
กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อนักศึกษา หัวข้อโครงงาน ที่ปรึกษา กรรมการสอบ

1 4710610090 นางสาวมนทกานต์   ด่านพุทธพร รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์

รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์

2 4710611239 นายธรรม์กรณ์   หวังธํารงค์วิทย์ รศ.ดร.ศุภชัย   สุรพันธ์ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

4710611775 นางสาวณดาอา   ภัทรเหล่าตระกูล ผศ.ดร.วรารัตน์   กังสัมฤทธิ์

3 4710520059 นายจักรพันธ์   ภิรมพล ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

4710612773 นายสราวุธ   อร่ามโชติ ผศ.สมศักดิ์   เชื้อกิตติศักดิ์

4 4710610108 นายถิรายุ   จันทร์แก้ว ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ ผศ.ดร.วรารัตน์   กังสัมฤทธิ์

4710611296 นางสาวพรรณธิภา   อรุโณทัย อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์

5 4710610223 นายปริญญ์   พุทธวิเศษ ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์

4710610264 นายปรีชา   สิทธิชัย รศ.ดร.ศุภชัย   สุรพันธ์

6 4710611098 นายพิธาน   เดชพรเทวัญ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์ ผศ.ปาริชาต   ชื่นวัฒนกุล

4710611544 นายภูฤทธิ์   ธิมา รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์

7 4710610694 นางสาวสุธิดา   จําปาเงิน ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ

4710612021 นางสาวศิริกาญจน์   เตชะธีราวัฒน์ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

8 4710611411 นางสาวชุติมา   แซ่ลี้ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์

4710613086 นางสาวสิริกุล   สุญาสิทธิ์ รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

9 4710612013 นายปฐมพงษ์   คูหา อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

4710612195 นายณัทธพงษ์   สุบงกช รศ.ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงษ์ทอง

10 4710610686 นางสาวอรประไพ   จารุพัฒน์ ผศ.ปาริชาต   ชื่นวัฒนกุล ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

4710611510 นางสาวณัฐินี   ตวงสิน ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ

11 4710612260 นายนราธิป  พานิชพงษ์พันธุ์ ผศ.ปาริชาต   ชื่นวัฒนกุล ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ

4710612849 นายอภิชัช   วรรณศิริ รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างระบบลูกกลิ้งทาสี

กระเบื้องหัว-ท้ายกรณีศึกษา กระเบื้องลอนคู่ บริษัท กระเบื้อง

กระดาษไทย จํากัด

การศึกษาผลกระทบของตัวแปรในการกัดชิ้นงานเหล็กกล้า S45C 

ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า

การเพิ่มผลผลิตการทําไส้แบบทรายโดยการลดเวลาการตั้งเครื่อง

การศึกษาความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานของหน่วยบริการผ้า

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

การศึกษาการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสตกิ และการฉีดพลาสติกจริง

ระบบฐานข้อมูลและการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจค้าเหล็กและ

วัสดุก่อสร้าง

การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสม

อะลูมิเนียม 6063 โดยการอบชุบแบบตกตะกอน

การปรับปรุงวิธีการทํางานและจัดทําโปรแกรมบริหารร้านจิวเวอรี่

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการกระจายสินค้า กรณีศึกษา  บริษัท

 ซุปเปอร์กาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด

การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตกรณีศึกษา โรงงานผลิต

รถจักรยานยนต์

การประเมินความพึงพอใจและการปรับปรุงการให้บริการของสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อนักศึกษา หัวข้อโครงงาน ที่ปรึกษา กรรมการสอบ

12 4710611759 นางสาวพรประภา   สุรโสทร รศ.ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงษ์ทอง ผศ.ปาริชาต   ชื่นวัฒนกุล

4710612500 นางสาวธนานันท์   พึงวิทยานุกูล ผศ.นริศ   เจริญพร

13 4710610892 นายธนเทพ   กําเนิดชูตระกูล รศ.ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงษ์ทอง ผศ.นริศ   เจริญพร

4710612534 นายนพรัตน์   เรืองจิรารัตน์ รศ.ดร.ศุภชัย   สุรพันธ์

14 4710610801 นายพลวัตร   ภัทรบวร รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์ ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

4710610900 นายชาญยุทธ   พงศ์รัตนพิทักษ์ ผศ.สมศักดิ์   เชื้อกิตติศักดิ์

15 4710611403 นายจิรัฎฐ์   อังสุวัฒนา รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

4710610660 นายยศสรณ์   ทวีศรี ผศ.สมศักดิ์   เชื้อกิตติศักดิ์

16 4710612047 นางสาวกนิษฐ์ศรัณย์   ภูมิพิพัฒน์ ผศ.ดร.วรารัตน์   กังสัมฤทธิ์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

4710612930 นางสาววัชรินทร์   เซี่ยงฉิน ดร.เกศินี   เหมวิเชียร ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ

17 4710612898 นางพงศกร   ถิ่นพังงา ผศ.ดร.วรารัตน์   กังสัมฤทธิ์ ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

4710613029 นายเนติ   ศรีสมบัติ ดร.เกศินี   เหมวิเชียร รศ.ดร.ศุภชัย   สุรพันธ์

18 4710611700 นางสาวเสาวคนธ์   นิมิตรานนท์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ ผศ.ดร.วรารัตน์   กังสัมฤทธิ์

4710612211 นายเดชวัต   เสียดขุนทด อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

19 4710610082 นางสาวศุทธิสิริ   บุญเกาะ ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

