TS = Thermal Science, DC = Dynamics&Control, AM = Applied Mechanics, AE = Aerospace Engineering
่ ภำษำไทย
ชือ

กลุม
่

อ.ทีป
่ รึกษำ

จำนวน นศ.

้ เพลิงไร ้ควันจำกผักตบชวำ
TS01 กำรผลิตแท่งเชือ

ผศ.ดร.กรองแก ้ว เลำหลิดำนนท์ (KKL)

3

TS02 กำรศึกษำเชิงกำรทดลองกำรทำควำมเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติก

ดร.พัชรินทร์

แซ่จัน (PRS)

3

ดร.พัชรินทร์
ผศ.ดร.ปูมยศ

แซ่จัน (PRS)
วัลลิกล
ุ (PYV)

3

ยงยิง่ ศักดิถ
์ ำวร (PSS)

4

TS03

กำรออกแบบเชิงหลักกำรและกำรทดสอบอุปกรณ์ผลิตไอน้ ำใน
เครือ
่ งทำควำมเย็นแบบดูดซึมด ้วยพลังงำนแสงอำทิตย์

TS04 กำรศึกษำกำรอบแห ้งด ้วยวิธก
ี ำรพำควำมร ้อนร่วมกับกำรแผ่รังสีควำมร ้อน ผศ.ดร.พิสฐิ

TS05 กำรศึกษำและพัฒนำระบบทำควำมเย็นแบบพกพำ
DC01

เครือ
่ งทดสอบดอกยำงล ้อแบบกระแทกเพือ
่ หำคุณสมบัตท
ิ ำงกลของ
ดอกยำง

DC02 เครือ
่ งให ้อำหำรสุนัขอัตโนมัต ิ รุน
่ 2

DC03

กำรออกแบบเชิงหลักกำรและกำรทดสอบระบบเฝ้ำสังเกตและควบคุม
เครือ
่ งทำควำมเย็นแบบดูดซึมด ้วยพลังงำนแสงอำทิตย์

รศ.ดร.ธนำคม สุนทรชัยนำคแสง
(TSS)

2

ผศ.ดร.จักร จันทลักขณำ (JJL)

3

รศ.ดร.ภูดส
ิ
ลักษณะเจริญ (PDL)
ดร.ธำดำ
สุขศิลำ (TSA)

4

อ.ธีรพล

3

ศรียบ
ุ ล (TPS)

DC04 กำรออกแบบและสร ้ำงเครือ
่ งม ้วนท่อพลำสติกอัตโนมัต ิ

อ.ธีรพล
ศรียบ
ุ ล (TPS)
ผศ.ดร.ปูมยศ
วัลลิกล
ุ (PYV)

2

DC05 อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ ำบนยำนสำรวจใต ้น้ ำ

ดร.สว่ำงทิตย์ ศรีกจิ สุวรรณ (SAS)

3

DC06 แบบจำลองมอเตอร์ไซด์

ดร.สว่ำงทิตย์ ศรีกจิ สุวรรณ (SAS)

1

DC07 กำรควบคุมฐำนเคลือ
่ นไหวแบบ 6 องศำอิสระ

รศ.ดร.สุวัฒน์
กุลธนปรีดำ (SWK)
อ.ธีรวัจน์
แสงเพชร์ (TWS)

3

AM01

กำรจำลองเชิงตัวเลขของกำรปะทะกันของกระสุนกับแผ่นโลหะ
วำงเรียงซ ้อนกัน

ผศ.ดร.ชัยณรงค์

ศรีกล
ุ วงศ์ (CSW)

3

AM02

กำรศึกษำกำรเคลือ
่ นทีแ
่ ละกำรออกแบบของชุดจับยึดแม่พม
ิ พ์
ถุงมือยำง

ผศ.ดร.ชัยณรงค์

ศรีกล
ุ วงศ์ (CSW)

3

AM03 สร ้ำงจักรยำนพับต ้นแบบขนำดเล็กจำกเครือ
่ งพิมพ์ 3 มิต ิ

ผศ.ดร.อริสรำ ชัยกิตติรัตนำ (ARC)

3

AM04 ออกแบบและสร ้ำงเครือ
่ งปลูกสัปปะรดแบบใช ้ต ้นกล ้ำ

ผศ.ดร.อริสรำ ชัยกิตติรัตนำ (ARC)

3

AM05 ระบบเครือ
่ งทุ่นแรงช่วยงำนวิศวกรโยธำ

อ.มำนพ คงคำนิธ ิ (MNK)

