
กลุม่ ชอืภาษาไทย อ.ทปีรกึษา จํานวน นศ. รายชอืนักศกึษา
น.ส.ศริดา เศรษฐศกัดาศริิ
นายชากรณ ์ฐากรูจรินนท์นายธเนศ ดใีจ
นายอรุช  รัตนเชดิชยั
นายอนุศกัด ิ ทพิยากลูนายธนรัตน ์ ญาณวรีะศกัดิ
นายชญานนิ  จันทรส์วย
นายวทิยาธร  แกว้คานทีน.ส.อภญิวด ี จลุโพธิ
นายรุ่งโรจน ์ ลมิพุทธานุภาพ
นายกญัจนค์ชา เจรญิกจิตกิาญจน์
นายบด ีพรกมสมัยนายสทุธศิกัด ิมงิขวญั
นายบดนิทร ์สายลมนายปฏภิาณ ปวณีเสถยีร
น.ส.ณัฐชยา โพธทิอง
นายพลพัฒน ์ชมุแสงนายพชร หตีชว่ย
นายพงษ์เทพ วนัเพ็ง
นายอภวิฒุ ิรัตนพงษ์มณี
นายจนิตภัทร ์จรัิงกาลนายธงไท วลิานันท์
นายพงษ์เทพ  สมจติต์
นายกอ้งภพ  ศรสีขุนายจารุกติต ินา้นําโชค
นายกรภัทร ์กจิจานนท์น.ส.จริวสั จัทรสธุา
นายธนวชิญ ์ เหมทวิากร
นายณัฐพงศ ์ เจรญิปรุนายธรีพงศ ์ จักคุม้
นายวสิวชั  ทพัสวสัดิ
นายทพัพสาร  อาศนะนายทรงพล บญุศริเิศรษฐ
นายณัฐดนัย  ชมเดช
นายทวชียั  วทิยสริไิพบลูย์นายขวญั  นาคบญุชยั
นายวรนิทร ์ กลนิชนื
นายวศิว  สรอ้ยวงศ์นายณัฎชา ชมแกว้
นายกรีต ิ สวุรรณปากแพรก

AM03 สรา้งจักรยานพับตน้แบบขนาดเล็กจากเครอืงพมิพ ์3 มติิ ผศ.ดร.อรสิรา ชยักติตรัิตนา (ARC) 3

AM02 การศกึษาการเคลอืนทแีละการออกแบบของชดุจับแมพ่มิพถ์งุมอืยาง ผศ.ดร.ชยัณรงค ์ ศรกีลุวงศ ์(CSW) 3

AM01 การจําลองเชงิตวัเลขของการปะทะกนัของกระสนุกบัแผน่โลหะวางเรยีง
ซอ้นกนั ผศ.ดร.ชยัณรงค ์ ศรกีลุวงศ ์(CSW) 3

DC05 อปุกรณ์เก็บตวัอยา่งนําบนยานสาํรวจใตนํ้า ดร.สวา่งทติย ์ศรกีจิสวุรรณ (SAS) 3

DC04 การปรับปรุงเครอืงวดัมมุบานเกล็ดบนครบีระบายความรอ้น อ.ธรีพล  ศรยีบุล (TPS)
ผศ.ดร.ปมูยศ  วลัลกิลุ (PYV) 2

DC07 การออกแบบเครอืงจําลองสาํหรับฝึกบนิโดยใชฐ้านเคลอืนไหวแบบ 6 
องศาอสิระ

รศ.ดร.สวุฒัน ์ กลุธนปรดีา (SWK)
อ.ธรีวจัน ์ แสงเพชร ์(TWS) 3

DC03 การปรับปรุงเครอืงตรวจสอบแบบไมทํ่าลายสาํหรับขอ้ตอ่บดักรแีข็ง อ.ธรีพล  ศรยีบุล (TPS) 3

DC02 เครอืงใหอ้าหารสนัุขอตัโนมัต ิรุ่น 2 รศ.ดร.ภดูสิ  ลกัษณะเจรญิ (PDL)
ดร.ธาดา  สขุศลิา (TSA) 4

DC01 เครอืงทดสอบวสัดดุอกยางลอ้แบบกระแทกเพอืหาคณุสมบตัทิางกลของ
วสัดดุอกยางลอ้ ผศ.ดร.จักร จันทลกัขณา (JJL) 3