4710610207 นางสาวพิจิตรา   มีวินิจชอบ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

20 4710611486 นางสาวปิยนุช   อนันตธนาชัย ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ ผศ.ดร.วรารัตน์   กังสัมฤทธิ์

รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์ ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

21 4710610157 นายวัชระ   เติมเศรษฐเจริญ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

ผศ.สมศักดิ์   เชื้อกิตติศักดิ์ รศ.ดร.ศุภชัย   สุรพันธ์

22 4710610629 นายสืบพงศ์   สิทธิมาลัยรัตน์ ผศ.สมศักดิ์   เชื้อกิตติศักดิ์ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์

รศ.ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงษ์ทอง

การศึกษาและออกแบบกระบวนการผลิตรถเข็นคนพิการแบบปรับ

ยืนได้

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตรถเข็นคนพิการแบบปรับ

ยืนได้

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บัดกรีด้วยมือเดียว

ศึกษาออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการประเมินผลการ

สอบเชิงบรรยาย

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจสิ่งทอเคลือบสารนาโนเทคโนโลยี

สําหรับผลิตรองเท้าผ้าใบนักเรียน

การศึกษาผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

ผสมระหว่างแป้งมันสําปะหลังและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์

การศึกษาผลกระทบของรังสีแกมมาที่มีต่อสมบัติเชิงกลและอัตรา

การย่อยสลายของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความ

การสร้างตู้จําหน่ายบะหมี่น้ําแบบกึ่งอัตโนมัติ

การพัฒนาเครื่องทําน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตแบบลีน  กรณีศึกษาจากกระบวนการเรียน-การสอนใน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การศึกษาลําดับความสําคัญของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบ Reverse

 Logistics ด้วยวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์
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23 4710520067 นายพลิษฐ์   หอวิจิตร ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

4710580046 นางสาวสินีนาถ   ตุลวรรธนะ ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ

24 4710610371 นายทศพร   วิเชียร อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

4710611080 นายโยธิน  กังสดาลพิภพ รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์

25 4710610967 นายสุนทร   สหศักดิ์กุล อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

4710611841 นายวิรุฬห์   ท้วมรุ่งโรจน์ รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์

26 4710612138 นายปฏิญญา   วงศ์สมิตกุล อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ

4710620040 นางสาววิลาสินี   จันทร์ปรุง รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

27 4710610785 นายเจริญศักดิ์   สินธุธาน รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์

4710612922 นายสุรวุฒิ   แก้ววิมล ผศ.ปาริชาต   ชื่นวัฒนกุล

28 4710612468 นายวิโมกข์   นวลชื่น ผศ.สมศักดิ์   เชื้อกิตติศักดิ์ อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์

4710611676 นายอาทิตย์   ชิตนอก ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ

29 4710610124 นายนิสิต   ท่อแก้ว ผศ.นริศ   เจริญพร อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์

4710610504 นายปวัฒวงศ์   พุ่มพฤกษ์ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์ ผศ.ดร.วรารัตน์   กังสัมฤทธิ์

30 4710612609 นางสาวพรชนก   รัตนมณีพันธ์ ผศ.นริศ   เจริญพร ผศ.ปาริชาต   ชื่นวัฒนกุล

รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์

31 4710612203 นางสาวธารินี   บัญญัติ ผศ.นริศ   เจริญพร รศ.ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงษ์ทอง

ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ

32 4710610884 นางสาววรวรรณ   ตรีโลเกศวัฒนา รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

4710611155 นางสาวพรรณสุดา   บุญศิริ รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์

33 4710610918 นายวิรุฬห์   ปลื้มปิติกมล ผศ.นริศ   เจริญพร รศ.ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงษ์ทอง

ผศ.ดร.วรารัตน์   กังสัมฤทธิ์

ดัชนีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานอุตสาหกรรมจากมุมมองของ

ผู้ประกอบการ

การออกแบบการทดลองเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมในการเพิ่ม

ผลิตผลของเครื่อง Auto Core Adhension Machine (ACAM)

การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์แบบ

บูรณาการสําหรับวิศวกรและผู้ดูแลงานด้านสุขภาพและความ

แนวทางการตรวจประเมินการดําเนินการทางการยศาสตร์ในองค์กร

การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านการยศาสตร์ 

กรณีศึกษาบริษัทผู้ประกอบรถยนต์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการยศาสตร์ ในอุตสาหกรรมยาน

ยนต์

การหาปัจจัยแห่งความสําเร็จในระบบการจัดการผลิตทั่วทั้งองค์กร 

(TPM) ในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์

การออกแบบและพัฒนาระบบโรยไข่เหลวของเครื่องโรยฝอยทอง

แบบไป-กลับ

การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในการวัด

ชิ้นงานด้วยเครื่องไมโครสไคร์บ กรณีวัดบนพื้นผิวทรงกระบอกและ

ทรงกรวย

การพัฒนาและปรับปรุงชุดจําลองระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ

การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในการวัด

ชิ้นงานด้วยเครื่องไมโครสไคร์บ กรณีวัดบนพื้นผิวระนาบตรงและ
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34 4710610777 นางสาวชมพูนุท   เจียมทรัพย์ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

35 4810611444 น.ส. อรอนงค์   ธนาฐิติมา ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์

4810611501 น.ส. ศศิธร   ฤทธิ์จรูญ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

36 4810610966 น.ส. ดรุณี   นิรันพรพุทธา การจําลองสถานการณ์การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

