
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 12:00น. (กลุ่ม1 เช้า) 

 

ล าดับ ชื่อหัวข้อ และ รายชื่อนักศึกษา ที่ปรึกษา PDF VDO 
G2 P-Y Curves for Lateral Pile-Sand Interaction of Single Pile and 

Pile Group (MD)  
61070503211 นายนภัทร ยาทิพย์สกุล 
61070503236 นายณัฐนัย เอกอักษร  

Asst.Prof. Dr.Goran 
Arangjelovski 

PDF VDO 

G4 Cyclic Behavior of Unbonded Post -Tensioned Precast 
Concrete Beam-Column Connections with Bucking 
Restrained Knee Braces (MEC) 
61070503214 นางสาวพัณณิตา สุระอุดร 
61070503219 นายฤทธิภูมิ นาคะอินทร์ 
61070503248 นายวงศกร สื่อกลาง 

ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย PDF VDO 

G5 Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Flat 
Slabs-Steel Column Connections (MEC) 
61070503203 นางสาวกาญจนา ศิริไทคงชื่น 
61070503224 นายสันตินิมิต แสนภูวา  
61070503237 นายทัตตวุฒิ เฉิดดิลก 

ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย PDF VDO 

G7 House Structure Design by Using Glued Laminated Bamboo 
(MEC)  
61070503218 นางสาวเยจี ชอย 
61070503252 นายศุภวิชญ์ ภิญโญ 
61070503259 นายพีรพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล 

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช PDF VDO 

G8 Study of Visual Inspections based on AASHTO and JICA 
Standards for Reinforced Concrete Bridge (MD)  
61070503204 นายกีรติ อยู่สบาย 
61070503207 นายณิชพน อัครชัยเดโช  
61070503213 นางสาวปัณฑิตา อิศโรทัยกุล  

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช PDF VDO 

G9 Comparison of the design of seismic vertical elements 
by using the response spectrum analysis and 
modified response spectrum analysis (MD) 
61070503232 นายกวินภพ ประเสริฐธนะกิจ 
61070503239 นายธีรภัทร ชีพสาทิศ   
61070503249 นายวทัญญู งามดี 

ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล PDF VDO 

G11 COST COMPARISON OF TWO-STORY RESIDENTIAL BUILDINGS 
DESIGNED WITHOUT AND WITH SEISMIC RESISTANCE BASED ON 
DPT STANDARDS (MEC) 
61070503209 นายธัญเทพ ดวงบรรเทา 
61070503225 นางสาวสุธิมา จิตติรัตน์วัฒนา 
61070503226 นายอธิพัฒน์ ริมแจ้ง 

ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย PDF VDO 

https://drive.google.com/file/d/1eEFHzSQSdqIz4LSE092A5OlCtJUUw484/view?usp=sharing
https://youtu.be/62cIZKs5RWA
https://drive.google.com/file/d/16vioB-SZ5mEXovD_p7xCsr2RrQO7PXW7/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3qmoYi4Puq4
https://drive.google.com/file/d/1UF1K5gcQ07K8toZtw8IZqlUnOYOICJ97/view?usp=sharing
https://youtu.be/pmzS4QtbIFc
https://drive.google.com/file/d/19X3XXgs0GMNhBCwPuD1IvR6T6yzbh-PX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=x2xHW1XAgX8
https://drive.google.com/file/d/1hVSF90wNt4WqPt3yf4gSq18TRfocnOEP/view?usp=sharing
https://youtu.be/M27pasba1UM
https://drive.google.com/file/d/1wKD54AKxilEZuK77CUSW6HBrScTKkE30/view?usp=sharing
https://youtu.be/YMZSUTWwDbg
https://drive.google.com/file/d/1uTLbgihob3JxKwuFUrNMZnR_9SGunbk_/view?usp=sharing
https://youtu.be/CFnf0nIorOs
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ล าดับ ชื่อหัวข้อ และ รายชื่อนักศึกษา ที่ปรึกษา PDF VDO 

G13 ROAD SPEED PROFILE: A CASE STUDY OF PRACHA UTHIT  
ROAD (MD)  
61070503227   นายอนพัทย์ พุทธเจริญจิตต์ 
61070503230   นางสาวกนกวรรณ ศรีโยธา 
61070503253   นางสาวสตรีรัตน์ ทิพย์ป่าเว 

ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล PDF VDO 

G15 Travel Mode Choice Analysis for West of Bangkok (MD) 
60070503254   นางสาวดารา บุญยิ่ง 
61070503222   นายวีรภัทร ศรีพลอย 
61070503238   นายเทพทัต จิโรจน์มนตรี 

รศ. ดร.อ าพล การุณสุนทวงษ์ PDF VDO 

G21 การวิเคราะห์อาคารเตี้ยต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2564 (MEC) 
61070500630 นางสาวธดิาวรรณ ใหปะโท 
61070500659 นางสาวสิปาง โกมารทัต 
61070500675 นางสาวพรรณิภา จ าปาทอง 

ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ PDF VDO 

G24 ผลของความยาวเส้นใยพลาสติกที่มีต่อค่าแรงอัด ก าลังรับแรงดึงและก าลัง
รับแรงอัด ของคอนกรีตผสมเส้นใยพลาสติก (MEC) 
61070500608 นางสาวจิราภา มุ้ยแก้ว 
61070500644 นายพีระพัฒน์ ชากระโทก 

รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน PDF VDO 

G25 การศึกษาการใช้พอลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวดในการรักษารอยร้าวด้วยตนเองของ
มอร์ตาร์ 
61070500654 นายวชิชา สงิหวรรณุรัตน์ 
61070503663 นายวชินาถ พ่ึงม่ัน 
61070500672 นางสาวปัทมวรรณ บญุญา 

รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร PDF VDO 

กลุ่มที่ 1 Join Zoom Meeting for Group 1: https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/5918647152 
กรรมการสอบ 

1. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล (ประธานสอบ) 
2. รศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว 
3. รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
4. ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล  
5. ผศ. ดร.ชัยวัฒน ์เอกวัฒน์พานิชย์ 
6. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 
7. ดร.เอกชัย อยู่ประเสรฐิชัย 

https://drive.google.com/file/d/1Dx4L0CQl7KgcC9j93P2TXs739nfQWkHN/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kHNapPnd6IQ
https://drive.google.com/file/d/1lgXRGTtkVCoisIJApfat3XDhgLDTI8an/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wbqfJZvEr7Y
https://drive.google.com/file/d/1i3X284TcFwTkJKdptvu8ig77czYj3p1U/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=AYjLJWekl3s
https://drive.google.com/file/d/1sfvJooPMVWVPJCCYa2vp8Hyva3LxN8h9/view?usp=sharing
https://youtu.be/jsa-yjXyFTc
https://drive.google.com/file/d/1D38feEyjjZT_MXYMSiMZE7VVcEFJyJdv/view?usp=sharing
https://youtu.be/W3y5ekP5ebA
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/5918647152
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ล าดับ ชื่อหัวข้อ และ รายชื่อนักศึกษา ที่ปรึกษา PDF VDO 

G26 การศึกษาคุณสมบัติการทนไฟของมอร์ตาร์ที่ ใช้เถ้าถ่านหินผสมกับกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์เป็นวัสดุประสานและกระตุ้นด้วยด่าง (MEC) 
61070500631 นายนวณัฐ ชยัวาสี 
61070500641 นางสาวพรทิภา เกิดมนตรี 
61070500660 นางสาวอริสรา สุทธิวงษ์ 

รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร PDF VDO 

G27 การศึกษาสมบัติเชิงกลของผ้าใบคอนกรีตที่ท าจากยางพาราผสมปูนซีเมนต์ 
(MEC) 
61070500620 นายณัฐนันท์ จันทร์หงษ์ 
61070500637 นายปราชญ์ พูลเกิด 
61070500640 นายพชรพล ควรหา 

รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร PDF VDO 

G28 ผลกระทบของการใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ปูนซีเมนต์และใช้เป็นวัสดุบ่มภายใน
ต่อสมบัติเชิงกลของคอนกรีตสมรรถนะสูง (MEC) 
61070500602 นายกฤติธ ีพุทธรกัษ์ 
61070500615 นายณัชพล จันทร์ควง 
61070500669 นายธนวัฒน์ สายเรี่ยม 

รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร PDF VDO 

G30 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซึมน้ าและความแข็งแรงของเม็ดดินเผาจาก
ดินตะกอนน้ าประปา (MEC) 
61070500610 นางสาวพีชญา สอนกลาง 
61070500624 นายดนุวัฒน์ เมาลีทอง 
61070500657 นายสรวิชญ์ สุขส าราญ 

ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี PDF VDO 

G31 การเปลี่ยนแปลงความจุของทางแยก กรณีมีการใช้ยานยนต์ไร้คนขับ (MD) 
61070500645 นายพุทธชาติ อ้อยค า 
61070500652 นายวชิรวิทย์ สวัสดีนฤนาท 
61070500679 นายรัทการ หะยีสมาแอ 

ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล PDF VDO 

G32  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง (MD) 
61070500646 นายไพบูลย์ ประเสริฐ 
61070500647 นายภูบดินทร์ อนงค์เลขา  
61070500653 นายวริศ กลมเกลียว 

รศ. ดร.วิโรจน ์ศรีสุรภานนท์ PDF VDO 

 G33 การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกถนนประชาอุทิศ  
- ถนนพุทธบูชา (แยกนาหลวง) (MD) 
61070500605 นางสาวเกจ็แก้ว เกษกุล 
61070500625 นายธนดล พรมมา 
61070500650 นายรัชพล ภูสุศิลปธร 

