prepare the ingredients. It was quite tasteless because there was no fish sauce, which will make 
it more delicious. As a result, I made a decision to buy some of at the Asian market in the city 
next week. In the afternoon, Pias and I planned for the long journey after the program. 
 
June 9, 2014 
 Today was holiday in Switzerland: Whit day, so that I stayed at the hostel all day to 
wrote my diaries and read the paper about CMS physics analysis summary. 
 
June 10, 2014 
 Today I could log into CERN server and started working on CMSSW. My supervisor, 
P’Phat, taught me how to run the source code. Moreover, I got the first assignment, which is to 
show the information from generating some specific event, which is invariant mass histograms 
and also implement codes to build another histogram corresponding to pseudo rapidity. 
 
June 12, 2014 
 I continued doing the second assignment. Since I was new using the programming with 
Linux and C++, I spent a lot of time on figuring out the structures, commands and syntax.  
After work I went to Belexert department store with P’Kwang, P’Bird, and Pias in order to buy a 
Yallo SIM card, but they didn’t have one.  Additionally, we asked about call service at Swisscom 
shop, but it wasn’t worth buying. We changed my mind to buy it later and went to the 
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supermarket downstairs to find food for dinner. We bought chicken roast back to the hostel and 
ate it with chili paste (it’s better if we had sticky rice). To keep in mind that If I planned to go to 
Gare Cornavin, Geneva from the hostel for a round trip less than 2 hours, I had better buy ticket 
with 2 hours option which would cost 2.9.- CHF for who had a half-fare card. 

June 13, 2014 
 The second assignment was done. Today I met P’Phat, and he taught us about the Full 
simulation and Fast simulation. Before leaving, he assigned me a new problem that is doing 
both Full-sim and Fast-sim with shared events. In the evening, I went to Carrefour to buy fresh 
veggies and meat to cook. We had fried mushroom with pork and tomato omelets for dinner. 
Tonight I searched for the Asian store in Geneva because I would go to Geneva tomorrow. 
 
June 14, 2014 
 We went to downtown and roamed around Geneva. We firstly went to Lake Geneva. I 
loved the atmosphere here, especially today since it’s windy and sunny. Most important of all, 
the water in the lake was absolutely clear that I could see the rock in the lake and a few 
rubbishes was found. I wished the rivers in Thailand would be clear like this if everyone helped 
keep clean with all public stuffs. Note that there was a homemade ice-cream shop near the 
lake. It looked delicious, see you next time. Then, we walked to the old town, where there 
were many luxurious brand name shops. On the way to a cathedral we saw the street show 
that is a guy playing drums using buckets as drums. People were interested in it and enjoyed 
the music particularly the young kids. We needed to be in a hurry before the Asian store would 
be closed; as a result we didn’t go to the top of the church. The Asian store was located near 
the Gare Cornavin train station in the same block as the Starbuck coffee shop. We bought the 
Maggi seasoning sauce, oyster sauce, and Thai chili paste. Because I felt lazy to cook, I had 
instant noodles sour soup with a boiled egg for dinner. 
 
June 15, 2014 
 Everyone agreed with the quote “Life is a journey”; consequently, P’Bird, Pias and I 
went to Thun via Bern. My lunch box for today was fried rice with broccoli and corn together 
with smoked salmon sandwiches (quite salty for me). From now on, I planned to cook for lunch 
every single trip in order to save money for travel. Thun is a small town and there were old 
bridges decorated with colorful flowers. I was stunned by greenish blue water in the river that 
was very clear. We follow the map heading to the Thun castle, which was drawn as a cartoon 
and it impressed me. One thing that I could notice in a few trips was that it was a good idea to 
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have potable water points provided for people. By the way, I went to the top of the castle and 
I could see the all-top view. I was like in the winter love song movie as it had a cool breeze 
here.  
 Next station Bern… Even though most of the shops were closed on Sunday, many 
tourists travelled here. Bern means a bear so that we should see bears ^_^. One of popular 
tourist attractions in Bern is a beautiful big watch located in the center of the town. Also, we 
couldn’t miss to see bears and I saw them from far away less than 10 minutes. We took a break 
sitting on the bank; the water was cool. After that we tried to find the Einstein’s house, a 
person who is the most influent physicist in 20th century. Eventually, here we are! It wasn’t 
quite outstanding and now it became a café and restaurant and some exhibition on the second 
floor, yet it was closed. A strange thing in this town is that there were also shops on the 
basement floor, which I thought they were just small storerooms. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
June 16, 2014 
 The second week passed very quickly, now I needed to study more about CMMSSW 
program together with C++ language at the same time. My third week began with the goal of 
completing the Full-Sim and Fast-Sim. I stuck with many errors as always so that I had to review 
the lessons on the CERN website again and again. However, I couldn’t solve the problem and 
listed questions to ask P’Phat tomorrow. By the way, I like my workspace here: It’s like the 
public space which you could do a group discussion and also have space outside in which it 
could relax my eyes to see many green trees outside the room, it made me get rid of stress. 
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 In the evening it was the first time P’Kwang, Pias and I went to the Val thoiry commercial 
store by taking the Y-bus to the terminal stop. It roughly spent 20 minutes to get there. We 
would buy yoga mats for workout during our stay. I bought two of them with 4 Euros because I 
would like to have another spare one when the one was torn. I planned to do exercise at least 
three times a week in order to boost up my energy.  
 
June 17, 2014 
 I tried to do the simulation again this morning. I always saw another two summer 
students working next to me. It seemed they are working in the same group. Their supervisor 
together with group members usually came to talk to them. I lost the concentration from time 
to time and listened to what they were discussing. 

I had a meeting with P’Phat in the afternoon. He gave me more information about my 
summer project: CMS analysis note and the original paper of what I’m gonna do in the next 2 
month. He assigned me to read and understand both papers as much as possible and would 
have a discussion again on this Thursday.  
 
June 18, 2014 
 I read papers all day long. I got stuck to many words during my reading and I kept 
reading slowly in order to get some ideas about how the results are yielded. Start off with the 
signal generation using Monte Carlo simulation and then detector simulation is applied using 
DELPHES program. The next step is the Event selection followed by background calculation 
from Z(vv) and W(uv) events. Finally, scattering cross sections are evaluated to plot the upper 
limit of them, which indicates the probability of dark matter signal we could detect by 
employing the upgraded CMS detector. 
 