4810612137 น.ส. ธนัญญา   ทวินันท์ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดอุทกภัย รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์

ในจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา

37 4810612202 นายจรัญ   เขียวย้อย การศึกษาการมอบหมายงานของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอัด อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์

4810612251 นายธันยวัฒน์   คูศิริพานิชย์ กรณีศึกษา ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

38 4810611873 นายณัฐพัชร์   อิ่มทรัพย์ อุปกรณ์จําลองโปรแกรม PLC ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

4810612459 นายบดินทร์  ดอเลาะ ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ รศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

39 4810610651 น.ส. พัชรี   พิมพ์ทอง การออกแบบอุปกรณ์ดัดชิ้นงาน Flex Bending Fixture ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ ผศ.สมศักย์   ธรรมนิวิฏฐ์

4810610701 นายพิพัฒน์   เชฏฐพินิต ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ

40 4810610685 น.ส. นฤมล   ทรัพย์ดนตรี การจําลองสถานการณ์ในกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุง รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

4810610917 น.ส. ศุจินันท์   เผ่าศิริกุล และพัฒนาประสิทธิภาพ ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ

41 4810610636 นายพิชา   จันทนยิ่งยง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อพัฒนา รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ

4810611519 นายธิติพงศ์   เที่ยงตรง ศักยภาพผู้พิการอย่างยั่งยืนในแนวทางธุรกิจเชิงสังคม ผศ.ดร.บรรยงค์   รุ่งเรืองด้วยบุญ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์

42 4810610115 น.ส. พลอย   ดาระกะมาศ แผนธุรกิจห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์ อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์

4810612186 นายทักษพล   หนุเจริญกุล และสอบเทียบขนาด ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

43 4810540015 น.ส. กาญจนา  เรืองสวัสดิ์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งโคมไฟถนนจากพลังงาน รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

4810610453 น.ส. ภาสุรีย์   ล้ําสกุล ธรรมชาติ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์

การประยุกต์ใช้หลักการซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) เพื่อการปรับปรุง

กระบวนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสปินเดิลมอเตอร์

การจําลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับการจัดสมดุลสาย

การประกอบพัดลม กรณีศึกษา บริษัท กันยงอิเลกทริค จํากัด 

(มหาชน)
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44 4810612368 นายปวีร์   อมรธาตรี การศึกษาการผลิตโคมไฟจากพลังงานธรรมชาติ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

4810612376 นายปริวรรต   มัชฌิมาภิโร รศ.ดร.ไพบูลย์   นาคมหาชลาสินธุ์ ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์

45 4810611204 นายวิศรุต   วงศ์เครือวัลย์ การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดต้นทุนทางด้าน ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

4810612475 นายศรันย์   แสงศรีจันทร์ โลจิสติกส์ในธุรกิจ SMEs กรณีศึกษา โรงงานน้ํายาล้างไต ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์

46 4810610263 นายอิทธิพล   ทิพย์กาวี การสร้างเอ็นซีโปรแกรมจากข้อมูลกลุ่มจุด อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

4810613077 นายณัฐพงษ์   เติมคิด ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

47 4810520082 น.ส. วรรษา   วราสวัสดิ์ การจัดการระบบคงคลังสําหรับข้อมูลแบบฟัซซี่ (Fuzzy) รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์ ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

4810610206 น.ส. กนกวรรณ   แป้นด้วง ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์

48 4810611196 น.ส. ศิวรี   อมรศุภรัตน์ กรณีศึกษาระบบแถวคอยห้องจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ

4810611816 น.ส. ปริยา   ภูเจริญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

49 4810611006 น.ส. ณิชนันทน์   ถิรเสถียรพงศ์ การวางแผนการผลิต การจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคลคลัง ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

4810612269 น.ส. พรชนก   เลขวัต ในธุรกิจ SMEs กรณีศึกษา โรงงานผู้ผลิตน้ํายาล้างไต อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร

50 4810610826 นายอรรถพล   ปาสาทิกา ศึกษาปัจจัยการกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าของซิลิคอนไนไตรด์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

4810612228 นายวิทวัส   เย็นสบาย ผศ.สมศักย์   ธรรมนิวิฏฐ์

51 4810612178 นายจอมชนก   ขนาบแก้ว การศึกษาเพื่อลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรโดยใช้ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์ รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

4810612194 นายคงสิน   เอื้อสถิตวงศ์ ระบบ SMED ของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์

52 4810610123 นายสุพล   วิษณุรังสรรค์ การสร้างฐานข้อมูลแลเครื่องตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

4810610750 น.ส. นิดา   เตชชาติวนิช ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช

4810612145 นายปรเมษฐ์   เชาวลิต

53 4810611295 นายปรวีย์  ไพใหล การแยกโลหะเงินจากฟิล์มถ่ายภาพ รศ.ดร.ศุภชัย   สุรพันธ์ อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์

4810612244 น.ส.รมิตา   พรพุทธศรี ผศ.ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ

54 4810610529 น.ส. วาสนา   นิมิตพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตโดยการลดจํานวน ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์ ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์

วัสดุคงคลังระหว่างกระบวนการผลิต รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์
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55 4810611659 นายธัชพงษ์   ผู้พัฒน์ โครงงานออกแบบเส้นทางเดินรถ NGV รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์ รศ.ดร.จุลศิริ   เจริญภัณฑารักษ์

