Grp No.

Topic

Student Code

Student Name

Advisor

กลุม
่ ที 1: ว ันพฤห ัสบดีท ี 16 ธ ันวาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่าน ZOOM Cloud Meetings
61070503223
G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

Soil Improvement by Microbially Induced Calcite
Precipitation (MMC)

นายศักดิสิทธิ โชตนิธส
ิ วุ รรณ

61070503246

นางสาวมุกอันดา สุวณ
ั ณะสังข์

61070503258

นายธนเดช นันทนะวานิช

61070503211

นายนวพรรษ เขียวเม่น

61070503236

นายณั ฐนัย เอกอักษร

61070503240

นายธีระเดช เขตตะเคียน

61070503241

นายปริตต์ ศรีปาน

61070503257

นายอานนท์ พ ้องเสียง

61070503214

นางสาวพัณณิตา สุระอุดร

61070503219

นายฤทธิภม
ู ิ นาคะอินทร์

61070503248

นายวงศกร สือกลาง

61070503203

นางสาวกาญจนา ศิรไิ ทคงชืน

61070503224

นายสันตินม
ิ ต
ิ แสนภูวา

61070503237

นายทัตตวุฒ ิ เฉิดดิลก

61070503202

นางสาวกัลยจุฑา กฤษณะจูฑะ

61070503206

นายณั ฐชนน จันทร์ทบ
ั

61070503229

นายอิสรายุทธ เข็มจันทร์

61070503218

นางสาวเยจี ชอย

61070503252

นายศุภวิชญ์ ภิญโญ

61070503259

นายพีรพล ปรีชาบริสท
ุ ธิกุล

61070503204

นายกีรติ อยูส
่ บาย

61070503207

นายณิชพน อัครชัยเดโช

61070503213

นางสาวปั ณฑิตา อิศโรทัยกุล

Comparison of the design of seismic vertical elements
by using the response spectrum analysis(RSA) and
modified response spectrum analysis(MRSA)

61070503232

นายกวินภพ ประเสริฐธนะกิจ

61070503239

นายธีรภัทร ชีพสาทิศ

61070503249

นายวทัญ ู งามดี

Comparison of the design of seismic vertical elements
between the concrete and steel structure by using the
response spectrum analysis(RSA)

61070503234

นายณภัทร จารุสน
ั ติภาพ

61070503244

นายพิรย
ิ ะ แสนรักษ์

61070503251

นายศุภวิชญ์ คงสมาน

One and Multi-Directional P-Y Curves for Lateral PileSand Interaction of Single Pile and Pile Group (MD)
Seismic Design of Concrete High-Rise Building and
Seismic Retrofit Against Long-Period Ground Motion
(MD)
Cyclic Behavior of Unbonded Post -Tensioned Precast
Concrete Beam-Column Connections with Bucking
Restrained Knee Braces (MMC)

Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Flat
Slabs-Steel Column Connections

Strength of Perforation Upright Section in Cold-Formed
Steel of Storage Rack (MMC)

House Structure Design by Using Glued Laminated
Bamboo (MMC)

Study of Visual Inspections based on AASHTO and JICA
Standards for Reinforced Concrete Bridge (MD)

รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

Assoc. Prof. Dr. Goran Arangjelovski

Assoc. Prof. Dr. Goran Arangjelovski

ดร.เอกชัย อยูป
่ ระเสริฐชัย

ดร.เอกชัย อยูป
่ ระเสริฐชัย

รศ. ดร.สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช

ผศ. ดร.อภินัต ิ อัชกุล

ผศ. ดร.อภินัต ิ อัชกุล

กลุม
่ ที 1: ว ันพฤห ัสบดีท ี 16 ธ ันวาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่าน ZOOM Cloud Meetings

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

Cost Comparison of two-story Residential Buildings
Designed without and with Seismic Resistance Based on
DPT Standards (MMC)
Comparison of design , cost , and duration of steel
structure construction with conventional RC
construction a case study of a 6-stores building in
Bangkok (MD)

Developing Road Speed Profile: A Case Study of Pracha
Uthit Road (MD)

An Improved Formulation and Demonstration of Electric
Vehicle Routing Problem with Time Windows (MD)