June 19, 2014  
 I already skimmed all the papers and there are a few processed and some technical 
terms I didn’t understand so I listed the questions to ask P’Phat today, yet he was so busy. As a 
result, the meeting had to be postponed. 

This evening P’Phat helped all Thai students find yallo SIM cards at the post office in 
Geneva, yet it’s already closed when we arrived. Also, another shops sold it too expensive so 
that he suggested us to buy at Kiosk, CERN instead. Apart from that we would like to try Thai 
food in Geneva as well, so he recommended the Chinese restaurant. We ordered the sautéed 
mixed vegetables in oyster sauce, roasted duck, etc eating with steamed rice. They taste quite 
similar to Thai food. We pay 20.-CHF for each. Also, we went to another Asian store; there a lot 
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of Thai brand instant food as well as fresh veggies and fruits. The shopkeeper at the store is 
very kind. Moreover we ate a cone of homemade ice cream beside the Lake Geneva. Today I 
chose passion fruit flavor, it was so sour and I loved it. 
 
June 20, 2014 
 After lunch all Thai student bought a new prepaid SIM card at kiosk cost 10.-CHF credits. 
All we need was a passport and filled up the information and that’s it. Whenever I would like to 
top up the balance, I just told the shopkeeper at kiosk and I would get the slip with long 
numbers; the direction was the same as we did in Thailand. Since it was nearly at the end of 
the month, I paid for the room as soon as I went back to the hostel with the debit card. 
Unfortunately, the card couldn’t use and I didn’t know why; consequently, I called my sister for 
contacting the call center of the bank. They told us that the card could use overseas so I paid 
with the credit card again. It didn’t work; thus, I made a decision to withdraw the cash from the 
ATM instead to pay instead. This evening we had a new guy joining the dinner with us. He was 
friendly and we shared many stories of both countries. We had omelet and minced pork with 
chili paste; luckily, he could eat it.  
 
June 21, 2014 
 This weekend P’Bird, Pias and I went to Luzern and then Rigi mountain. We arrived 
Luzern late morning and there was a Saturday market here where cheese, fresh fruits, 
vegetables as well as many flowers are sold both banks of the lake. I walked around for a while 
and then took a boat followed by a train going up to the Rigi mountain. The scenery was 
beautiful; I could see many lakes from the top view. It was sunny so we enjoyed taking pictures. 
One lovely thing here was there was a sign indicating two trials to walk up hill: the first trial is 
for teenager and the second one is for elder people, which was less steep. We went down with 
a different path from the path we went up hill. Therefore, we took a train back to Geneva via 
Zug, which is the town that has the most wonderful 
sunset. We walked along the lake and had sandwiches for 
dinner. Local people spoke German. In the meanwhile, the 
Triathlon was held here and I thought everybody enjoyed 
it I would say since the MC described about the 
competition so much fun and energetic even though I 
couldn’t get what he said. 
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June 22, 2014 
 P’Phat assigned me on Evernote to generate dark matter signals (events) with 
MADGRAPH at the center of mass energy 8 TeV in order to compare with previous data. The 
conditions taken into account were 1 jet production, AV-model and 100 GeV mediator mass. 
Then if I could run at 8 TeV, try to understand the corresponding files such as proc_card.dat 
and run_card.dat. 
 This is my rest day. I cleaned my room and did the laundry. In the evening, we hung out 
at the music festival held in Geneva. I didn’t enjoy it because I didn’t understand the song. 
Anyway, I missed to note the story occurred a few days ago. The thing was I didn’t know what 
my mobile phone number was though my number was now activated. I tried to call everybody 
but my number was shown as a private number. Eventually, P’Phat could solve this problem 
for me. It was just the easiest way to deal with that I’ve never thought which was texting 
another one and the mobile number would absolutely show up. Haha How clumsy of me!  
 
June 23, 2014 
 Since the sink in the kitchen in my floor was stuck, we cooked dinner on the third floor. 
Also, I met a Japanese friend: Naruhiro. I tried to catch up what he was saying. Only thing I knew 
was he is a physicist studying about neutrino.  
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June 24, 2014 
 Today I stuck with MADGRAPH package installation, yet I could cope with it by searching 
the Linux command to extract the compressed file. After that I ran the program according to 
the conditions 1jet and AV model and got the LHE files. I spent all the afternoon on reading the 
LHE paper and understood the structure of it and also mark which part is of importance. 
 
June 25, 2014 
 I tried to generate events via MADGRAPH in 8 TeV p-p collisions by following the 
instruction note. I eventually got the LHE file that consisted of information about the events, for 
instance, cross section and momentum of final state particles. Furthermore, I did the event 
generation with different conditions, for instance, 2 jets with AV model and dark matter mass is 
1 GeV/c2. Nevertheless, I couldn’t run it with 3 jets and I didn’t find out the solution. 

I joined the CMS party held at the LHC point 5; actually the important thing is that I had 
an opportunity to join the 15-minute underground visit, which occasionally happened!  I felt 
such a lucky girl that saw the real CMS detector, since it is a period of time that the LHC as well 
as the CMS detector stopped running in order to upgrade the accelerator. After that I joined the 
party. The atmosphere was weird for me because the party in my mind needed to occur at 
night; nevertheless, it wasn’t strange as the sun set around 9 p.m. in summer. Anyway I had 
spaghetti and veal curry and also try a glass of beer. 
 
June 26, 2014 
 I tried to run additional LHE file by means of changing parameters for example mediator 
mass, dark matter mass, the model of the interaction between standard model particle (SM) 
and dark matter (DM) read the paper about LHE file again and already got the structure as well 
as what information included in the LHE file. Since P’Phat was busy, we would make the 
meeting at 3 p.m. tomorrow. 
 
June 27, 2014 
 My supervisor assigned me to study on Analysis Recipe. It showed how to calculate 
expected limit from LHE files. To begin with, a parameter needed to take into account was 
signal acceptance analyzed by Ntuple analysis. After that observed limit and expected limit 
could evaluate using ROOSTAT CL90 package and then select the optimized limits. Finally I 
could figure out the dark matter-nucleon cross section by applying limits in the previous step 
and plot the graph expressing the trend of upper limits. 
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At 5.30 p.m. we joined a Zumba class, which is one of the special events provided for 

the 60th anniversary of CERN celebration. The event took place in the building 216 (Pump 
Room) not far from the building 500. This’s kinda cardio workout was 10-minute Zumba dance 
and 10-minute fit boxing back and forth until 7.30 pm. Unbelievable I crazily danced around 1 
hour in a row. Interestingly, I loved the stage here because when you jump on it, the disco light 
would appear. That’s boosted up my energy. I really enjoyed this class with friends. He 
suggested me to write the report in the Evernote to remind myself and sum up what I’ve done 
in the past 3 weeks.  
 
