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ปี กำรศึกษำ 2558
ลำดับ

รำยชื่อวิทยำนิพนธ์

การศึกษาความจุและคุณภาพการให้บริ การบนสถานี
ม 1/2558 ขนส่ งสาธารณะกรณี ศึกษา สถานี บนรถไฟบีทีเอส
อโศก

ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ

ชื่อนักศึกษำ

รศ. ดร. อาพล การุ ณสุนทวงษ์

นางสาวโสรดา เสาวลักษณ์อกั ษร

การโก่งตัวมากของคานปลายยื่นที่ทาจากวัสดุแบบเจน
ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิ สกุล
เนอร์ไลซ์ลุดวิค
การประยุกต์ใช้ Excel Solver เพื่อกาหนด
ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
ม 3/2558 ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมสาหรับแบบจาลองทาง
อุทกวิทยา
Deformation Analysis of CFRD with Consideration Assoc. Prof. Dr. Pornkasem
ม 4/2558
Jongpradist
of Time-Dependent Behaviour
ม 2/2558

นายพีรสิ ทธิ์ มหาสุ วรรณชัย

นายสี ฆศิษฏ์ วิทิตพันธ์

Mr. Chana Phutthananon

ม 5/2558

Impact of Engineering Cap on Mechanical Behaviors Assoc. Prof. Dr. Pornkasem
Jongpradist
of T-Shaped Deep Mixing Piles under Axial Loading

Mr. Phatharaphong Yensri

ม 6/2558

Three Dimensional Analysis of Soil-Pile-Structure
Interaction Problem in Soft Clay

Dr. Goran Arangjelovski

Mr. Thanaporn Tipsunavee

ม 7/2558

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์เพิ่มการสลาย
พลังงานที่อาศัยการครากของชิ้นส่ วนขนาดเล็ก

ผศ. ดร. อภินตั ิ อัชกุล

นายทศพล ลิม้ อานุภาวะ

ผลของแรงกระทาคงค้างต่อกาลังยึดเหนี่ ยวของเหล็ก
ม 8/2558 ข้ออ้อยในคอนกรี ตที่ยดึ ประสานกันด้วยซี เมนต์มอร์
ต้าร์ ผสมนาโนซิ ลิกา

รศ. ดร. ทวิช พูลเงิน

นางสาวจุฑาภรณ์ อัครอริ ยวงศา

รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน
ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

นางสาวสุนิสา ปั นติ

ผศ.ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

นางสาวเพ็ญพิชชา คงเพิ่มโกศล

ม 9/2558

ความทนทานต่อสารละลายซัลเฟตและสารละลาย
กรดของซี เมนต์มอร์ตา้ ร์ผสมนาโนซิ ลิกา

การศึกษาการต้านทานการแทรกซึ มของคลอไรด์เข้า
ม 10/2558 สู่ คอนกรี ตที่ทาจากกากแคลเซี ยมคาร์ ไบด์และเถ้าก้น
เตาเป็ นวัสดุประสาน
ม 11/2558

กาลังยึดเหนี่ ยวของคอนกรี ตที่ใช้มวลรวมจากเศษ
คอนกรี ตที่มีเถ้าปาล์มน้ ามันเป็ นวัสดุประสาน

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

นายธนาวิชญ์ ศรี ปาน

ม 12/2558

อีลาสติคคาของโครงสร้างโค้งแบบครึ่ งวงกลมภายใต้
แรงกระทาแบบจุดที่ติดตามการเสี ยรู ปของโครงสร้าง

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

นายพีระภัทร์ กาญจนประเสริ ฐ

ลำดับ

รำยชื่อวิทยำนิพนธ์

Seismic Collapse Evaluation of Buckling-Restrained
ม 13/2558 Knee-Braced Frames with Single Plate Shear
Connections

ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ

ชื่อนักศึกษำ

Assoc. Prof. Dr. Sutat
Leelataviwat

Mr. Piseth Doung

ม 14/2558

Finite Element Simulation of a Reinforced Flexible
Pavement Structure Subjected to Cyclic Loading

Asst. Prof. Dr. Sompote
Youwai

Mr. Worakrit Ariyanonthacha

ม 15/2558

Strength and Deformation Properties of Sand-EPS
Bead Mixture

Assoc. Prof. Dr. Warat
Kongkitkul

Mr. Agawit Thaothip

Asst. Prof. Dr. Sompote
Youwai

Mr. Chanon Wonghasadorn

ดร. วศิน เกียรติโกมล

นายวริ ช แสนสุ ขเจริ ญผล

Evaluation of Behaviors of Bridge Approach
ม 16/2558 Structure with Expanded Polystyrene Foam (EPS) as
Backfill Material
ม 17/2558

การพัฒนาค่าเทียบเท่ารถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของ
รถบรรทุกสาหรับถนนวงเวียนในประเทศไทย

ม 18/2558

การวิเคราะห์ความต้องการเดินทางที่ถูกชักนา
รศ.ดร. อาพล การุ ณสุ นทวงษ์
กรณี ศึกษารถไฟความเร็ วสู งสายกรุ งเทพฯ-หนองคาย

ม 19/2558 ปั จจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปโรงรี ยนเชิ งรุ ก
ม 20/2558
ม 21/2558
ม 22/2558
ม 23/2558
ม 24/2558

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรี สุรภานนท์

การศึกษาและการปรับปรุ งสภาพจราจรที่ไม่สมดุล
บริ เวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟ กรณี ศึกษา ทางแยกที่
ดร. วศิน เกียรติโกมล
มีการจัดการเลนรับน้อยกว่าเลนส่ ง
การศึกษาความสู งคลื่นซัดบนโครงสร้างพื้นเอียงแบบ
ศ. ดร. ชัยยุทธ ชิ นณะราศรี
ลูกบาศก์คอนกรี ต
ปริ มาณฝนสู งสุ ดที่เป็ นไปได้และปริ มาณน้ าท่วม
สู งสุ ดที่เป็ นไปได้สาหรับภาคเหนื อและภาค
รศ.ดร. นิ ตยา หวังวงศ์วโิ รจน์
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
Evaluate of Significant Wave Height Using
Asst. Prof. Dr. Chaiwat
Numerical Model
Ekkawatpanit
การใช้ทฤษฎีพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณในการ
จาลองคลื่นบริ เวณประเทศไทย

ดร. ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์

นายอุดม จิตตวิเชียร
นางสาวสิ นีนาถ ใจซื่ อ
นางสาวพิชญา พันวัน
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วอนุสนธิ์

นายชัชพล เข็มเงิน
Mr. Wongnarin Kompor
นางสาวชุติภทั ร์ ฝอยหิ รัญ