3

AM06 กำรประเมินผลและกำรวิเครำะห์ควำมแข็งแรงของหุน
่ ยนต์ EOD

อ.มำนพ

3

คงคำนิธ ิ (MNK)

่ นั กศึกษำ
รำยชือ
น.ส.ศิรดำ เศรษฐศักดำศิร ิ
นำยชำกรณ์ ฐำกูรจิรนนท์
นำยธเนศ ดีใจ
นำยอรุช
รัตนเชิดชัย
นำยอนุศักดิ์
ทิพยำกูล
นำยธนรัตน์
ญำณวีระศักดิ์
นำยชญำนิน
จันทร์สวย
นำยวิทยำธร
แก ้วคำนที
น.ส.อภิญวดี
จุลโพธิ์
นำยรุง่ โรจน์
ลิม
้ พุทธำนุภำพ
นำยกัญจน์คชำ เจริญกิจติกำญจน์
นำยบดี พรกมสมัย
นำยสุทธิศักดิ์ มิง่ ขวัญ
นำยบดินทร์ สำยลม
นำยปฏิภำณ ปวีณเสถียร
น.ส.ณั ฐชยำ โพธิท
์ อง
นำยพลพัฒน์ ชุมแสง
นำยพชร หีตช่วย
นำยพงษ์เทพ วันเพ็ง
นำยอภิวฒ
ุ ิ รัตนพงษ์ มณี
นำยจินตภัทร์ จิรังกำล
นำยธงไท วิลำนั นท์
นำยพงษ์เทพ
สมจิตต์
นำยก ้องภพ
ศรีสข
ุ
นำยจำรุกต
ิ ติ์ น ้ำนำโชค
นำยกรภัทร์ กิจจำนนท์
น.ส.จิรวัส จัทรสุธำ
นำยธนวิชญ์
เหมทิวำกร
นำยณั ฐพงศ์
เจริญปรุ
นำยธีรพงศ์
จักคุ ้ม
นำยสักกำยทิพย์
เลิศรู ้
นำยวิสวัช
ทัพสวัสดิ์
นำยทัพพสำร
อำศนะ
นำยทรงพล บุญศิรเิ ศรษฐ
นำยณั ฐดนั ย
ชมเดช
ั
นำยทวีชย
วิทยสิรไิ พบูลย์
นำยขวัญ
นำคบุญชัย
่
นำยวรินทร์
กลิน
่ ชืน
นำยวิศว
สร ้อยวงศ์
นำยณั ฎชำ ชมแก ้ว
นำยกีรติ
สุวรรณปำกแพรก
นำยปั ญญวรรธน์
ขำสุวรรณ
นำยศรัณย์ธร จันทรำ
นำยสหชัย เลิศภควณิช
นำยอำทิตย์ ประธำนทิพย์
้ กุล
นำยอำพล อภิชัย
นำยศักรินทร์
ประเสริฐสกุล
นำยสหเทพ เสือส่ำน
นส.วรรณอำภำ ศรีจำมร
นำยเศวต พลำยชุม
นำยศุภฤกษ์ แมลงภู่

TS
DC
AM
AE
Total

จำนวนกลุม
่ จำนวน
5
7
11
8
31

นศ.
15
16
33
27
91

AM06 กำรประเมินผลและกำรวิเครำะห์ควำมแข็งแรงของหุน
่ ยนต์ EOD

อ.มำนพ

คงคำนิธ ิ (MNK)

3

AM07 ศึกษำและออกแบบวัสดุคอมโพสิทสำหรับจักรยำน ปี ท ี่ 2

ดร.พงษ์ศักดิ์ นิม
่ ดำ (PSN)

3

AM08 เครือ
่ งทดสอบอัดแรงดันถังอัดควำมดันถังแกสปิ คนิค

ดร.พงษ์ศักดิ์ นิม
่ ดำ (PSN)

2

AM09 ศึกษำและออกแบบจักรยำนปรับระยะได ้

ดร.พงษ์ศักดิ์ นิม
่ ดำ (PSN)

3

AM10 เครือ
่ งแยกเยือ
่ ผักตบชวำ

รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ (SCH)

4

AM11 กลไกปี กนก

รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ (SCH)

3

ออกแบบ
AE01
A

จัดสร ้ำง

และบินทดสอบอำกำศยำนไร ้คนขับขนำดเล็ก:

AE02

ออกแบบ
B

จัดสร ้ำง

และบินทดสอบอำกำศยำนไร ้คนขับขนำดเล็ก:

AE03

ออกแบบ
C

จัดสร ้ำง

และบินทดสอบอำกำศยำนไร ้คนขับขนำดเล็ก:

