กลุม
่

ชือภาษาไทย

อ.ทีปรึกษา

จํานวน นศ.

TS01 การผลิตเชือเพลิงแข็งไร ้ควันจากชีวมวลโดยกระบวนการทอริแฟคชัน

ผศ.ดร.กรองแก ้ว เลาหลิดานนท์ (KKL)

3

TS02 การศึกษาเชิงทดลองการทําความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติก

ดร.พัชรินทร์ แซ่จัน (PRS)

3

ดร.พัชรินทร์ แซ่จัน (PRS)
ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกล
ุ (PYV)

3

TS04 การปรับปรุงและพัฒนากังหันก๊าซทีใช ้เชือเพลิงโพรเพน

ผศ.ดร.พิสฐิ ยงยิงศักดิถาวร (PSS)

4

TS05 การศึกษาและพัฒนาระบบทําความเย็นแบบพกพา

รศ.ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง (TSS)
อ.ภาณุ วช
ั ร์ อึงโสภาพงษ์ (PVU)

2

TS03

DC01

การศึกษาพฤติกรรมการระเหยของหยดสารละลายลิเทียมโบรไมด์ด ้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย

เครืองทดสอบวัสดุดอกยางล ้อแบบกระแทกเพือหาคุณสมบัตท
ิ างกลของ
ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา (JJL)
วัสดุดอกยางล ้อ

3

DC02 เครืองให ้อาหารสุนัขอัตโนมัต ิ รุ่น 2

รศ.ดร.ภูดส
ิ ลักษณะเจริญ (PDL)
ดร.ธาดา สุขศิลา (TSA)

4

DC03 การปรับปรุงเครืองตรวจสอบแบบไม่ทําลายสําหรับข ้อต่อบัดกรีแข็ง

อ.ธีรพล ศรียบ
ุ ล (TPS)

3

DC04 การปรับปรุงเครืองวัดมุมบานเกล็ดบนครีบระบายความร ้อน

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

2

DC05 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างนํ าบนยานสํารวจใต ้นํ า

ดร.สว่างทิตย์ ศรีกจิ สุวรรณ (SAS)

3

DC07

การออกแบบเครืองจําลองสําหรับฝึ กบินโดยใช ้ฐานเคลือนไหวแบบ 6
องศาอิสระ

รศ.ดร.สุวฒ
ั น์ กุลธนปรีดา (SWK)
อ.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ (TWS)

3

AM01

การจําลองเชิงตัวเลขของการปะทะกันของกระสุนกับแผ่นโลหะวางเรียง
ซ ้อนกัน

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกล
ุ วงศ์ (CSW)

3

AM02 การศึกษาการเคลือนทีและการออกแบบของชุดจับแม่พม
ิ พ์ถงุ มือยาง

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกล
ุ วงศ์ (CSW)

3

AM03 สร ้างจักรยานพับต ้นแบบขนาดเล็กจากเครืองพิมพ์ 3 มิต ิ

ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา (ARC)

3

รายชือนักศึกษา
น.ส.ศิรดา เศรษฐศักดาศิร ิ
นายชากรณ์ ฐากูรจิรนนท์
นายธเนศ ดีใจ
นายอรุช รัตนเชิดชัย
ั ดิ ทิพยากูล
นายอนุศก
นายธนรัตน์ ญาณวีระศักดิ
นายชญานิน จันทร์สวย
นายวิทยาธร แก ้วคานที
น.ส.อภิญวดี จุลโพธิ
นายรุ่งโรจน์ ลิมพุทธานุภาพ
นายกัญจน์คชา เจริญกิจติกาญจน์
นายบดี พรกมสมัย
ั ดิ มิงขวัญ
นายสุทธิศก
นายบดินทร์ สายลม
นายปฏิภาณ ปวีณเสถียร
น.ส.ณัฐชยา โพธิทอง
นายพลพัฒน์ ชุมแสง
นายพชร หีตช่วย
นายพงษ์ เทพ วันเพ็ง
นายอภิวฒ
ุ ิ รัตนพงษ์ มณี
นายจินตภัทร์ จิรังกาล
นายธงไท วิลานั นท์
นายพงษ์ เทพ สมจิตต์
นายก ้องภพ ศรีสข
ุ
นายจารุกต
ิ ติ น ้านํ าโชค
นายกรภัทร์ กิจจานนท์
น.ส.จิรวัส จัทรสุธา
นายธนวิชญ์ เหมทิวากร
นายณัฐพงศ์ เจริญปรุ
นายธีรพงศ์ จักคุ ้ม
นายวิสวัช ทัพสวัสดิ
นายทัพพสาร อาศนะ
นายทรงพล บุญศิรเิ ศรษฐ
นายณัฐดนัย ชมเดช
ั วิทยสิรไิ พบูลย์
นายทวีชย
นายขวัญ นาคบุญชัย
นายวรินทร์ กลินชืน
นายวิศว สร ้อยวงศ์
นายณัฎชา ชมแก ้ว
นายกีรติ สุวรรณปากแพรก

AM03 สร ้างจักรยานพับต ้นแบบขนาดเล็กจากเครืองพิมพ์ 3 มิต ิ

ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา (ARC)

3

AM04 เครืองปลูกสับปะรดกึงอัตโนมัต ิ

ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา (ARC)

3

AM05 ออกแบบ และสร ้างเครืองช่วยยกชินงานหล่อทดสอบคอนกรีต

อ.มานพ คงคานิธ ิ (MNK)

3

อ.มานพ คงคานิธ ิ (MNK)