June 28, 2014 
 We went to another coastline of the lake. Here we are, France! We went to  by ship. We 
wandered around the village and tried a cone of ice cream. The water in the lake was a little bit 
cool. I climbed the rock to take a picture and did the crazy pose. Enjoy!! We went back to had 
Japanese food for dinner in Geneva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
June 29, 2014 
 This rainy day is my rest day and I just relaxed at my hostel. Late morning I went to 
Carrefour market with P’Kwang, P’Bird and Pias to buy some vegetables and a pack of chicken 
breast to cook for lunch, dinner and also my lunch box for the next 2days. We had fried 
chicken with basil for lunch and vegetable soup for dinner. Normally I liked to prepare 
ingredients for a meal but today I was a chef. It was exciting and fun because everyone 
encouraged and helped me taste the food. Apart from that, I spent the rest of the day on 
writing diaries and continuing my work. 
 
June 30, 2014 
 This is officially my first day being a summer student at CERN. The orientation held on 
9.00 a.m. at the auditorium in the building 500. They talked about what research CERN is 
dealing with as well as what we’re supposed to do and yield during working at CERN. Moreover, 
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I handed in the important information such as the photocopy of student certificate, insurance 
policy. I also had an appointment to open bank account at the UBS on July 7th. After the 
orientation, I met new friends: Wein and Xu Yang both from China. Yeahh today I spoke English 
more than the other days. Though it was hard for me to understand what they said, I kept on 
speaking and making friends as much as I can. We went to the building 55 together to do the 
CERN ID card. Actually, I went there to change the status as an external into a summer student. 
Unfortunately, I couldn’t take a new picture.  

Anyway, I got good news as soon as I open my room, which is “I’m gonna have a fridge 
in my rooom.” So excited!  I’m soo happy that I can keep the food longer than ever. As a 
consequence, it is possible to buy stuffs only once a week. After dinner I carried on running the 
LHE files to evaluate the DM-nucleon cross section.  

After I went back to the hostel, I felt a bit surprised to see a piece of paper with some 
messages on the table. I thought that I didn’t forget to pay for the room this month and it 
might be the complaint message about my messy room from the janitor. For no more 
imagination, it was the message from the hostel’s guardian said that I had to take all food in the 
fridge out within tomorrow because they would bring a new individual fridge in each room in a 
few days. Yess! I’m gonna get it in my room with wider spaces to store all my meat, veggies, 
fruits and milk. Moreover, they would be kept longer since it was cooler than the old one. I was 
so excited and couldn’t wait. Haha 

 
July 1, 2014 

I had a chance for underground visit at ATLAS experiment at 8.00 a.m. before our first 
lecture. I like this visit because the guide is physicist, thus he can explain the working process of 
ATLAS in a simple way. Furthermore there were not many people joining us, so we had a time 
to ask questions and took a picture with the detector. For the first lecture, basic ideas of 
particle physics are introduced so that everyone who came from 
no matter what field they are majoring: physics, computer science, 
engineering, can visualize what particle physics are searching and 
how matters interact with each other, etc. Since this evening I 
would join the ALICE party held at the Saint-Genis site, I made a 
decision to make a bike request at the building 124 in order to 
ride to the party. For bicycles rental, people normally need to pay 
a fee of 1.-CHF per day; nevertheless, bicycles are provided free of 
charge for Summer Students with 100.-CHF deposited.  

However, we finally decided to walk to the ALICE because 
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we didn't get used to the route. Fortunately, we didn’t get lost because we had already printed 
the Google map. The party was nice; it was set up as we were having a party in a garden. Apart 
from having dinner and making new friends, the special occasion occurrd: the new run control 
center was inaugurated. Everyone had fun and I could feel the warth welcome. I also met new 
friends from the US., Harry, Gume. They were very friendly and we had a conversation about 
many issues, one of them is smoking which is a bit a controversial topic. Gume told us that the 
reason why most of people here smoke was all about their culture and the way they could 
make friends easily. They had passion to reach their dreams, which motivate me as well. Also, I 
learned that you couldn’t decide that the person is bad just because you don’t like the way he 
did. There were always reasons behind what he did. The best way is talking to them and you 
would understand their perspective. I realized that we need to open mind to people from 
different cultures and beliefs. We went back to the hostel around 10 p.m.. Tonight I went to 
bed early owing to my first try with wine. ^ ^  
P.S. The fridge was already set up in the room next to my desk. Soo convenient. I took a picture 
and posted it on Facebook and some of CERN summer alumni were so jealous. 
 

July 2, 2014 
In the afternoon, I had the meeting with P’Phat around 4 p.m.. The new assignments are 

generating dark matter signal at 14, 33 and 100 TeV and also learn the new program DELPHES, 
which is used to simulate the interactions between the particles and the detector. I went to the 
welcome drink quite late that actually at 5 p.m., however, I met a new friend, Eric, and he is an 
undergraduate physics student at CalTech University.  
 

July 3, 2014 
I worked all day on the assignments at the library. We did dinner by ourselves as 

everyday. This evening I did 1-hour-weight training workout in my room using two 2-liter-bottles 
of water as dumbbells and neon yoga mat bought from the Val thoiry commercial store. It 
boosted up my energy. After that I planned to continue running codes to yeild more results. 
Unfortunately, the Internet connection at the hostel was very poor, thus my CERN’s account 
couldn’t be logged in and I couldn’t do more jobs. I decided to read the paper instead. 
 

