
Grp No. Topic Student Code Student Name Advisor

กลุม่ท ี1: วนัพฤหสับดที ี16 ธนัวาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผา่น ZOOM Cloud Meetings

G1 Soil Improvement by Microbially Induced Calcite 
Precipitation (MMC)

61070503223 นายศกัดสิทิธ ิโชตนธิสิวุรรณ

รศ. ดร.พรเกษม จงประดษิฐ์61070503246    นางสาวมกุอนัดา สวุณัณะสงัข์

61070503258 นายธนเดช นันทนะวานชิ

G2 One and Multi-Directional P-Y Curves for Lateral Pile-
Sand Interaction of Single Pile and Pile Group (MD)

61070503211 นายนวพรรษ เขยีวเมน่
Assoc. Prof. Dr. Goran Arangjelovski

61070503236 นายณัฐนัย เอกอกัษร

G3
Seismic Design of Concrete High-Rise Building and 
Seismic Retrofit Against Long-Period Ground Motion 
(MD)

61070503240 นายธรีะเดช เขตตะเคยีน

Assoc. Prof. Dr. Goran Arangjelovski61070503241 นายปรติต ์ศรปีาน

61070503257 นายอานนท ์พอ้งเสยีง

G4
Cyclic Behavior of Unbonded Post -Tensioned Precast 
Concrete Beam-Column Connections with Bucking 
Restrained Knee Braces (MMC)

61070503214 นางสาวพัณณติา สรุะอดุร

ดร.เอกชยั อยูป่ระเสรฐิชยั61070503219 นายฤทธภิมู ินาคะอนิทร์

61070503248 นายวงศกร สอืกลาง

G5 Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Flat 
Slabs-Steel Column Connections

61070503203 นางสาวกาญจนา ศริไิทคงชนื

ดร.เอกชยั อยูป่ระเสรฐิชยั61070503224 นายสนัตนิมิติ แสนภวูา

61070503237 นายทตัตวฒุ ิเฉดิดลิก

G6 Strength of Perforation Upright Section in Cold-Formed 
Steel of Storage Rack (MMC)

61070503202 นางสาวกลัยจฑุา กฤษณะจฑูะ

รศ. ดร.สทุศัน ์ลลีาทววีฒัน์61070503206 นายณัฐชนน จันทรท์บั

61070503229 นายอสิรายทุธ เข็มจันทร์

G7 House Structure Design by Using Glued Laminated 
Bamboo (MMC)

61070503218 นางสาวเยจ ีชอย

ดร.จลุพจน ์จริวชัรเดช61070503252 นายศภุวชิญ ์ภญิโญ

61070503259 นายพรีพล ปรชีาบรสิทุธกิลุ

G8
Study of Visual Inspections based on AASHTO and JICA
Standards for Reinforced Concrete Bridge (MD)

61070503204 นายกรีต ิอยูส่บาย

ดร.จลุพจน ์จริวชัรเดช61070503207 นายณชิพน อคัรชยัเดโช

61070503213 นางสาวปัณฑติา อศิโรทยักลุ

G9
Comparison of the design of seismic vertical elements 
by using the response spectrum analysis(RSA) and 
modified response spectrum analysis(MRSA)

61070503232 นายกวนิภพ ประเสรฐิธนะกจิ

ผศ. ดร.อภนัิต ิอชักลุ61070503239 นายธรีภทัร ชพีสาทศิ

61070503249 นายวทญั  ูงามดี

G10
Comparison of the design of seismic vertical elements 
between the concrete and steel structure by using the 
response spectrum analysis(RSA)

61070503234 นายณภทัร จารสุนัตภิาพ

ผศ. ดร.อภนัิต ิอชักลุ61070503244 นายพริยิะ แสนรักษ์

61070503251 นายศภุวชิญ ์คงสมาน

กลุม่ท ี1: วนัพฤหสับดที ี16 ธนัวาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผา่น ZOOM Cloud Meetings

G11
Cost Comparison of two-story Residential Buildings 
Designed without and with Seismic Resistance Based on 
DPT Standards (MMC)

61070503209 นายธญัเทพ ดวงบรรเทา

ดร.เอกชยั อยูป่ระเสรฐิชยั61070503225 นางสาวสธุมิา จติตรัิตนว์ฒันา

61070503226 นายอธพัิฒน ์รมิแจง้

G12
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)