TS02 การศกึษาเชงิทดลองการทาํความเย็นแบบเทอรโ์มอะคสูตกิ ดร.พัชรนิทร ์ แซจ่ัน (PRS) 3

TS01 การผลติเชอืเพลงิแข็งไรค้วนัจากชวีมวลโดยกระบวนการทอรแิฟคชนั ผศ.ดร.กรองแกว้ เลาหลดิานนท ์(KKL) 3

TS05 การศกึษาและพัฒนาระบบทาํความเย็นแบบพกพา รศ.ดร.ธนาคม สนุทรชยันาคแสง (TSS)
อ.ภาณุวชัร ์ องึโสภาพงษ์ (PVU) 2

TS04 การปรับปรุงและพัฒนากงัหันกา๊ซทใีชเ้ชอืเพลงิโพรเพน ผศ.ดร.พสิฐิ  ยงยงิศกัดถิาวร (PSS) 4

TS03 การศกึษาพฤตกิรรมการระเหยของหยดสารละลายลเิทยีมโบรไมดด์ว้ย
เทคนคิการวเิคราะหภ์าพถา่ย

ดร.พัชรนิทร ์ แซจ่ัน (PRS)
ผศ.ดร.ปมูยศ  วลัลกิลุ (PYV) 3



นายปัญญวรรธน ์ ขําสวุรรณนายศรัณยธ์ร จันทรา
นายสหชยั เลศิภควณชิ
นายอาทติย ์ประธานทพิย์นายอาํพล อภชิยักลุ
นายศกัรนิทร ์ ประเสรฐิสกลุ
นายสหเทพ เสอืสา่นนส.วรรณอาภา ศรจีามร
นายเศวต พลายชมุ
นายศภุฤกษ์ แมลงภู่นายอารซีนั เตะ๊หมาน
น.ส.อสิรยี ์ พาหพัุนธุโ์ตกมล
นายจารุตม ์สขุสวา่งนายจติรภณ ศรอีาจ
น.ส.พรรณศนิ ีพันธุไ์พโรจน์นายสรวชิ เลขพลการ
นายวชัรพงศ ์ บญุทวี
นายธรีภัทร ์ ทองสองนายอานนท ์ ใยโพธทิอง
นายจริวฒัน ์ สมานัตตานนท์
นายเชดิชาย กงิโก ้
นายสมทิธศิกัด ิพรายแกว้นายเมธวจัน ์โพธวิฒันกวนิ
นายฐานพันธ ์ สรอ้ยศรี
นายพงศพั์ทธ ์ประสพแสงนายนนท ์ สาพมิาน
นายภาคภมู ิ ฉมิวาส
นายปิตภัิทร  ฉมิเรอืง
นายอเล็กซานเดอร ์ แอลเลนนายวรายทุธ  แทน่พทิกัษ์
นายตะวนั  ธรรมรังสี
นายปิยังกรู  ปญุญศรี
น.ส.ณัฐนชิ  ไตรยคณุนายศภุกร  เกาะสงูเนนิ
นายพัทธโรจน ์ โรจนด์ษิยชยั
นายภาคภมู ิ ควรคํานวณ
นายวศิรุต  คดูษิฐาเลศินายบารเมษฐ ์ สายสวุรรณ
นายอชัฌาเออื เชยีวชาญ
น.ส.ศริผิกา จันทะสม
น.ส.อภษิฎา ตณัฑพงศ์AE04 การออกแบบเบอืงตน้ของ Bell Shaped Nozzle สาํหรับระบบขบัเคลอืน

ของจรวด
รศ.ดร.อดุมเกยีรต ินนทแกว้ (UNK)
ดร.ธาดา  สขุศลิา (TSA) 4

AE03 การออกแบบและจัดสรา้งอากาศยานไรค้นขบั: C
อ.ทศพร  สนุทรเภสชั (TOS)
รศ.ดร.สวุฒัน ์ กลุธนปรดีา (SWK)
ผศ.ดร.บญุชยั  วจัจะตรากลุ (BNC)
อ.ธรีวจัน ์ แสงเพชร ์(TWS)