July 4, 2014 
Today I woke up quite early so I did some workout for 30 minutes, which helped me 

keep energetic all day. I carried on generating the signals and eventually, all signals are done. In 
the evening, there was thunderstorm.  
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July 5, 2014 

This fifth weekend, P’Bird, Pias and I went hiking at Creux du Van, Noiraigue. Our first 
plan was actually going to the Montblanc in France, yet it would be cloudy including rain 
according to the weather forecast. During the way to Neuchtel, I saw many people who seemed 
to go hiking as us with hiking poles, which were very useful as it reduced knee stress when we 
hike down trials. I thought one of the popular activities for tourists all over the world as well as 
the Swiss is hiking and Creux du Van is quite a famous destination for hiking lovers. After 3 hours 
we were here and then we had lunch before we started hiking. The staff at the information 
center told us that it spent roughly 5 hours on completing all 13.6-kilometer-route, which was 
very challenging for me. After 6 hours from 11.40 a.m. to 5.30 p.m., there were 3 things I’ve 
learnt from this trip. Firstly, endurance is of importance. As the beginning of the trail was a quite 
steep long way, I had to keep walking with small steps and drink often to stay hydrated. I 
almost stopped moving many times, but I have to step outside of my comfort zone: I push 
myself through obstacles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
July 6, 2014 

I woke up quite late and had sore legs due to long hiking yesterday. 
 

July 7, 2014 
In the afternoon, I had an appointment to open the bank account at the UBS counter in 

the Building 500. CERN will transfer money to my UBS account 4 times and I could withdraw 
money in 2 ways: using UBS card and going to the UBS counter with my passport. As you can 
see, there were many facility provided for people working here in a systematic way. After that, I 
did my work in the library: I tried to install Delphes package many times. However, there were 
still errors  
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July 8, 2014 

I met P’Phat to update my work and consult about the problem I confronted yesterday. 
I missed to set up ROOT environment before make Delphes program and also worked on 
lxplus5 instead. For the next step of the project, which is doing the event selection. What I 
needed to do is writing C++ language code, so I studied the old code and review C++ language 
syntax to write my own code. 

 
July 9,2014 

I carried on studying the operation.cc code in order to write codes for event selection 
 
July 10,2014 
 Today’s lecture started off with the detector topic. It was about the review of the 
history of the detector as well as particles discoveries. The second lecture was about 
electronics and data acquisition which I didn’t deal with it as much.  

P’Kwang, P’ Bird, Pias and me had dinner together in Geneva. I had Japanese noddle 
soup. Today P’Kwang bought us many scoops of ice cream because she wanna celebrate that 
her thesis was completed. 
 
July 11,2014 

I participated in the ROOT workshop provided for summer students from 2.00 p.m. to 
4.00 p.m. The staffs introduced us about what ROOT is and then, let us to study how to write 
codes in root via quick start provided in CERN website. They were very friendly because they 
were willing to answer everybody’s questions and helped me a lot. Luckily, the workshop is 
held in the room where was normally used for meeting among the committees in CERN: It’s 
very comfy. By the way, the lesson that I followed was quite good because it gave me an 
overview what ROOT can do and what materials needed to know, e.g. C++ language. Apart from 
that, I had special dinner today: Mhee Korat, which is a traditional dish of Korat and it was kinda 
like Pad-Thai. Pias and I then talked about plan for this weekend. 
 
July 12, 2014 

P’Bird didn’t come with us since he had a reunion trip with his friend from Italy in Zug. 
Our destination are Stein Um rhein and Rhien Fall. In my point of view, Stein Um Rhein was a 
small town with attractive buildings. Especially the building of restaurants, there were painted 
beautifully and I didn’t miss to take a picture with them. One thing that we planned to do at 
this town is eating French-style Crepe recommended by Mod-ex travel book. You could eat 
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Crepe as your main dish or as sweets. I’d like to try it as a sweet hence I ordered a crepe with 
cinnamon and the applesauce. It was served in a big plate and I almost couldn’t finish it. The 
combination of cinnamon and apple flavor is good but a bit too sweet for me and the smell of 
cinnamon was quite weird for me at first.  

After walking around the town, we get in the train to the next destination: Rhein fall, the 
biggest waterfall in Europe. I love the atmosphere here: the beautiful scenery, the forest with a 
waterfall, which has the powerful fast-flowing water. Some of terrific activities was a boat trip 
which had a few choices for us, for instance, the excited cruise to the middle of the waterfall 
where we could go up to the tall cliff to see the panoramic view and got closer to a sprinkling 
of water. Nonetheless, we didn’t do that and we went to Audioguide-Tour instead around 30 
minutes. It was such an exclusive tour ever as there were only Pias and I with personal boat 
driver. Furthermore, the stories were described in Thai with some beautiful words I’ve never 
heard before. I also met a Thai student who worked part-time job in her semester break. 
Although the weather was cloudy and sprinkle, it was not a problem for us.  We enjoyed taking 
a picture and recording video clips in order to show P’Kwang and P’Bird what they missed.  

It’s time to find the hostel, we’re gonna stay over night here. Pias called the hostel’s 
staff to ask how to get there. We got on the bus and fortunately; we met a lady who could 
speak English so that she helped us buy a ticket at the ticket machine written in German. At first 
we couldn’t find where the hostel was, we walked along the road and asked two guys for the 
direction. They told that it was in front of you guys. The first quote came up on my head is 
carefully looking stuffs around you because the precious things maybe just in front of you. Be 
conscious. From now on, I realized that whenever I search for the hostel, do not forget to look 
for the hostel symbol: a house with a big pine. After keeping all stuffs in the room, I walked to 
the town and found out the train station where we’re gonna catch to Zurich tomorrow. We 
went to castel, but we didn’t get into since we went there late. For our easy dinner, Pias ate 
her packed food and I had instant Thai food, which made me missed the chicken in coconut 
milk soup.   

For the hostel, I was very impressed when I stayed overnight here. The room was clean 
and comfy in spite of 6-bed room. Breakfast is the best for me, I liked natural yogurt mixed with 
berry yogurt, topped with fruits and many types of cereal to choose, especially the French 
bread: the shape was like a braid, became my favorite bread. 
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July 13, 2014 

Our next destination is Zurich. Since today was Sunday, most of the department stores 
are closed. Nevertheless, we walked around the town. Today it was cloudy and had a shower 
of rain. Moreover, we went for a short boat trip and also the Munster church. Before leaving, we 
had fish and chips at the train station. We went back to CERN and took a picture with Globe. 
Took a rest for tomorrow.  
 
 
 
 
 
 
 
July 14, 2014 
 I participated the lectures: Beyond the Standard Model(BSM), Trigger and detector. I was 
interested in BSM topic as I supposed that there’re gonna mention about dark matter. 
Nonetheless, he firstly pointed out about symmetry, which is the heart of Physics, and also 
spontaneous symmetry breaking. 