4810611923 นายธนัช   นันทจินดา ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์

56 4810610560 นายกิตติพงษ์   สุดใจธรรม การศึกษาเพื่อลดเวลานําของผลิตภัณฑ์ท่อนําหลอดเลือด ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์ รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์

4810612426 นายณวรรษ   วงศ์สินชวน ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อ.ดร.วุฒิชัย   วงษ์ทัศนีย์กร ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ

57 4810611147 นายศวิษฐ์   ตันศิริรุ่งเรือง การศึกษาพารามิเตอร์ของวิธีฝูงมด ด้วยวิธีการออกแบบ รศ.ดร.พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์ ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์

4810611410 น.ส. ขวัญอุบล   ศรีวรรณนุสรณ์ การทดลอง และวิธีสตีพเพสแอสเซนต์ ผศ.สมศักย์   ธรรมนิวิฏฐ์

58 4810610057 นายเป็นหนึ่ง   รุ่งโรจน์วิทยกุล การศึกษาความเป็นได้ได้ของการเปิดสถานีให้บริการแก๊ส LPG ผศ.ดร.สวัสดิ์   ภาระราช ผศ.ชัยรัตน์   ตันติไพบูลย์วุฒิ

4810610883 น.ส. ณัฐณี   หลินปิยวรรณ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์ ผศ.ดร.บุษบา   พฤกษาพันธุ์รัตน์

59 4810610974 นาย ณัฐวุฒิ   หรินันทนา การวางแผนการซ่อมบํารุงชิ้นส่วนอากาศยาน รศ.ดร.พงศช์นัน   เหลืองไพบูลย์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ

4810612061 นายณัฐพงศ์   โรจน์พานิชกิจ ผศ.นริศ  เจริญพร

60 4810610073 น.ส. ศรุตา   สุทธินรากร ปัจจัยที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Reverse Logistics รศ.ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงษ์ทอง รศ.ดร.จิรรัตน์   ธีระวราพฤกษ์

4810610255 น.ส. กมลวรรณ   สหพรอุดมการ ในระดับบริษัท โดยอาศัยทฤษฎี Organizational Integration ผศ.ชัยรัตน์   ตันตไิพบูลย์วุฒิ

61 4810611469 น.ส. สุภารัตน์   อุดมเลิศปรีชา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาค รศ.ดร.ศุภชัย   สุรพันธ์ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

ของวัสดุผสมแมกนีเซียม - ซิลิกอนคาร์ไบด์ เตรียมชิ้นงานด้วยวิธี อ.ดร.จิรวรรณ   คล้อยภยันต์

spark plasma sintering

62 4810610834 นายศิวยศ   พัฒนาพารา การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการผลิต ผศ.ดร.ดนุพันธ์   วิสุวรรณ ผศ.ดร.เสมอจิตร   หอมรสสุคนธ์

แบบลีน (Lean) กรณีศึกษาโรงงานประกอบแผ่นวงจร รศ.ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน์

อิเล็กทรอนิกส์

4910610817 นายพรชัย   หงส์วัฒนกุล การจัดผังและการจัดสมดุลโดยใช้การจําลองสถานการณ์ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธ์รัตน์ ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

4910611989 นายธิบดี   ตัณฑะเตมีย์ ด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ อ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

4910610973 นางสาวเกศลดา   กิตติวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ของ TQM, JIT และ TPM รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

4910610999 นายณัฐพล   แซ่ตั้ง รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์
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4910610130 นายวุทธิทธิ์   บุญมี การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการอบแห้งไมโครเวฟ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

4910612235 นายอมรเทพ   กระจ่างจิตร ร่วมกับระบบสายพานลําเลียงอย่างต่อเนื่อง ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

4910520149 นางสาวปิยธิดา   พุฒหมื่น การลดของเสียในกระบวนการผลิตป้ายทอ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

4910611617 นายขจรเดช   อรุณวิจิตร ผศ.ดร.จารุมนต์  จาตุรนต์นที

4910612110 นางสาวชนากานต์   แพทย์พงศ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและวิธีการทํางาน ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

4910612383 นางสาวกิตติพร   เจตนาดี ในส่วนของการกรอไหม รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

4910611732 นางสาวปิยะนุช   อาชามาส การออกแบบและพัฒนาผังโรงงานเพื่อการผลิตและแปรรูป ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

4910611955 นางสาววราลี   กุลปภังกร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

4910520131 นางสาวจีรพา   พันธ์แตง การออกแบบและพัฒนาผังโรงงานเพื่อการผลิต แปรรูป ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

4910611591 นางสาวภาวิณี   ขาวเผือก และการบริการด้านสมุนไพร ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

4910612359 นายเอกมงคล   เกตสุทัต การศึกษาเทคนิคการตรวจสอบ Visual Defects ผศ.ดร.จารุมนต์  จาตุรนต์นที ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

4910612409 นายธนวัต   นิพนธ์สุขโชติ สําหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

4910611880 นายอธิการ   หงษ์อุปถัมภ์ไชย การเพิ่มกําลังการผลิต ของโรงงานผลิตกระเบื้องเคลือบดินเผา รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

4910612193 นางสาวกันยาภร   ธัญธนนนท์ อ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

4910520099 นายวีรพันธ์   นันต๊ะเสน การศึกษาความเที่ยงตรงของเครื่อง EDM ในการเจาะรูด้วย ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

4910520206 นายปณิธาน   จันต๊ะยอด อิเลคโตรดทองแดงและทองเหลือง ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