61070503205 นายชนาธปิ แชม่ชา้ง

รศ. ดร.ทวชิ พลูเงนิ61070503208 นายธนภมู ิดว้งไข่

61070503245 นายภมูภิทัร พันพชิติ

G13 Developing Road Speed Profile: A Case Study of Pracha
Uthit Road (MD)

61070503227 นายอนพัทย ์พทุธเจรญิจติต์

ผศ. ดร.วศนิ เกยีรตโิกมล61070503230 นางสาวกนกวรรณ ศรโียธา

61070503253 นางสาวสตรรัีตน ์ทพิยป่์าเว

G14 An Improved Formulation and Demonstration of Electric
Vehicle Routing Problem with Time Windows (MD)

61070503212 นายปฐพงศรั์ฐ เลศิบวับาน

รศ. ดร.อําพล การณุสนุทวงษ์61070503217 นายเมธ ีลสีถาพรกลุชยั

61070503231 นายกฤษฏ ิสอดศรี

G15 Travel Mode Choice Analysis for West of Bangkok (MD)

60070503254 นางสาวดารา บญุยงิ

รศ. ดร.อําพล การณุสนุทวงษ์61070503222 นายวรีภทัร ศรพีลอย

61070503238 นายเทพทตั จโิรจนม์นตรี

58070503210 นายนุฒพิงษ์ บญุมาก รศ. ดร.อําพล การณุสนุทวงษ์

G17
Study of flow pass the pagoda at Wat Krachee in 
Ayutthaya, Thailand Using Computational Fluid 
Dynamics (MD)

61070503210 นายนพดล ขํานอ้ย

ผศ. ดร.ดวงฤด ีโฆษิตกติตวิงศ ์กอ้งกจิกลุ61070503221 นางสาววลิาสนิ ีกนกทพิยว์รรณ

61070503247    นางสาวโยษิตา ตนัรัตนะ

G18 Construction Site Layout Planning for Tower Crane
           and Materials Management (MD) 

61070503216 นายภาสกร กงัวาล

ผศ. ดร.พชิญ ์สธุรีวรรธนา61070503250 นายศภุณัฐ อคัราวฒันา

61070503256 นายอฐักร จรัิฐตกิร

G19 Study of Causes in Construction Delay Under COVID-19
Situation

61070503220 นายวชริวทิย ์อนิทรจั์นทร์
ผศ. ดร.พชิญ ์สธุรีวรรธนา

63070507401 นายรัชพฤกษ์ พรธารักษ์เจรญิ

Development of Educational Videos for Traffic Engineering Data Collection and AnalysisG16



Grp No. Topic Student Code Student Name Advisor

กรรมการกลุม่ท ี1 Join Zoom Meeting https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/5918647152

1 ผศ. ดร.ดวงฤด ีโฆษิตกติตวิงศ ์กอ้งกจิกลุ (Chairman) Link ลงิกส์ง่ไฟล ์CVE 401 https://forms.gle/cdss5FtqbupCkuFT6

2 ผศ. ดร.พชิญ ์สธุรีวรรธนา เอกสารทเีกยีวขอ้ง https://ce.kmutt.ac.th/doc-bc-thesis/

3 ดร.วงศน์รนิทร ์คําพอ

4 รศ. ดร.สทุศัน ์ลลีาทววีฒัน์

5 ดร.จลุพจน ์จริวชัรเดช

6 ดร.เอกชยั อยูป่ระเสรฐิชยั

7 Asst. Prof. Dr.Goran Arangjelovski

8 รศ. ดร.วรัช กอ้งกจิกลุ



Grp No. Topic Student Code Student Name Advisor

กลุม่ท ี2: วนัพฤหสับดที ี16 ธนัวาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผา่น ZOOM Cloud Meetings

G20
การเปรยีบเทยีบผลตอบสนองสงูสดุของสะพาน ชนดิ Plank 
Girder เนอืงจากนําหนักบรรทกุตามมาตรฐาน AASHTO และ 
รถบรรทกุไทย (MMC)

61070500607 นายจงกล โตทรัพยฤ์ดี

ผศ. ดร.บญุม ีชนินาบญุ61070500622 นายณัฐภทัร บญุมี

61070500656 นางสาวศศกร กลนัทะกะสวุรรณ์

G21 การวเิคราะหอ์าคารเตยีตา้นทานการสนัสะเทอืนของแผน่ดนิไห
ว ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2564 (MMC)

61070500630    นางสาวธดิาวรรณ ใหปะโท

ผศ. ดร.บญุม ีชนินาบญุ61070500659    นางสาวสปิาง โกมารทตั

61070500675 นางสาวพรรณภิา จําปาทอง

G22 ผลกระทบของทรีองรับแบบตา่ง ๆ ตอ่พฤตกิรรมของโครงสรา้ง
(MMC)