รศ. ดร.อ าพล การุณสุนทวงษ์ PDF VDO 

https://drive.google.com/file/d/1-ronseo-k76EYJXV6w_odZ76Aqi0q5ey/view?usp=sharing
https://youtu.be/erJyppSk7PM
https://drive.google.com/file/d/1bmIwuLIWWbK_MicRjhHgk4TLQOfdLBN2/view?usp=sharing
https://youtu.be/1nGNSTSF6Xc
https://drive.google.com/file/d/1gW3YZVpWyf8Gj9DujlIQarfDCy1pDL3Y/view?usp=sharing
https://youtu.be/7wyxRBqapSQ
https://drive.google.com/file/d/1t3XvEtPByB7zM3oiNlppioKYdLyqkOJD/view?usp=sharing
https://youtu.be/1UXbv0l1hmA
https://drive.google.com/file/d/11khWkvuo7Upior0S76bhGQ6A89UyIEGD/view?usp=sharing
https://youtu.be/8HnWG5dWhZ8
https://drive.google.com/file/d/1GMiW39uynL-3rghH4SitbeKcELAGvtXY/view?usp=sharing
https://youtu.be/5AtSEvnUxqg
https://drive.google.com/file/d/1mkodU3jPV5-pM3lBIifq9aajJEaGmunf/view?usp=sharing
https://youtu.be/q9_G6kRiq-o
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กลุ่มที่ 2 Join Zoom Meeting for Group 2: https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551 

กรรมการสอบ   
1. ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ (ประธาน) 
2. ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี 
3. รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล 
4. รศ. ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ 
5. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล 
6.  รศ. ดร.วโิรจน์ ศรีสุรภานนท์ 
7.  ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกูล 

 

ล าดับ ชื่อหัวข้อ และ รายชื่อนักศึกษา ที่ปรึกษา PDF VDO 

G34 การออกแบบสัญญาณไฟจราจรประเภทกึ่งตามปริมาณจราจรส าหรับแยก
จราจรหน้า มจธ. (MD) 
61070500606 นางสาวขนิษฐา เดวิเลาะ 
61070500636 นายประภาคาร พูลเกิด 
61070500649 นางสาวมาลินี ทองจบ 

รศ. ดร.อ าพล การุณสุนทวงษ์ PDF VDO 

G35 การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้เม็ดดินเผาเพื่อชะลอการเกิดน้ าท่วมขัง
เนื่องจากสภาวะฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนทีส่วนป่าเบญจกิติ (MD) 
61070500638 นายปัญจพล มณีจันทร์ 
61070500648 นางสาวมณีเดือน ยุวรรณบุญ 
61070500668 นายธนดล บุญสุข 

ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี PDF VDO 

G36 การหาการขุดเจาะอุโมงค์ในสภาพเมืองที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมร่วมกับอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม (MD) 
61070500616 นายณัฐชัย เหมือนมี 
61070500664 นายสหัสวรรษ วัยนิพิฐพงษ์ 
61070500670 นายนลวิชญ์ นพคุณทอง 

รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ PDF VDO 

G37 การบริหารโครงการ : กรณีศึกษาโครงการอาคารเรียนปฏิบัติการและ
หอพักนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (MD) 
61070500639 นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล 
61070500642 นายพัศ เลิศอาภานนท์ 
61070500676 นายรังสิมันตุ์ สุขเจริญ 

ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย PDF VDO 

G39 การศึกษาการใช้มาตรฐานอาคารเขียว (TREES) ในการก่อสร้างอาคารเขียว
ในประเทศไทย (MD) 
61070500613 นางสาวซี เสริมมติวงศ์ 
61070500635 นางสาวเบญญทิพย์ มุ่งดี 
61070500643 นางสาวพิทยารัตน์ ญัตติเกื้อกูล 

ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย PDF VDO 

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551
https://drive.google.com/file/d/1dQc_uzfT_e9F2aTRXzkG4HkFAU2jhT4x/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HUE9MDcQUyw
https://drive.google.com/file/d/1QynDyfyXC_e1iZUbtZsycCcxvZdijxVl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cen31U2fRGU
https://drive.google.com/file/d/13Trc4PHJAUR470_XtYvwjO-XBKYNK4QT/view?usp=sharing
https://youtu.be/kUwWIOwjAjs
https://drive.google.com/file/d/1woAbSlR0seAF6zpv8fH04UwLesSfQ6R6/view?usp=sharing
https://youtu.be/yIKXhBip7kU
https://drive.google.com/file/d/1AEtWPLCnGVaTt743y5G6zPn-qhqGpNa8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wnPQXG734Iw