อ.ธีรวัจน์
แสงเพชร์ (TWS)
รศ.ดร.สุวัฒน์
กุลธนปรีดำ (SWK)
ผศ.ดร.บุญชัย
วัจจะตรำกุล (BNC)
อ.ทศพร
สุนทรเภสัช (TOS)
รศ.ดร.สุวัฒน์
กุลธนปรีดำ (SWK)
ผศ.ดร.บุญชัย
วัจจะตรำกุล (BNC)
อ.ทศพร
สุนทรเภสัช (TOS)
อ.ธีรวัจน์
แสงเพชร์ (TWS)
อ.ทศพร
สุนทรเภสัช (TOS)
รศ.ดร.สุวัฒน์
กุลธนปรีดำ (SWK)
ผศ.ดร.บุญชัย
วัจจะตรำกุล (BNC)
อ.ธีรวัจน์
แสงเพชร์ (TWS)

4

4

4

AE04 จรวดต ้นแบบ รุน
่ 1

รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก ้ว (UNK)
ดร.ธำดำ
สุขศิลำ (TSA)

4

AE05 อำกำศยำนไร ้คนขับโดยวิธ ี Coanda

ผศ.ดร.บุญชัย

วัจจะตรำกุล (BNC)

3

AE06 กำรออกแบบและจัดสร ้ำงใบพัดเครือ
่ งบินขนำดเล็ก

ผศ.ดร.บุญชัย

วัจจะตรำกุล (BNC)

3

AE07 กำรพัฒนำดำวเทียมจำลองขนำดกระป๋ องน้ ำดืม
่ 1

ดร.พงศธร สำยสุจริต (PHS)

3

AE08 กำรพัฒนำดำวเทียมจำลองขนำดกระป๋ องน้ ำดืม
่ 2

ดร.พงศธร สำยสุจริต (PHS)

2

TS
DC
AM
AE
Total

จำนวนกลุม
่ จำนวน
5
7
11
8
31

นศ.
15
19
33
27
94

ั เต๊ะหมำน
นำยอำรีซน
น.ส.อิสรีย ์
พำหุพันธุโ์ ตกมล
นำยจำรุตม์ สุขสว่ำง
นำยจิตรภณ ศรีอำจ
น.ส.พรรณศินี พันธุไ์ พโรจน์
นำยสรวิช เลขพลกำร
นำยวัชรพงศ์
บุญทวี
นำยธีรภัทร์
ทองสอง
นำยอำนนท์
ใยโพธิท
์ อง
นำยจิรวัฒน์
สมำนั ตตำนนท์
นำยเชิดชำย กิง่ โก ้
นำยสมิทธิศักดิ์ พรำยแก ้ว
นำยเมธวัจน์ โพธิว์ ัฒนกวิน
นำยฐำนพันธ์
สร ้อยศรี
นำยพงศ์พัทธ์ ประสพแสง
นำยนนท์
สำพิมำน
นำยภำคภูม ิ
ฉิมวำส
นำยปิ ตภ
ิ ัทร
ฉิมเรือง
นำยอเล็กซำนเดอร์
แอลเลน
นำยวรำยุทธ
แท่นพิทักษ์
นำยตะวัน
ธรรมรังสี
นำยปิ ยังกูร
ปุญญศรี
น.ส.ณั ฐนิช
ไตรยคุณ
นำยศุภกร
เกำะสูงเนิน
นำยพัทธโรจน์
โรจน์ดษ
ิ ยชัย
นำยภำคภูม ิ
ควรคำนวณ
นำยวิศรุต
คูดษ
ิ ฐำเลิศ
นำยบำรเมษฐ์
สำยสุวรรณ
่ วชำญ
นำยอัชฌำเอือ
้ เชีย
น.ส.ศิรผ
ิ กำ จันทะสม
น.ส.อภิษฎำ ตัณฑพงศ์
นำยยุชนั นท์ แสนยะ
นำยกำนต์
บุรน
ิ ทร์โกษฐ์
นำยดนุพร
อักษรอินทร์
นำยพลธริษตร์
นวลใย
นำยวิทวัส ศรีภำสถิตย์
นำยพำทิศ สุดเสนำะ
นำยชัยณรงค์ กล ้ำแข็ง
น.ส.ชนนิกำนต์ แก ้วกำสี
น.ส.ภำรดี เชิดชิด
น.ส.พิชญำ สิงห์กำญจนโรจน์
นำยวสุพล วงศ์คำดี
นำยกุลยุทธ์ จิตตะเกษม