4910610742 นายเอกภพ   ว่านเครือ การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมในการกัดชิ้นงานเซรามิค ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

4910612375 นายอนุวัต   น้อยศิริศุข ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

4910610775 นางสาวประภา   ผลสันต์ การเคลือบแผ่นเหล็กด้วยโครเมียมดํา รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์ ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

4910611302 นายอธิพงศ์  ชัชวาลยางกูร ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

4910610809 นายฉัตรชัย   อ้วนล่ํา การชุมโครเมียมผิวแข็ง รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์ ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

4910610858 นายพงศ์ธร   รักซ้อน ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ
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4910612003 นางสาวขวัญฑิตา   บินอารี การศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งเครื่องรับซื้อขวดเก่า รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

4910612045 นางสาววัลยกาญจน์   เอี่ยมภิญโญ บริเวณพื้นที่โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

4910611930 นายพชรพล   เก็งทอง การศึกษาการผลิตเครื่อง Reverse Vending Machine รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

4910613043 นายกุลพงษ์   สนใจธรรม ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

4910611062 นางสาวกิตติพร   สุทธิอาจ การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิด ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

4910613126 นางสาวพนิดา   ฐานธรรม กับแป้งมันสําปะหลัง ดร.เกศินี  เหมวิเชียร ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

4910612243 นางสาวกฤติยา   อยู่เกษม การเตรียมและทดสอบคอมโพสิตพอลิเมอร์ระหว่าง PLA ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์ อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

4910612706 นางสาวเมทินี   ยั่วยล แป้งมันสําปะหลังและเคลย์ ดร.เกศินี  เหมวิเชียร รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

4910610148 นางสาวปัฐมา   ภู่น้อย การวางผังโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

4910610353 นางสาวสุณี   คลังจันทร์ ด้วยการจําลองแบบคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

4910540014 นางสาวปิยะศิริ   ธูปมงคล การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานในโซ่อุปทาน ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

4910610361 นางสาวเกศกาญจน์   โพธิ์ปิ่น กรณีศึกษา กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตร จ.ปทุมธานี รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

4910520065 นางสาววรรณิษา   ทองแผ่ การวางแผนกําลังคนของกระบวนการรับ-ส่งสินค้าในศูนย์ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

4910611542 นายจักรพรรดิ์   เชื้อนิล กระจายสินค้า กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบุญถาวร ผศ.ดร.จารุมนต์  จาตุรนต์นที

4910612128 นางสาวภาสินี   ชื่นสังข์ การศึกษาองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ระบบการประกันคุณภาพ รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

4910612474 นางสาวสุธิดา   วิวัฒนางกูร การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยอาศับกระบวนการวิเคราะห์ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

เชิงลําดับขั้น

4910520057 นายธันยา   เกษสุวรรณ การสร้างแบบจําลองของการกระจายวัตถุดิบเข้าสู่ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

4910520073 นายรุ่ง   ยิ้มภูผา กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 3.5" โดยระบบคัมบัง ผศ.ดร.จารุมนต์  จาตุรนต์นที

4910612540 นายวุฒิพงษ์   วิศาลโภคะ กลยุทธ์การบริหารคุณภาพ... การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับ MBNQA ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

4910611450 นางสาวปาริฉัตร   แสงอ่อน การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้าน อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

4910612458 นางสาวจินตนา   บุตรคํา การยศาสตร์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์
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4910610668 นายภูวดล   นาคหวัง การจัดวางระบบบํารุงรักษาเครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ อ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

4910610684 นางสาวพรพรรษา   สุกรรม ของหน่วยบริการผ้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

4910611872 นายฐิติวัฒน์   ปิยะรัตนกุล การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตเครื่องซักผ้า ผศ.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

4910611922 นายสุดแดน   นราธิปภัทร ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

4910610759 นางสาวสุภาวดี   ยอดยิ่ง การปรับปรุงสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม อ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

4910610908 นางสาวมุทิตา   จันทร์อินทร์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ

4910614272 นายรุ่งทรัพย์   ถาวรกัลปชัย การจําลองการเคลื่อนที่ของสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า อ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

4910620022 นายพัฒนภูมิ   รัศมิภูติ ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

4910610197 นางสาวอรจิรา   สมตน การจัดตารางการสอบโครงงานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

4910611211 นายสรทัศน์   ลีปิติโรจนกุล อุตสาหการ โดยผ่านระบบเว็บไซต์ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

4910612425 นางสาวณัฎฐธิดา   เผือกลี การลดเวลาตั้งเครื่องในกระบวนการทอพรม ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

4910612722 นางสาววณิชา   วัดจินดา ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

4910611914 นางสาวชุติมา   เรืองชัยรัตนกุล การวิเคราะห์ระบบการวัดสําหรับหน่วยงาน QA รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

4910612037 นางสาวสิริกร   สุขสุดไพศาล บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จํากัด) ผศ.ดร.จารุมนต์  จาตุรนต์นที

4910610080 นายศุภกร   แซ่เฮ้ง ผศ.ดร.จารุมนต์  จาตุรนต์นที รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

4910611682 นายเรวัฒน์   วัฒนพิทักษ์พงศ์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

4910611427 นางสาวกรวรา   ศุภนิพัทธ์พงศ์ ออกแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยใช้ QFDG รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

4910612920 นางสาวพนิดา   คุ้มครอง ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