61070500604 นายกลุพัทธ ์เทพมณี

ผศ. ดร.บญุม ีชนินาบญุ61070500627 นายธนวฒัน ์ศลิา

61070500658 นายสรวศิ กติตสิทา้นไตรภพ

G23 ศกึษาเปรยีบเทยีบผลกระทบจากแรงลมทมีผีลตอ่ความสงูของ
อาคารสงู (MMC)

61070500665 นายคมเดช จอมเทพมาลา

ผศ. ดร.บญุม ีชนินาบญุ61070500677 นายรัชพล ระกติิ

61070500678 นายสหสัวรรษ คลา้ยสทีอง

G24 ผลของความยาวเสน้พลาสตกิทมีตีอ่คา่แรงอดัและแรงดงึของ
คอนกรตีผสมเสน้ใย (MMC)

61070500608 นางสาวจริาภา มุย้แกว้
รศ. ดร.ทวชิ พลูเงนิ

61070500644 นายพรีะพัฒน ์ชากระโทก

61070500654 นายวชิชา สงิหวรรณุรัตน์

รศ. ดร.วรีชาต ิตงัจริภทัร61070500663 นายวชินาถ พงึมนั

61070500672 นางสาวปัทมวรรณ บญุญา

G26
การศกึษาคณุสมบตักิารทนไฟของมอรต์ารท์ใีชเ้ถา้ถา่นหนิผสม
กบักากแคลเซยีมคารไ์บดเ์ป็นวสัดปุระสานและกระตุน้ดว้ยดา่ง 
(MMC)

61070500631 นายนวณัฐ ชยัวาสี

รศ. ดร.วรีชาต ิตงัจริภทัร61070500641 นางสาวพรทภิา เกดิมนตรี

61070500660 นางสาวอรสิรา สทุธวิงษ์

G27 การศกึษาสมบตัเิชงิกลของผา้ใบคอนกรตีททํีาจากยางพาราผส
มปนูซเีมนต ์(MMC)

61070500620 นายณัฐนันท ์จันทรห์งษ์

รศ. ดร.วรีชาต ิตงัจริภทัร61070500637 นายปราชญ ์พลูเกดิ

61070500640 นายพชรพล ควรหา

G28 ผลกระทบของการใชเ้ถา้กน้เตาแทนทปีนูซเีมนตแ์ละใชเ้ป็นวสั
ดบุม่ภายในตอ่สมบตัเิชงิกลของคอนกรตีสมรรถนะสงู(MMC)

61070500602 นายกฤตธิ ีพทุธรักษ์

รศ. ดร.วรีชาต ิตงัจริภทัร61070500615 นายณัชพล จันทรค์วง

61070500669 นายธนวฒัน ์สายเรยีม

G29 ผลกระทบของการขดุอโุมงคค์ูซ่อ้นกนัในแนวดงิทมีรีะยะหา่งระ
หวา่งหนา้การขดุตอ่โครงสรา้งขา้งเคยีง (MMC)

61070500611 นายชณาภทัร แกว้พนิจิ

รศ. ดร.พรเกษม จงประดษิฐ์61070500623 นายณัฐวชิ สทิธอิมรพร

61070500626 นายธนธชั เปรมศรี

G30 การศกึษาประสทิธภิาพการดดูซมึนําและความแข็งแรงของเม็ด
ดนิเผาจากดนิตะกอนนําประปา (MMC)

61070500610 นางสาวพชีญา สอนกลาง

ศ. ดร.ชยัยทุธ ชนิณะราศรี61070500624 นายดนุวฒัน ์เมาลทีอง

61070500657 นายสรวชิญ ์สขุสําราญ

กลุม่ท ี2: วนัพฤหสับดที ี16 ธนัวาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผา่น ZOOM Cloud Meetings

G31 การเปลยีนแปลงความจขุองทางแยก
กรณีมกีารใชย้านยนตไ์รค้นขบั (MD)

61070500645 นายพทุธชาต ิออ้ยคํา

ผศ. ดร.วศนิ เกยีรตโิกมล61070500652 นายวชริวทิย ์สวสัดนีฤนาท

61070500679 นายรัทการ หะยสีมาแอ

G32 ปัจจัยทสีง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารประจําท
าง (MD)