Today Aj.Tiranee, who is a supervisor of P’Kwang and P’Bird, arrived in Geneva since she 
would be the committee to defend P’Kwang thesis. We first met in the evening and had dinner 
together. This was my first time eating the Fondue cheese with bread and beef. I wasn’t 
actually a cheese lover, yet I quite liked the Fondue cheese. I thought it was mixed with many 
kinds of cheese as well as some liquor. Thank you Aj.Tiranee for the meal. ^_^ By the way, 
Aj.Tiranee was so nice and friendly as them said; that’s way she was beloved among students. I 
also got some bad news: her luggage was lost at the airport and I wished that the airport’s staff 
would find it soon.  
 
July 15, 2014 
 I worked in the library instead of taking part in the lecture this morning. In the afternoon, 
Pias and I participated in MADGRAPH workshop at the training center where is quite far from the 
building 500. I thought it would be benefit for me because I had to deal with event generation 
in my project. MADGRAPH is a program in which helped us to analyze the possible events of 
interest. Feynman’s diagram together with scattering cross sections could be evaluated. The 
program wasn’t complicated too much just knowing the initial particles and the advantage of it 
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was that you could get some files to further develop corresponding to your project. The staff 
assigned me to create the events and gave me a quiz to think about. 
 
July 16, 2014 
 At 2.00 p.m. I participated in the Cloud Chamber work shop at S’COOL laboratory near 
the reception building 33. The staff was energetic to describe the instruction and theory behind 
this experiment. We were divided in a group of 7-8 people to do the experiment. The safety 
was of importance as we’re dealing with dry ice in very low temperature and we had to keep 
our eyes from alcohol. Consequently, we were supposed to wear supercool glass. The exciting 
moment was when I tried to look for the particle trajectories in the box. It disappeared very 
quickly so that I kept an eye on a box all the time and I also many trajectory forms such as a 
straight line with a kink and three paths coming from the same origin. 
 In the evening, Pias and I had an opportunity to join the exclusive ALICE visit at LHC 
point 2 with Aj.Tiranee, P’Kwang, and P’Bird. We rode the bike to there. Pierre Vande Vyvre, a 
computer engineer, is our guide. I was impressive and exciting to be here.  
 
 
 
 
 
 
 
July 17, 2014 

There was induction session for CMS newcomer for two days in order to make people 
familiar with the way CMS function. New researchers as well as summer student participated in 
this session. I met a French girl who worked next to me when I worked in the building 42 and 
also a Chinese friend who I usually met on the bus in the morning. She was an undergraduate 
student. We shared our experiences: for example, she liked playing football and she didn’t 
often attend to the lectures because she had a meeting with his supervisor almost every 
morning. By the way, CMS secretariat organized to have a few talks in the morning and an 
underground visit in the afternoon. They provided sandwiches, chips and soft drink for lunch at 
the LHC point 5. I got another kind friend from Singapore named Barry who usually posted on 
the unofficial Summer Student Facebook page and his office was next to my supervisor’s. He is 
an undergraduate student majoring in Mathematics at Harvard University. Moreover, I met 
another PHD student from National University of Singapore, Wang Wei Yang. We had a group 
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photo before tour. As the tour was set up particularly for scientists, the guide could describe 
Physics in details. I was happy to see the detector again. In the evening, I joined dinner with 
P’Kwang to celebrate her graduation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
July 18, 2014 
 The second day lectures of CMS session for newcomer were related to data analysis and 
research opportunities presentation. Apart from that, I continued my work analyzing the LHE 
files through the DELPHES analysis. I employed the wrong Delphes card at first and could fix it 
in the evening. Tonight I arranged the luggage for a trip this weekend. I prepared warm clothes 
bought from InterSport shop at France site as well. 
 
July 19, 2014 
 We left from the hostel early in order to arrive Interlaken as fast as possible. P’Torn and 
P’Fon went with us and we would meet Aj.Tiranee, P’Kwang, and P’Bird at Interlaken Ost train 
station. We took a train up hill to Jungfrau Mountain together. I was so excited to see snow for 
the first time. It was less cold than I assumed because there wasn’t windy and was very sunny. 
I’d like to mention that you need sunglasses if you wanna be here. We went hiking around 1 
kilometer. It wasn’t easy to hike up hill; the important thing was walking with small steps since 
the decrease in pressure and thin air may lead to high altitude sickness. I was fun lying down in 
the snow and my feet got freeze and wet. Pias got sick while we were going down to the 
Interlaken’s town and then we got better. In the evening Pias and I looked for the hotel where 
was near the Interlaken West train station. The room was the most comfortable compared to 
the other that’s why the cost was more expensive. I ate the instant rice with curry bought from 
COOP for dinner and Pias took a rest to recover soon. 
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July 20, 2014 
 We spent Sunday on wandering around Interlaken instead of Schiltron Mountain owing 
to rain. We would like to ride kayak but we didn’t because of the rain. The staff cancelled all 
reservation including us. We also look for the souvenir before leaving and I got lovely bracelets 
decorated with Elderwis flower. Moreover, we ate the Fondue cheese again and it was more 
delicious than the one in Geneva. Along the way back to Geneva, we talked a lot, for instance, 
stories about P’Kwang life, Aj. Tiranee with her students, , especially her suggestion about 
studying in the U.S.. It motivated me to study there and realized about TOEFL, GRE prepration. I 
loved Aj.Tiranee though we met for a short time. ^__^ 
 
July 21, 2014 
 In the morning, I chat with my colleagues at QAO lab after long time no see. I met 
Aj.Waranon, P’Dean, and P’Pik and it helped me not be homesick. P’Dean suggested us that we 
need to be responsible to our project and relaxed at the same time. By the way, since I 
couldn’t complete the code for event selection, P’Phat gave an example of event cut to me. 
Now I could edit a new Delphes card and begin to write codes by following the example. 
 
July 22, 2014 
 This morning I tried to run the sample code (invisible.C) with my root output files, yet 
errors were found. So I loaded additional Delphes and ExRootAnalysis’ shared library; however, 
errors still occurred. 
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 In the afternoon, I visited the Data Center and Antiproton Decelerator (AD) and met Hou 
from Malaysia. The guide was a physicist from ATLAS experiment so I discussed with him about 
the dark matter analysis. The AD lab interested me as it employed the trap to confine the 
Antiproton to study its spectrum and I supposed that it would be a good opportunity to have 
collaboration with this laboratory. 
 After visit I ran LHE files with Delphes, but errors were found. I tried to cope with it soon. 
My plan now was that event selection would be completed within 2 days. 
 