4910610304 นางสาววรรณิศา   อดุลยธรรม การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

4910610882 นายยุทธศาสตร์   คําสุพรหม อ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

4910610932 นายศุภชัย   ไทยสนธิ วิธีการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการพิมพ์แบบออฟเซท ผศ.ชัยรตัน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

4910612987 นายวินภัทร   นันทรักษ์ สําหรับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.จารุมนต์  จาตุรนต์นที

การลดต้นทุนการผลิตนาล้างตา ของบริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จํากัด
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4910612573 นางสาวณัฐธิดา   ทองประดิษฐ์ การศึกษาปัจจัยการกัดแบบเข้ามุมของเครื่องกัดไฟฟ้า อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

4910612615 นายนัฐพงศ์   มั่นจิตร์ แบบเส้นลวด ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

4910612623 นางสาวศศิกานต์   พุ่มแสวง

99 5010611761 นายพิพัฒน์พงศ์ กอบกู้ไพบูลย์กิจ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ ผศ.สมศักย์ ธรรมนิวิฏฐ์

5010612702 นายนิติพัฒน์ ตรีรานุรัตน์ อ.ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์

100 5010610078 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผศ.สมศักย์ ธรรมนิวิฏฐ์

5010611720 นางสาวสิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช

101 5010610110 นายเอกสิทธิ์ ฐานานุศักดิ์ ผศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

5010610482 นายกีรติ อาภรณ์รัตน์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ

102 5010612181 นายภานุวัชร เจียมวิจักษณ์ ผศ.สมศักย์ ธรรมนิวิฏฐ์ รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์

5010612678 นางสาวณัฐณิชา เสนางคนิกร รศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

103 5010610102 นายธิติคุณ สุชัยพร ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช ผศ. นริศ เจริญ

5010610458 นายสุวุฒิ ศรีรัตนชาญชัย ผศ.สมศักย์ ธรรมนิวิฏฐ์

5010610813 นายปวีณ สถาปนพงษ์

104 5010611399 นางสาวสรดา นิตยกัญจน์ ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช ผศ. นริศ เจริญพร

5010611589 นางสาวนวรัตน์ จูเจริญ รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์ อ.ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์

105 5010520046 นางสาวนวลอนงค์ จันทนา ผศ.ดร.จารุมนต์ จาตุรนต์นที ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล

5010520129 นายกิตติกวิน วิเศษชาติ ผศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ

106 5010610284 นางสาวลลิศา กมลพันธ์ รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ ผศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์

5010610474 นางสาวปิยวดี เตมียะประดิษฐ์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ

107 5010611092 นายภัทรพงศ์ ภู่มาลี รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์

5010612447 นายบัณฑิต ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ

การศึกษาผลกระทบจากแรงดันน้ําและความเร็วรอบในการการกัด

อาร์คด้วยไฟฟ้าสําหรับชิ้นงานซลิิคอนไนไตรด์

ดัชนีกรีนวิว (Green View Index)

การกําจัดความสูญเปล่าโดยใช้การจําลองสถานการณ์ด้วย

คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา คลินิกสุขภาพดี ของแผนกกุมารเวชกรรม 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

การออกแบบการจัดการสั่งอาหาร

การพัฒนาผังโรงงานเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยใช้ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

ระบบควบคุมอัตโนมัติเครื่องเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว

98

การออกแบบแผนการตรวจสอบสําหรับแผนกตัดและแผนกเจาะของ

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส

การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งบริษัทผลิตอ่างสระผมเคลื่อนที่

ได้

คุณลักษณะทางคุณภาพของโทรศัพท์มือถือตามหลักการของคาโน่

โมเดลในกลุ่มนักศึกษา
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108 5010610672 นางสาวณพวรี สุปัญโญ ผศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ อ.ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์

5010610698 นายวัชรวีร์ ตวงหิรัญวิมล อ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร

109 5010520194 นายรัฐกิจ ตันกิจเจริญ ผศ.ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์

5010612611 นางสาววรรณพร หมิดทองคํา อ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

110 5010610854 รศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ ผศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์

111 5010610367 นายปุญชาติ รัฐวิเศษ ผศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช

5010610862 นางสาวกันต์สิรี จิรเกรียงไกร ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ

112 5010611167 อ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร ผศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

รศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

113 5010611308 นางสาวภัสสร์ญาณ์ หาญสมบูรณ์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ ผศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

5010611928 นางสาวสิริลักษณ์ หาจัตุรัส ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช

114 5010610987 นายณัฐภัทร นุ่มอ่อน ผศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ ผศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์

5010611134 นายเจนจบ แสงบํารุง ผศ.ดร.จารุมนต์ จาตุรนต์นที

115 5010611175 นางสาวสุตาภัทร ทรงนภาวุฒิกุล ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล อ.ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์

5010611480 นางสาวผุสชา ลักษณะงาม อ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร

116 5010610318 นางสาวศิริพร ศักดาเดชเรืองศรี ผศ. นริศ เจริญพร ผศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์

5010612728 นางสาวนิชนันท์ ตราโชว์ อ.ดร.จริวรรณ คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์

117 5010520111 ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล ผศ. นริศ เจริญพร

รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

118 5010610607 นายรักษกร บริบูรณ์ธนวัฒน์ ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์ ผศ.ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ

5010612819 นางสาวชิดสุภางค์ รัตนาละออ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ

การเตรียมการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลเิมอร์โพลิแลคติกโดยใช้