Travel Mode Choice Analysis for West of Bangkok (MD)

Development of Educational Videos for Traffic Engineering Data Collection and Analysis

Study of flow pass the pagoda at Wat Krachee in
Ayutthaya, Thailand Using Computational Fluid
Dynamics (MD)

Construction Site Layout Planning for Tower Crane
and Materials Management (MD)

Study of Causes in Construction Delay Under COVID-19
Situation

61070503209

นายธัญเทพ ดวงบรรเทา

61070503225

นางสาวสุธม
ิ า จิตติรัตน์วฒ
ั นา

61070503226

นายอธิพัฒน์ ริมแจ ้ง

61070503205

นายชนาธิป แช่มช ้าง

61070503208

นายธนภูม ิ ด ้วงไข่

61070503245

นายภูมภ
ิ ท
ั ร พันพิชต
ิ

61070503227

นายอนพัทย์ พุทธเจริญจิตต์

61070503230

นางสาวกนกวรรณ ศรีโยธา

61070503253

นางสาวสตรีรัตน์ ทิพย์ป่าเว

61070503212

นายปฐพงศ์รัฐ เลิศบัวบาน

61070503217

นายเมธี ลีสถาพรกุลชัย

61070503231

นายกฤษฏิ สอดศรี

60070503254

นางสาวดารา บุญยิง

61070503222

นายวีรภัทร ศรีพลอย

61070503238

นายเทพทัต จิโรจน์มนตรี

58070503210

นายนุฒพ
ิ งษ์ บุญมาก

61070503210

นายนพดล ขําน ้อย

61070503221

นางสาววิลาสินี กนกทิพย์วรรณ

61070503247

นางสาวโยษิตา ตันรัตนะ

61070503216

นายภาสกร กังวาล

61070503250

นายศุภณั ฐ อัคราวัฒนา

61070503256

นายอัฐกร จิรัฐติกร

61070503220

นายวชิรวิทย์ อินทร์จันทร์

63070507401

นายรัชพฤกษ์ พรธารักษ์ เจริญ

ดร.เอกชัย อยูป
่ ระเสริฐชัย

รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน

ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล

รศ. ดร.อําพล การุณสุนทวงษ์

รศ. ดร.อําพล การุณสุนทวงษ์

รศ. ดร.อําพล การุณสุนทวงษ์

ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก ้องกิจกุล

ผศ. ดร.พิชญ์ สุธรี วรรธนา

ผศ. ดร.พิชญ์ สุธรี วรรธนา

Grp No.

Topic
กรรมการกลุม
่ ที 1

1

ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก ้องกิจกุล (Chairman)

2

ผศ. ดร.พิชญ์ สุธรี วรรธนา

3

ดร.วงศ์นรินทร์ คําพอ

4

รศ. ดร.สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

5

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช

6

ดร.เอกชัย อยูป
่ ระเสริฐชัย

7

Asst. Prof. Dr.Goran Arangjelovski

8

รศ. ดร.วรัช ก ้องกิจกุล

Student Code

Student Name

Advisor

Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/5918647152

Link ลิงก์สง
่ ไฟล์ CVE 401

https://forms.gle/cdss5FtqbupCkuFT6

เอกสารทีเกียวข้อง

https://ce.kmutt.ac.th/doc-bc-thesis/

Grp No.

Topic

Student Code

Student Name

Advisor

กลุม
่ ที 2: ว ันพฤห ัสบดีท ี 16 ธ ันวาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่าน ZOOM Cloud Meetings

G20

G21

G22

G23

G24

G25

G26

G27

G28

G29

G30

การเปรียบเทียบผลตอบสนองสูงสุดของสะพาน ชนิด Plank
Girder เนืองจากนํ าหนักบรรทุกตามมาตรฐาน AASHTO และ
รถบรรทุกไทย (MMC)

การวิเคราะห์อาคารเตียต ้านทานการสันสะเทือนของแผ่นดินไห
ว ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2564 (MMC)

ผลกระทบของทีรองรับแบบต่าง ๆ ต่อพฤติกรรมของโครงสร ้าง
(MMC)

ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากแรงลมทีมีผลต่อความสูงของ
อาคารสูง (MMC)