July 23, 2014 
 I worked all day in the library; I followed the instruction to do Delphes analysis sample 
from Snow mass conference website. Hang in there! 
 
July 24, 2014 
 Since there was error happened in the past few days, new version of DELPHES package 
(3.0.9) was installed. As a result, I could run Delphes analysis with my LHE files; however, I 
couldn’t browse the root files showing the histogram of muon. P’Phat told me that I had a 
misconception: the events generated containing jets and dark matter signals so that there was 
no other particles’ signal. Then, all root files are produced via Delphes Analysis. 
 
July 25, 2014 

I carried on edit the codes for event selection and checked the results step by step.  
 
July 26, 2014 
 I did the laundry this morning and met Laurence, P’Kwang’s friend from France. In the 
afternoon we went to work at CERN; I analyzed the background dominating from Z decay to 2 
neutrinos events and W-boson to a muon and a neutrino. In addition, I loaded the background 
samples remotely from EOS. Around 10 p.m. I joined the party at Pump hall and I was stunned 
at first because the dance floor was empty despite the late night now. I enjoyed dancing with 
my new friends, Vovo, Mohammad and Noria; nonetheless, I thought it would be more fun if 
the song was ขอใจเธอแลกเบอร์โทร. Haha I noticed that there were two groups of people: one 
group danced in the hall and the other group drank, smoke and chat with others outside. This 
was a new experience for me overseas. About midnight I rode the bike back to the hostel alone 
and it was a bit cool. 
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July 28, 2014 
 My event selection code couldn’t access the background root files so that it supposed 
to use another version of root. 
 
July 29, 2014 
 I met P’Phat in the morning and discussed with him about the problem I faced with. He 
suggested that new installation of DELPHES package in lxplus5 (SLC5) needed to be done and 
interfaced with ROOT via cmsenv command instead of via afs. I followed his suggestion and 
now ROOT files in EOS could be accessed now. 
 
July 30, 2014 

In the afternoon, it was raining while Pias and I were walking to the CLIC visit. It was the 
laboratory to study and build the compact linear accelerator. They showed the prototype of it 
in the presentation room and we also visit the control room. 

This was the last time I met P’Phat because he’s leaving 
tomorrow. Poster presentation would be sent to him for approval in a 
few days. I still continued my work after meeting so that Pias took the 
Y-bus to the hostel alone. When I went back to the hostel I knew that 
Pias’s passport was checked while she caught the bus and the story 
was exciting. Moreover, I just realized that I forgot to keep the passport 
with me today, fortunately that I didn’t come back with her tonight. 

 
July 31, 2014 

This afternoon I’m gonna take part in Micro Pattern Gas Detector workshop and it’s 
required to wear a dosimeter when you did the experiment in the supervised radiation areas; as 
a consequence, I did the online training and went to the Dosimetry service at building 55 near 
the Entrance B to obtain it. The dosimeter is a tool that we used to monitor individuals exposed 
to ionizing radiation.  

For the workshop, we are divided into 3 people to do the experiment with different 
detectors, for example, wire chamber and GEM (), which I work with another friend from Physics 
and Computer science. First of all, one of summer student working on this project and her 
supervisor explained about the theory behind this detector. Then, we moved to do the 
experiment to collect the data in order to evaluate the gain of the detector. The atmosphere 
was nice and inspirational as the researchers usually pointed out many questions to think about 
what Physics behind the hand-on experiment is. If you can connect and relate between what 
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you’ve learn and what you saw, it helps you realize and understand the nature. Maybe new 
ideas would come up; no one knows. I think it’s worthwhile spending around 5 hours on this 
workshop: new friends, new inspiration. Thanks Pias for my dinner. 

 
August 1, 2014 

I’ve heard that in the Geneva town, there was the festival, which would have the music 
band together with many pop-up restaurants. Apart from that today is the Swiss’ national day. 
We think that there would be something special to celebrate this event.   Hence, we decided 
not to cook this evening and ate out in the town. When I went to there, the area are crowded 
with people, however, every shops and department store closed. I think things were so different 
from what we did in Thailand; there were always stuffs on sale in the special occasion. On the 
other hand, today was day-off for most of the people in Switzerland to relax. I had chicken 
burger with fries for dinner after that my friends and I joined to the live music. The singer and 
musicians performed professionally. Audiences including me really enjoyed this party and I 
found that no one would like the party come to an end. Everyone danced and the music were 
so much fun. Since tomorrow will be P’Kwang birthday so that at midnight we sang the song for 
her. This day was such a long day the weird thing happen when we needed to take a bus back 
to the hostel. 
 
August 2, 2014 
 I continued finding the Z(vv) background events but I didn’t think the results were 
correct since all the event yields were zero. Furthermore, I wrote the shell script to run many 
jobs on batch, yet I had to fix my codes. The jobs were exited so that I sent messages to ask my 
supervisor for help. Apart from that today was P’Kwang birthday, so we had dinner together in 
the town with Martin and Daniel. Specially, this was the period of Geneva festival so that there 
were many activities provided for celebration, for instance, Ferris wheels, extreme rides on both 
of the Lake Geneva coast, lots of food served, and the beautiful music. After dinner we had a 
Thai sweet called “Ta-Kho” (pudding with coconut and taro topping) bought from a Thai food 
store on the way to the toilet. As I’d like to further my work and prepare the poster, I went 
back to CERN early alone around 9 p.m. I made me relaxed and enjoyed working when I ate 
Thai sweet.  ^__^ However, I didn’t join the public firework at Lake Geneva 11 o’clock, yet my 
friend recorded that moment to me. I felt a bit sad as soon as I knew that they met another 
Thai food stall having sweet sticky rice with ripe mangoes. T_T 
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August 3, 2014 
 This week I didn’t travel to another town, I continued writing the poster using 
Photoshop and also prepare the presentation for student session.  
 
 
August 4, 2014 

In the afternoon I participated in the SM18 visit. It is the test facility for superconducting 
LHC magnets, superconducting acceleration cavities, etc. The guide told us the reason why the 
name has 18 was it was located in the position1.8. I was so excited to see the real beam pipe 
where proton bunches travelled in the LHC and I touched the real magnet using the LHC. I met 
new friends from Indonesia, Bagus; he is an electrical engineering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
August 5, 2014 

It took an hour to save the poster in pdf file because the low memory of my laptop. 
Eventually I did it and I sent the print request at midnight.  
 