4

AE02 ออกแบบ จัดสรา้ง และบนิทดสอบอากาศยานไรค้นขบัขนาดเล็ก: B
รศ.ดร.สวุฒัน ์ กลุธนปรดีา (SWK)
ผศ.ดร.บญุชยั  วจัจะตรากลุ (BNC)
อ.ทศพร  สนุทรเภสชั (TOS)
อ.ธรีวจัน ์ แสงเพชร ์(TWS)

4

AE01 ออกแบบ จัดสรา้ง และบนิทดสอบอากาศยานไรค้นขบัขนาดเล็ก: A
อ.ธรีวจัน ์ แสงเพชร ์(TWS)
รศ.ดร.สวุฒัน ์ กลุธนปรดีา (SWK)
ผศ.ดร.บญุชยั  วจัจะตรากลุ (BNC)
อ.ทศพร  สนุทรเภสชั (TOS)

4

AM11 กลไกปีกนก รศ.ดร.สนิชยั ชนิวรรัตน ์(SCH) 3

AM10 เครอืงระเบดิเยอืไมด้ว้ยไอนําในหอ้งปฎบิตักิาร รศ.ดร.สนิชยั ชนิวรรัตน ์(SCH) 4

การประเมนิสมรรถนะการทางานของหุน่ยนต ์EOD และการปรับปรุง-
ตดิตงัอปุกรณ์เพมิเตมิบนหุน่ยนต์ อ.มานพ  คงคานธิ ิ(MNK) 3

ออกแบบ และสรา้งเครอืงชว่ยยกชนิงานหลอ่ทดสอบคอนกรตี อ.มานพ คงคานธิ ิ(MNK) 3AM05

AM06

AM09 การออกแบบจักรยานคารบ์อนไฟเบอรแ์ละไทเทเนยีมชนดิปรับระยะได ้ ดร.พงษ์ศกัด ินมิดํา (PSN) 3

AM08 เครอืงทดสอบอดัแรงดนัถังอดัความดนัถังแกส๊ปิคนคิ ดร.พงษ์ศกัด ินมิดํา (PSN) 2

AM07 ศกึษาและออกแบบวสัดคุอมโพสทิสาํหรับจักรยาน ปีท2ี ดร.พงษ์ศกัด ินมิดํา (PSN) 3

AM04 เครอืงปลกูสบัปะรดกงึอตัโนมัติ ผศ.ดร.อรสิรา ชยักติตรัิตนา (ARC) 3

AM03 สรา้งจักรยานพับตน้แบบขนาดเล็กจากเครอืงพมิพ ์3 มติิ ผศ.ดร.อรสิรา ชยักติตรัิตนา (ARC) 3



นายยชุนันท ์แสนยะ
นายกานต ์ บรุนิทรโ์กษฐ์
นายดนุพร  อกัษรอนิทร์นายพลธรษิตร ์ นวลใย
นายวทิวสั ศรภีาสถติย์
นายพาทศิ สดุเสนาะนายชยัณรงค ์กลา้แข็ง
น.ส.ชนนกิานต ์แกว้กาสี
น.ส.ภารด ีเชดิชดิน.ส.พชิญา สงิหก์าญจนโรจน์

AE08 ออกแบบและจัดสรา้ง REACTION-WHEELแบบ 1 แกน สาํหรับ 
SSACS II ดร.พงศธร สายสจุรติ (PHS) 1 นายวสพุล วงศค์ําดี

AE09 การดดัแปลง RC-Helicopter เป็นชดุทดลองการควบคมุ Helicopter 
แบบ 2 DOF

รศ.ดร.สวุฒัน ์ กลุธนปรดีา (SWK)
อ.ธรีวจัน ์ แสงเพชร ์(TWS) 1 นายกลุยทุธ ์จติตะเกษม

AE07 การทดสอบดาวเทยีม KNACKSAT ในสภาพใกลเ้คยีงอวกาศ โดยการ
ปลอ่ยดว้ย HIGH ALTITUDE BALLOON ดร.พงศธร สายสจุรติ (PHS) 3

AE06 การออกแบบและจัดหาใบพัดเหมาะสมสาํหรับอากาศยานขนาดเล็ก ผศ.ดร.บญุชยั  วจัจะตรากลุ (BNC) 3

AE05 อากาศยานไรค้นขบัโดยวธิ ีCOANDA EFFECT ผศ.ดร.บญุชยั  วจัจะตรากลุ (BNC) 3