3

AM07 ศึกษาและออกแบบวัสดุคอมโพสิทสําหรับจักรยาน ปี ท2
ี

ั ดิ นิมดํา (PSN)
ดร.พงษ์ ศก

3

AM08 เครืองทดสอบอัดแรงดันถังอัดความดันถังแก๊สปิ คนิค

ั ดิ นิมดํา (PSN)
ดร.พงษ์ ศก

2

AM09 การออกแบบจักรยานคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมชนิดปรับระยะได ้

ั ดิ นิมดํา (PSN)
ดร.พงษ์ ศก

3

AM10 เครืองระเบิดเยือไม ้ด ้วยไอนํ าในห ้องปฎิบต
ั ก
ิ าร

รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ (SCH)

4

AM11 กลไกปี กนก

รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ (SCH)

3

AM06

การประเมินสมรรถนะการทางานของหุน
่ ยนต์ EOD และการปรับปรุงติดตังอุปกรณ์เพิมเติมบนหุน
่ ยนต์

AE01 ออกแบบ จัดสร ้าง และบินทดสอบอากาศยานไร ้คนขับขนาดเล็ก: A

AE02 ออกแบบ จัดสร ้าง และบินทดสอบอากาศยานไร ้คนขับขนาดเล็ก: B

AE03 การออกแบบและจัดสร ้างอากาศยานไร ้คนขับ: C

AE04

การออกแบบเบืองต ้นของ Bell Shaped Nozzle สําหรับระบบขับเคลือน
ของจรวด

อ.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ (TWS)
รศ.ดร.สุวฒ
ั น์ กุลธนปรีดา (SWK)
ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล (BNC)
อ.ทศพร สุนทรเภสัช (TOS)
รศ.ดร.สุวฒ
ั น์ กุลธนปรีดา (SWK)
ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล (BNC)
อ.ทศพร สุนทรเภสัช (TOS)
อ.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ (TWS)
อ.ทศพร สุนทรเภสัช (TOS)
รศ.ดร.สุวฒ
ั น์ กุลธนปรีดา (SWK)
ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล (BNC)
อ.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ (TWS)

รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก ้ว (UNK)
ดร.ธาดา สุขศิลา (TSA)

4

4

4

4

นายปั ญญวรรธน์ ขําสุวรรณ
นายศรัณย์ธร จันทรา
นายสหชัย เลิศภควณิช
นายอาทิตย์ ประธานทิพย์
ั ล
นายอําพล อภิชยกุ
นายศักรินทร์ ประเสริฐสกุล
นายสหเทพ เสือส่าน
นส.วรรณอาภา ศรีจามร
นายเศวต พลายชุม
นายศุภฤกษ์ แมลงภู่
ั เต๊ะหมาน
นายอารีซน
น.ส.อิสรีย ์ พาหุพันธุโ์ ตกมล
นายจารุตม์ สุขสว่าง
นายจิตรภณ ศรีอาจ
น.ส.พรรณศินี พันธุไ์ พโรจน์
นายสรวิช เลขพลการ
นายวัชรพงศ์ บุญทวี
นายธีรภัทร์ ทองสอง
นายอานนท์ ใยโพธิทอง
นายจิรวัฒน์ สมานัตตานนท์
นายเชิดชาย กิงโก ้
ั ดิ พรายแก ้ว
นายสมิทธิศก
นายเมธวัจน์ โพธิวัฒนกวิน
นายฐานพันธ์ สร ้อยศรี
นายพงศ์พัทธ์ ประสพแสง
นายนนท์ สาพิมาน
นายภาคภูม ิ ฉิมวาส
นายปิ ตภ
ิ ัทร ฉิมเรือง
นายอเล็กซานเดอร์ แอลเลน
นายวรายุทธ แท่นพิทก
ั ษ์
นายตะวัน ธรรมรังสี
นายปิ ยังกูร ปุญญศรี
น.ส.ณัฐนิช ไตรยคุณ
นายศุภกร เกาะสูงเนิน
นายพัทธโรจน์ โรจน์ดษ
ิ ยชัย
นายภาคภูม ิ ควรคํานวณ
นายวิศรุต คูดษ
ิ ฐาเลิศ
นายบารเมษฐ์ สายสุวรรณ
นายอัชฌาเอือ เชียวชาญ
น.ส.ศิรผ
ิ กา จันทะสม
น.ส.อภิษฎา ตัณฑพงศ์

AE05 อากาศยานไร ้คนขับโดยวิธ ี COANDA EFFECT

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล (BNC)

3

AE06 การออกแบบและจัดหาใบพัดเหมาะสมสําหรับอากาศยานขนาดเล็ก

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล (BNC)

3

ดร.พงศธร สายสุจริต (PHS)

3

ดร.พงศธร สายสุจริต (PHS)

1

AE07
AE08
AE09

การทดสอบดาวเทียม KNACKSAT ในสภาพใกล ้เคียงอวกาศ โดยการ
ปล่อยด ้วย HIGH ALTITUDE BALLOON
ออกแบบและจัดสร ้าง REACTION-WHEELแบบ 1 แกน สําหรับ
SSACS II
การดัดแปลง RC-Helicopter เป็ นชุดทดลองการควบคุม Helicopter
แบบ 2 DOF

รศ.ดร.สุวฒ
ั น์ กุลธนปรีดา (SWK)
อ.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ (TWS)

1

นายยุชนันท์ แสนยะ
นายกานต์ บุรน
ิ ทร์โกษฐ์
นายดนุพร อักษรอินทร์
นายพลธริษตร์ นวลใย
นายวิทวัส ศรีภาสถิตย์
นายพาทิศ สุดเสนาะ
นายชัยณรงค์ กล ้าแข็ง
น.ส.ชนนิกานต์ แก ้วกาสี
น.ส.ภารดี เชิดชิด
น.ส.พิชญา สิงห์กาญจนโรจน์
นายวสุพล วงศ์คําดี

นายกุลยุทธ์ จิตตะเกษม