August 6, 2014 

This morning I attended the lectures and they are about the introduction cosmology 
and astrophysics. One of the topics is dark matter that relates to my summer project; 
consequently, I had better understanding what I am doing in my research. In discussion session, 
I asked the lecturer about the upper limit, which I spent a few days to think over but it hasn’t 
been clear yet. My question is “What the upper limit is likely to be if the center of mass energy 
of proton is up to 14 TeV?”. She told that the limit didn’t depend on the energy and described 
more about the upper limit. I had to review it again, though. After the lecture, students were 
really excited about the Antimatter trap used in the Angels and Demons movie. Yeah! I took a 
picture with it.  

Also I met David, P’Kwang friend, we had lunch together and chat a lot. He was swiss 
but he studied in the State for many years. He was very friendly and nice ^^. He told that he 
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had been to Thailand and loved Thai food. I got the poster at the Poster service near the 
Building 500. The quality was pretty good except the black areas. I think Thai students are so 
lucky because all of us had an opportunity to take part in the poster session, which set up in 
front of the main auditorium from 5.00 p.m. to 6.30 p.m. For me, the work is in progress so that 
the understanding of this project as well as processes to yield the results is explained. I enjoyed 
sharing what I did and talking to friends and his supervisor. We discussed together and I realized 
that I had to understand more what I did. Today I got the take home massage which is no 
matter which tool to analyze the data is used and how complicated of the program is, the most 
important thing to keep in mind is how you can explain the physics behind it. After the poster 
session, I felt tried so that I didn’t join dinner at Geneva with Thai friends, Daniel and Martin. I 
took the Y-bus to the hostel and cooked the instant noodles with tomatoes and zucchini for 
dinner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
August 7, 2014 
 I spent all morning on the last detector tour, LHCb visit. I met the physicist who was a 
tour guide at Antimatter visit. Since it was not a visit specific to summer students, a guide 
described what they did at the LHCb as simple as possible. However, they were willing to 
answer any questions. 
 Since P’Bird was gonna leave on the 9th of August, I 
had farewell dinner with him, Pias, Noria, Boui and Vovo at 
the restaurant in the St.Genis site. We had Chinese food 
and fortunately they knew French, thus they helped me to 
order food. I was sooo full and the favorite dish was 
chicken fried with sour sauce.  
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August 8, 2014 

Here it came, the last day of the lecture. The closing lecture was kinda summary of all 
they did at CERN. In the afternoon, I had ISOLDE visit. After work we helped to cook the special 
dinner for P’Bird and P’Kwang. They were leaving tomorrow and I was quite sad. Tonight 
P’Kwang and Pias went to the party but I didn’t. 

 
 
 
 
 
 
 

August 9, 2014 
I saw P’Kwang and P’Bird off at the airport and Martin drove for us. We went to Geneva 

to but some souvenirs. Today we were like a team because we all wore the summer student T-
shirt. On the way to the airport P’Kwang and Pias told us about a fun story happened last night. 
We enjoyed laughing and tried not to feel sad. We didn’t say goodbye for a long time since 
they had to get into the boarding gate; I a bit cried T_T.  
 After that Pias and I went to PATEK PHILIPPE museum in Geneva and decided to buy 
one-day ticket cost about 7.-CHF. There were a lot of expensive watches I could say. PATEK 
PHILIPPE watches is a well-known handmade watch brand. They had a long history and 
produced many kinds of complicated styles of watches. Even though we went to the wrong 
way at first, we had a chance to know the description of watch history from the guide without 
any extra pay. Then we went to find the shoes store near the park during the time we waited 
for the firework show. It was just closed 15 minutes ago. The upcoming firework show is a very 
famous event, we needed to buy ticket in order to get the best seat to see the best view cost 
up to 70.-CHF. Anyway, we found the good place for free. Today there were many the most 
stuffs. Firstly, Geneva became the most crowded city ever and the second is it was the biggest, 
longest (around one and a quarter hour) and the most beautiful firework show I’ve ever seen. It 
impressed me and it’s worth it after a long wait. I wished P’Kwang and P’Bird were here with us. 
We first wanted to play a ride after the show but it was quite late so that we made a decision 
to go back. Everyone wanted to get on the tram, I was like a tiny fish in a can. Finally Martin 
drove us back to the hostel. 
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August 10, 2014 

This Sunday I rode a bike to work at CERN and Pias travelled to Bassel with Martin by 
car. I searched more information about 90%CL and prepared the slides for the student session 
next Tuesday. Moreover, I drafted the script in order to talk effectively in 10 minutes. Also, I 
booked the hostel at Zermatt for our last trip in Switzerland next weekend. 
 
August 11, 2014 

I got the email said that if someone was willing to change the timeslot for the 
presentation with Jonas Ghini tomorrow; therefore, I decided to reply that I was as well as 
attachment of presentation’s sildes. During waiting for confirmation, I practiced to give a talk. 
After work we cooked dinner as always. 
 
August 12, 2014 

I had changed the timeslot to give a talk today at 10.15 a.m. to 10.30 a.m. I thought this 
is the first day of student session; hence, there were not a lot of people to attend. I was a bit 
excited; nonetheless, I took a deep breath and did my best. There was no question, anyway I 
relieved after a talk. Note that I just reminded that I said “graduate” instead of “gratefully” at 
the beginning of my talk. I hoped that my friends got some message I wanna share. Thanks Pias 
for lovely photos. Tonight P’Kwang was gonna leaving Thailand to further her computer 
engineering PHD study at the Virginia Tech institute, USA; hence, Pias and I planned to see her 
off via Skype about 10 p.m. However, the Internet connection was so poor, we couldn’t 
connect it. 
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August 13, 2014 
 Pias would give a talk in the topic of “invisible Z Estimation in the Monojet Final State”. 
She did it very well and I could understand what and how the project is. I took many shots of 
her. In the afternoon, I still found the way to write codes for running jobs on Batch lxplus. I 
stuck with the codes in the shell script to run root files and searched in many webpages. 
Finally, I made it and I was soo happy that I could find the solution. Since I don’t know how to 
run many jobs at the same time, I manually sent one-by-one job to run on lxplus. It spend 
around 3 hours on finishing each job, which the system would sent emails to confirmed us 
whether the results are completed. 
 