61070500646 นายไพบลูย ์ประเสรฐิ

รศ. ดร.วโิรจน ์ศรสีรุภานนท์61070500647 นายภบูดนิทร ์อนงคเ์ลขา

61070500653 นายวรศิ กลมเกลยีว

G33 การปรับปรงุสญัญาณไฟจราจรบรเิวณสามแยกถนนประชาอทุศิ-
ถนนสขุสวสัด ิ(MD)

61070500605 นางสาวเก็จแกว้ เกษกลุ

รศ. ดร.อําพล การณุสนุทวงษ์61070500625 นายธนดล พรมมา

61070500650 นายรัชพล ภสูศุลิปธร

G34 การออกแบบสญัญาณไฟจราจรประเภทกงึตามปรมิาณจราจร
สําหรับแยกจราจรหนา้ มจธ. (MD)

61070500606 นางสาวขนษิฐา เดวเิลาะ

รศ. ดร.อําพล การณุสนุทวงษ์61070500636 นายประภาคาร พลูเกดิ

61070500649 นางสาวมาลนิ ีทองจบ

G35
การศกึษาประสทิธภิาพในการใชเ้ม็ดดนิเผาทมีสีว่นผสมของตะ
กอนดนิประปาเพอืชะลอการเกดินําทว่มขงัเนอืงจากสภาวะฝนต
กหนักในบรเิวณพนืทสีวนป่าเบญจกติ ิ(MD)

61070500638 นายปัญจพล มณีจันทร์

ศ. ดร.ชยัยทุธ ชนิณะราศรี61070500648 นางสาวมณีเดอืน ยวุรรณบญุ

61070500668 นายธนดล บญุสขุ

G36
การหาความเหมาะสมทสีดุของการใชเ้ครอืงขดุเจาะอโุมงคใ์นส
ภาพชนัดนิออ่นแบบหลายเป้าหมายโดยใชโ้ครงขา่ยประสาทเที
ยม (MD)

61070500616 นายณัฐชยั เหมอืนมี

รศ. ดร.พรเกษม จงประดษิฐ์61070500664 นายสหสัวรรษ วยันพิฐิพงษ์

61070500670 นายนลวชิญ ์นพคณุทอง

G37

กรณีศกึษาโครงการอาคารเรยีนปฏบิตักิารและหอพักนักศกึษาวิ
ศวกรรมศาสตร ์
สถาบนัโคเซน็แหง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
(MD)

61070500639 นายพงษ์สวสัด ิสวุภาพกลุ

ผศ. ดร.วฒุพิงศ ์เมอืงนอ้ย61070500642 นายพัศ เลศิอาภานนท์

61070500676 นายรังสมินัตุ ์สขุเจรญิ

G25 การศกึษาการใชพ้อลเิมอรด์ดูซบัยิ�งยวดตอ่ความสามารถใน
การรักษารอยรา้วดว้ยตนเองของมอรต์าร ์(MMC)
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G38 กรณีศกึษางานตอ่เตมิพนืชนั 10 อาคารเรยีนรวม5
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(MD)

61070500609 นางสาวจริารัตน ์เนาวส์ขุ

ผศ. ดร.วฒุพิงศ ์เมอืงนอ้ย61070500655 นางสาววภิาดา เวชมนต์

61070500673 นายพงศกร เพชรอาวธุ

G39 การศกึษาการใชม้าตรฐานอาคารเขยีว(TREES)
ในการกอ่สรา้งอาคารในประเทศไทย (MD)

61070500613 นางสาวซ ีเสรมิมตวิงศ์

ผศ. ดร.วฒุพิงศ ์เมอืงนอ้ย61070500635 นางสาวเบญญทพิย ์มุง่ดี

61070500643 นางสาวพทิยารัตน ์ญัตตเิกอืกลู

กรรมการกลุม่ท ี2 Join Zoom Meeting https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551

1 รศ. ดร.สมโพธ ิอยูไ่ว  (Chairman) Link ลงิกส์ง่ไฟล ์CVE 401 https://forms.gle/cdss5FtqbupCkuFT6

2 ดร.ธงชยั โพธทิอง เอกสารทเีกยีวขอ้ง https://ce.kmutt.ac.th/doc-bc-thesis/

3 ศ. ดร.ชยัยทุธ ชนิณะราศรี

4 รศ. ดร.วโิรจน ์ศรสีรุภานนท์

5 ผศ. ดร.บญุม ีชนินาบญุ

6 ผศ. ดร.วศนิ เกยีรตโิกมล

7 รศ. ดร.สมเกยีรต ิรุง่ทองใบสรุยี์