สารที่ทําให้เกิดโครงสร้างแบบร่างแหและการใช้รังสีแกมมา

การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรโดยใช้เทคนิค SMED

การเพิ่มประสิทธิภาพของการจ่ายน้ํามันโดยใช้โปรแกรมอารีน่า

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีซิมเพล็กซ์ปรับขนาดและซิมเพล็กซ์แบบ

ถ่วงน้ําหนักที่จุดศูนย์กลางสําหรับการกําหนดระดับที่เหมาะสมของ

พารามิเตอร์ของบีส์อัลกอริธึม

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการควบคุมการกระจาย

วัตถุดิบด้วยการจําลองสถานการณ์

การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิต

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

โปรแกรมประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ ด้วยวิธีการแบบ

ผลักและลาก

ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อย Multimodal Optimization

การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด

การลดของเสียจากกระบวนการผลิตเครื่องซักผ้าชนิดถังคู่

นายพฤทธิ์ มงคลโกศล

นายปนิฑล เช้าเจริญ

นางสาวศรัญญา ปริเตนัง

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของโรงงาน 

กรณีศึกษา โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
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119 5010520152 รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล

ผศ.ดร.จารุมนต์ จาตุรนต์นที

120 5010610516 นายเสรี รัตนโชติถาวร ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ ผศ. นริศ เจริญพร

5010611209 นายธวบุญ มีบุญ รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์

121 5010611845 นางสาวชรินทร์พร นนท์ศิลา ผศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ผศ.ดร.จารุมนต์ จาตุรนต์นที

5010611894 นางสาวศศิกร ไชยะเดชะ อ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร

122 5010611050 นายปุณยาวัฒน์ เต็มสิริรัตนกุล ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์

5010611621 นางสาวอภิญญา ตันเจริญ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ

123 5010610722 นางสาวเลิศนารี วิมลรัตนชัยศิริ อ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร ผศ. นริศ เจริญพร

ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช

124 5010611696 นายธวัชชัย โพธิ์นุสนธิ์ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์

5010611852 นายเอกวิทย์ ศิริญาณ รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์

125 5010610417 นางสาววรรณนภา ตันติภาคย์ ผศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ผศ.ดร.จารุมนต์ จาตุรนต์นที

5010610680 นายโกวิท เจริญพานิช อ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร

126 5010612157 นางสาวกานต์ธีรา ดิษขุนทด ผศ. นริศ เจริญพร ผศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์

5010612488 นางสาวธนัชพร เฟื่องฟู อ.ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์

127 5010610334 นายกฤษณ์ จารุดํารงค์ศักดิ์ ผศ.สมศักย์ ธรรมนิวิฏฐ์ ผศ.ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ

5010610631 นางสาวดาวใจ วงศ์วัฒนอนันต์ รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

5110610481 นายศมน  พรหมหิตาทร รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

5110611976 นางสาวพัชนิกา  นุกันยา อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

5110610879 นางสาวสุชีรา  พุทธโกษา ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5110611802 นางสาวอุมาพร  สวนเงิน ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการเจียรเรียบสําหรับการผลิต

ตู้นิรภัย

129 การทดลองเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การจัดลําดับงานสําหรับ

สายการผลิตตามการไหลของงาน โดยใช้การจําลองสถานการณ์

โปรแกรมเพื่อช่วยในการตัดสินใจการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาด้วย

ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล

การออกแบบและปรับปรุงเครื่องรับซื้อและบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียม

อัตโนมัติ

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจกระเป๋าเป้แฟชั่น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินความเสียงทางด้านการยศาสตร์ของ

การยกสิ่งของด้วยกาย

การศึกษาวิจัยและออกแบบอุปกรณ์ขันยึดฮาร์ดดิสไดร์ฟ ขนาด 3.5 

นิ้ว

128

การประเมินประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคนิค DEA (Data Envelopment Analysis)

การศึกษาการเจาะรูเซรามคิเลดเซอร์โคเนตไททาเนต (PET) ด้วย

การกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจกระเบื้องเคลือบดินเผาด้วยน้ํายา

นาโน

ชุดจําลองการควบคุมตําแหน่งการเคลื่อนที่ของเซอร์โวมอเตอร์

นางสาวกาญจนา จองเกียรติ์



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อนักศึกษา หัวข้อโครงงาน ที่ปรึกษา กรรมการสอบ

5110611109 นางสาวฉัตร์ติมา  เลิศศิวนนท์ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5110612958 นางสาวอมรรัตน์  เกียรติพรพิเชฐ ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

5110611927 นางสาวยศมล  แพนลา ผศ.นริศ  เจริญพร รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

5110610341 นายเอกพันธ์  แสงแก้ววัฒนา ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ อาจารย์ชนาทิพย์  นามเปรมปรีดิ์

5110612933 นายวรชัย  เลิศธนชัย ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

5110611299 นายพัฒนชัย  เตรียมวิทยา ผศ.นริศ  เจริญพร ผศ.ดร.ชนาทิพย์  นามเปรมปรีดิ์

5110611547 นายวิธาน  อิทธิวิธาน อาจารย์วชิรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

5110610291 นางสาวสาระวารี  ดํารงค์เกียรติ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภณัฑารักษ์

5110612917 นางสาวชนิดา  จิตพินิจพงศ์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

5110610655 นายคเณศ  เกรียงไกรสุข ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