August 14, 2014 
 I carried on manually run jobs all day long. During waiting for outputs, e.g scattering 
cross section limit for each dark energy mass and threshold energy, I wrote the report and 
reviewed the content in the methodology sections.  
 
August 15, 2014 
 In the evening, I talked about work progress with Pias. Pias suggested that I had better 
write another shell scripts to run many jobs at the same time and she would help me about 
codes. After dinner, I discussed to write them; yet the Internet connection was poor again. 
Emacs program couldn’t launch quickly that meant couldn’t edit codes. As a consequence, I 
went to work at CERN at 9.30 p.m. by the Y-bus. I finally sent all jobs to run in time of the last 
Y-bus. Thank you Pias for your help. I went back to the hostel to prepare my backpack for 
Zermatt and Titlis tomorrow. I packed my warm clothes and went to bed around 3.00 a.m.  
 
August 16, 2014 
 I woke up at 4.00 a.m. because we needed to get in the tram about 5.40 a.m. We rode a 
bike from the hostel to CERN. Then, we took a train around 6.30 a.m.. Since the distances were 
quite far and took all morning on the train that’s way we needed to the train station as early as 
possible. When we arrive there, we decided to walk in the same trial as P’Kwang did, i.e. taking 
a cable car up to the hill. It was so cold and windy. We would to eat Fondue-cheese to warm 
up my body and another reasons is P’Bird recommended us because it’s very delicious, yet, we 
couldn’t find it. Then, we walked around and found the place where there was a big pond 
together with the Matterhorn Mountain behind it. Unfortunately, I couldn’t find any of it. As a 
result, we hiked down to the Zermatt town a few kilometers in order to absorb the fresh 
atmosphere from the nature trials. There were a lot of beautiful flowers and also Edelweiss, 
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which is the symbol of Switzerland, along the way. Here, I had fun hiking because we were 
sometimes out of the way and found out some adventurous and steep trail. We were free; 
however, be conscious what you were doing all the time. Though we didn’t eat Foudue-chesse 
uphill, the mission completed in the town where we’re gonna stay overnight here. The room 
was comfortable with double beds and a private bathroom. The hostel was new and the 
security was good: we are required to scan the access card. Such a long day, sleep tight and see 
you tomorrow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
August 17, 2014 
 We had breakfast around 7 a.m. as we had to take 4 hours on the train to another 
mountain, Titlis. The breakfast was as good as the hostel where we went to Rhienfall last 
month. We arrived at Engelberg, Titlis mountain around noon. Unbelievable, there were sooo 
many tourist groups from all over the world. We waited a cable car for an hour to reach the 
top. We spent 1-2 hours there and my favorite activitiy is playing the snow tubes. I did it three 
times and every time I felt free, so much fun and I screamed when I was let to slide down in a 
big curve and myself popped up from the tube.  
 
 
 
 
 
 
 
August 18, 2014 
 In the morning we planned to get the train ticket to Paris at Bellegrade, train station in 
France site, yet, we missed the bus so that we went in the evening instead. By the way, I got all 
results from jobs I submitted last Friday so that I could evaluate the total background from 
Z(vv), W(uv) and tops events. 
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 This evening we went to Bellegrade for the ticket. We got lost at first and finally we 
asked for the direction at tourist information near the Jean Monnet stop, where we had to get 
on the SNCF bus to the train station. It was far from here and spent 10.2 Euros that was quite 
expensive travelling expenses. I recommended that if you want to get the ticket, you could do 
it at Geneva train station with some extra charge, which is a better choice in terms of not 
wasting time and travelling expenses. 
 
August 19, 2014 
 I got the weird results that should improve compared with the previous study. I 
consulted with my supervisor. I thought it was something with my signal files so that I decided 
to run new LHE files to calculate new values of signal acceptances. I got new results and added 
it in my report. I sent an email to my supervisor for approval. Thanks for Pias about my work 
discussion and suggestion you gave me. 
 
August 20, 2014 
 I thought the results might be wrong so I asked my supervisor again. Eventually, I really 
did something wrong. I didn’t change the scattering cross section value in Monte Carlo 
simulation. As a result, I ran DELPHES and evaluate new signal acceptance again. Furthermore, 
plot the upper limit of it for 14 TeV and sent the results to my supervisor to cross check. In the 
evening, I went to Geneva alone to look for the running shoes for my sisters, yet there was no 
model she wanted. Before going back I ate Movenpick ice cream for the last time here. I’m 
gonna missed it. :P 
 

August 21, 2014 
 I returned the dosimeter as well as the bike at the bike service Building 124 and I got the 
100.-CHF deposit back. Today I waited for my supervisor feedback and wrote diaries on the day 
I missed. In the evening, I went to Val Thoiry commercial store for shoes again but I didn’t get 
anything. I went back to the hostel to cook dinner and also meals for tomorrow morning 
together with lunch box. We needed to clean all stuffs in the kitchen cupboard and I left some 
seasoning and dishes here. We prepared to return the cooker, knife and spatula to P’Phat 
tomorrow. 
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August 22, 2014 
 This is my last day at CERN. I went to building 55 for returning the CERN access card and 
going to the secretariat room to get the certificate. Late morning I went to Geneva with Pias to 
buy souvenir for my friends and my family. In the late afternoon I received the call from my 
supervisor to edit the results in the report I needed to upload tonight. Therefore, I went back to 
the hostel to have a quick dinner and packed all stuffs in my big luggage in order to leave at 
the hostel during travelling to France tomorrow. Since I kept my laptop in my baggage, I went 
back to CERN to edit my report with Pias. I had French fries with her at the CERN restaurant 
because I had never tried it during my stay here. I also met Wang who I usually met on the  
Y-bus whenever it was a late night. He suggested us about the trip in France. The best 
macaroon in the world at Laduree was recommended. We talked for a while and needed to say 
goodbye with him and also Daneil and Martin. I had joined the Summer Student classic Concert 
held at main auditorium before I finished all my report. 
  
 
 
 
 
 
 

I would like to thank all of staffs, my supervisor and my friends who give me a great 
moment at CERN. It is the one-life-time experience I will never forget. It helps me realize and 
visualize my goal in the future. It helps me to be mature and more confident to live in the real 
world. I hope that I will be here in the future. 