ผลของความยาวเส ้นพลาสติกทีมีตอ
่ ค่าแรงอัดและแรงดึงของ
คอนกรีตผสมเส ้นใย (MMC)
การศึกษาการใช ้พอลิเมอร์ดด
ู ซับยิง� ยวดต่อความสามารถใน
การรักษารอยร ้าวด ้วยตนเองของมอร์ตาร์ (MMC)

การศึกษาคุณสมบัตก
ิ ารทนไฟของมอร์ตาร์ทใช
ี ้เถ ้าถ่านหินผสม
กับกากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็ นวัสดุประสานและกระตุ ้นด ้วยด่าง
(MMC)

การศึกษาสมบัตเิ ชิงกลของผ ้าใบคอนกรีตทีทําจากยางพาราผส
มปูนซีเมนต์ (MMC)

ผลกระทบของการใช ้เถ ้าก ้นเตาแทนทีปูนซีเมนต์และใช ้เป็ นวัส
ดุบม
่ ภายในต่อสมบัตเิ ชิงกลของคอนกรีตสมรรถนะสูง(MMC)

ผลกระทบของการขุดอุโมงค์คซ
ู่ ้อนกันในแนวดิงทีมีระยะห่างระ
หว่างหน ้าการขุดต่อโครงสร ้างข ้างเคียง (MMC)

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซึมนํ าและความแข็งแรงของเม็ด
ดินเผาจากดินตะกอนนํ าประปา (MMC)

61070500607

นายจงกล โตทรัพย์ฤดี

61070500622

นายณั ฐภัทร บุญมี

61070500656

นางสาวศศกร กลันทะกะสุวรรณ์

61070500630

นางสาวธิดาวรรณ ใหปะโท

61070500659

นางสาวสิปาง โกมารทัต

61070500675

นางสาวพรรณิภา จําปาทอง

61070500604

นายกุลพัทธ์ เทพมณี

61070500627

นายธนวัฒน์ ศิลา

61070500658

นายสรวิศ กิตติสท ้านไตรภพ

61070500665

นายคมเดช จอมเทพมาลา

61070500677

นายรัชพล ระกิต ิ

61070500678

นายสหัสวรรษ คล ้ายสีทอง

61070500608

นางสาวจิราภา มุ ้ยแก ้ว

61070500644

นายพีระพัฒน์ ชากระโทก

61070500654

นายวิชชา สิงหวรรณุรัตน์

61070500663

นายวิชนาถ พึงมัน

61070500672

นางสาวปั ทมวรรณ บุญญา

61070500631

นายนวณั ฐ ชัยวาสี

61070500641

นางสาวพรทิภา เกิดมนตรี

61070500660

นางสาวอริสรา สุทธิวงษ์

61070500620

นายณั ฐนันท์ จันทร์หงษ์

61070500637

นายปราชญ์ พูลเกิด

61070500640

นายพชรพล ควรหา

61070500602

นายกฤติธ ี พุทธรักษ์

61070500615

นายณั ชพล จันทร์ควง

61070500669

นายธนวัฒน์ สายเรียม

61070500611

นายชณาภัทร แก ้วพินจ
ิ

61070500623

นายณั ฐวิช สิทธิอมรพร

61070500626

นายธนธัช เปรมศรี

61070500610

นางสาวพีชญา สอนกลาง

61070500624

นายดนุวฒ
ั น์ เมาลีทอง

61070500657

นายสรวิชญ์ สุขสําราญ

ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ

ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ

ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ

ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ

รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน

รศ. ดร.วีรชาติ ตังจิรภัทร

รศ. ดร.วีรชาติ ตังจิรภัทร

รศ. ดร.วีรชาติ ตังจิรภัทร

รศ. ดร.วีรชาติ ตังจิรภัทร

รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

กลุม
่ ที 2: ว ันพฤห ัสบดีท ี 16 ธ ันวาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่าน ZOOM Cloud Meetings

G31

G32

G33

G34

G35

G36

G37

การเปลียนแปลงความจุของทางแยก
กรณีมก
ี ารใช ้ยานยนต์ไร ้คนขับ (MD)

ปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช ้บริการรถโดยสารประจําท
าง (MD)

การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกถนนประชาอุทศ
ิ ถนนสุขสวัสดิ (MD)

การออกแบบสัญญาณไฟจราจรประเภทกึงตามปริมาณจราจร
สําหรับแยกจราจรหน ้า มจธ. (MD)

การศึกษาประสิทธิภาพในการใช ้เม็ดดินเผาทีมีสว่ นผสมของตะ
กอนดินประปาเพือชะลอการเกิดนํ าท่วมขังเนืองจากสภาวะฝนต
กหนักในบริเวณพืนทีสวนป่ าเบญจกิต ิ (MD)
การหาความเหมาะสมทีสุดของการใช ้เครืองขุดเจาะอุโมงค์ในส
ภาพชันดินอ่อนแบบหลายเป้ าหมายโดยใช ้โครงข่ายประสาทเที
ยม (MD)
กรณีศก
ึ ษาโครงการอาคารเรียนปฏิบต
ั ก
ิ ารและหอพักนักศึกษาวิ
ศวกรรมศาสตร์
สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
(MD)

61070500645

นายพุทธชาติ อ ้อยคํา

61070500652

นายวชิรวิทย์ สวัสดีนฤนาท

61070500679

นายรัทการ หะยีสมาแอ

61070500646

นายไพบูลย์ ประเสริฐ

61070500647

นายภูบดินทร์ อนงค์เลขา

61070500653

นายวริศ กลมเกลียว

61070500605

นางสาวเก็จแก ้ว เกษกุล

61070500625

นายธนดล พรมมา

61070500650

นายรัชพล ภูสศ
ุ ล
ิ ปธร

61070500606

นางสาวขนิษฐา เดวิเลาะ

61070500636

นายประภาคาร พูลเกิด

61070500649

นางสาวมาลินี ทองจบ

61070500638

นายปั ญจพล มณีจันทร์

61070500648

นางสาวมณีเดือน ยุวรรณบุญ

61070500668

นายธนดล บุญสุข

61070500616

นายณั ฐชัย เหมือนมี

61070500664

นายสหัสวรรษ วัยนิพฐ
ิ พงษ์

61070500670

นายนลวิชญ์ นพคุณทอง

61070500639

นายพงษ์ สวัสดิ สุวภาพกุล

61070500642

นายพัศ เลิศอาภานนท์

61070500676

นายรังสิมน
ั ตุ์ สุขเจริญ

ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล

รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสรุ ภานนท์

รศ. ดร.อําพล การุณสุนทวงษ์

รศ. ดร.อําพล การุณสุนทวงษ์

ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

ผศ. ดร.วุฒพ
ิ งศ์ เมืองน ้อย

Grp No.

G38

G39

Topic
กรณีศก
ึ ษางานต่อเติมพืนชัน 10 อาคารเรียนรวม5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี (MD)

การศึกษาการใช ้มาตรฐานอาคารเขียว(TREES)
ในการก่อสร ้างอาคารในประเทศไทย (MD)
กรรมการกลุม
่ ที 2

1

รศ. ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว (Chairman)

2

ดร.ธงชัย โพธิทอง

3

ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

4

รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสรุ ภานนท์

5

ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ

6

ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล

7

รศ. ดร.สมเกียรติ รุง่ ทองใบสุรย
ี ์

Student Code

Student Name

61070500609

ุ
นางสาวจิรารัตน์ เนาว์สข

61070500655

นางสาววิภาดา เวชมนต์

61070500673

นายพงศกร เพชรอาวุธ

61070500613

นางสาวซี เสริมมติวงศ์

61070500635

นางสาวเบญญทิพย์ มุง่ ดี

61070500643

นางสาวพิทยารัตน์ ญัตติเกือกูล
Join Zoom Meeting

Advisor

ผศ. ดร.วุฒพ
ิ งศ์ เมืองน ้อย

ผศ. ดร.วุฒพ
ิ งศ์ เมืองน ้อย

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551

Link ลิงก์สง
่ ไฟล์ CVE 401

https://forms.gle/cdss5FtqbupCkuFT6

เอกสารทีเกียวข้อง

https://ce.kmutt.ac.th/doc-bc-thesis/