5110610663 นางสาวกันต์สินี  หว่านณรงค์ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

5110610119 นางสาววิรัฐพร  พันเทศ อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์ ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

5110610200 นายจิโรจ  เนียมกุลรักษ์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

5110611463 นายณัฏฐพงษ์  แก้วก่ํา รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

5110611505 นายศุภวุฒิ  กุลวิศว อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

5110610135 นายอธิป  เจริญสุข ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

5110610366 นายเอกลักษณ์  สนธิรักษ์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5110611752 นายวรการ  ลิจุติภูมิ ผศ.นริศ  เจริญพร ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

5110611919 นางสาวกรกนก  ชินโสตร อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

5110610432 นางสาวทองมณี  มูลสิงห์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

5110612537 นางสาวกนกพร  พรชัยชนะกิจ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

การเพิ่มกําลังการผลิตในกระบวนการอัดยางและการฉีดพลาสติก

138 ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจรองเท้าฟองน้ํากันลื่นจากวัสดุนาโน

139 การพัฒนาเครื่อง sit and reach เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขัด

140 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแกะในประเทศไทย

135 การลดการแตกของขวดในกระบวนการบรรจุ

136 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรง

อิสระสําหรับเครื่องไมโครสไครบ์

137 การจําลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

132 การออกแบบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมสําหรับองค์กรอาสาสมัคร

เพื่อสังคม

133 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขัดข้องและผลกระทบกับการนํา

กลยุทธ์สังคมออนไลน์ในเว็บการศึกษา (กรณีศึกษา)

134

130 ระบบการควบคุมพัสดุคงคลัง

131 การประยุกต์ใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อนักศึกษา หัวข้อโครงงาน ที่ปรึกษา กรรมการสอบ

5110610424 นายชัยศร  หาญแอม รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

5110610440 นายจิรพงศ์  ศิริเลิศ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5110612628 นางสาวทิพยสุคนธ์  สว่างวรรณวงศ์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

5110610713 นางสาววันวิสาข์  ใจคง ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5110612867 นายยุทธชัย  ตีรเจริญวัฒนา ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5110610762 นางสาวพัชรินทร์  แม้นเหมือน ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5110612339 นางสาวณัฐยา  รุ่งเรืองสาร รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์ ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

5110612701 นายพีรพล  มากมูลผล ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

5110520128 นางสาวธัญวรัตน์  พงษ์พรรษา รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์ ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

5110520151 นายธนิตศักดิ์  อาศา ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

5110610515 นางสาวสุทัตตา  บุญญสุขานนท์ ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

5110610549 นางสาวอัจฉรา  ขนาน ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

5110612099 นางสาวพนิดา  จงประสิทธิ์ ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

5110611448 นางสาวกีรติ  อภิระติง รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

5110612024 นางสาวรัชดาวรรณ  กิตติปัญญาคุณ ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

5110612990 นายพิสิฐ  โปร่งพักตร์ อ.ศิริวงษ์  กังสัมฤทธิ์ ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

5110611190 นางสาวธฤษฌาภรณ์  สรอ้ยสุวรรณ ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

5110611257 นางสาวชุติมา  พลายด้วง ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

5110611182 นางสาวสุธีรา  ไชยชุมภู ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

5110611943 นางสาวธิติยา  เอี่ยมกําชัย ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

5110612669 นางสาวเพ็ญพิชชา ทองปัญญา ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

5110612693 นางสาวลูกตาล สมงาม ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการนําระบบสารสนเทศการ

จัดการมาใช้ กรณีศึกษา ธุรกิจอาหาร

143

150 การลดของเสียของชิ้นส่วนไพรอตแอสแซมบลี้ โดยวิธีการออกแบบ

การทดลอง

151 การศึกษาขั้นหลอมสีขาวบนเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดมาร์เทนซิติกด้วย

เครื่องกัดสปาร์คด้วยไฟฟ้า

147 การออกแบบทําหัวขนมทองหยอด

148 การเตรียมและศึกษาสมบัติทางกลของพลาสติกผสมระหว่างพอลแิล

คติคแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

149 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เพื่อลดชิ้นวานรอ

ระหว่างกระบวนการ

144 การศึกษารูพรุนของโลหะผงอัดขึ้นรูป

145 การศึกษาปัจจัยและปริมาณของรูพรุนที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกล

ของชิ้นงานโลหะผงอัดขึ้นรูป Fe-1.2%C -0.01%Cu

146 การออกแบบทําหัวขนมโดนัท

141 โลจิสติกส์อุตสาหกรรมแกะในประเทศไทย

142 ศึกษาความเป็นไปได้ของทรานสปอต โมบาย
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5110610580 นายสมชนก  จารุสมบัติ ผศ.นริศ  เจริญพร ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5110611471 นางสาวฉัตรรวีร์  ศรีศิลารักษ์ อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

5110612081 นางสาวชนัสนันต์  บัวเกตุ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

5110612586 นางสาวนฤมล  ชัยวิเศษเจริญ ผศ.นริศ  เจริญพร

5110613071 นายเกื้อพงศ์  ชมภู รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

5110613089 นางสาวศศิกาญจน์  วงษ์อยู่ รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

5110611877 นางสาวจิราภรณ์  วิชัยศร ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

5110612883 นางสาววันวิสาข์  สมเคราะห์ อ.ศิริวงษ์  กังสัมฤทธิ์ ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

5110611885 นางสาวปาลิน  ปรางค์ทอง ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

5110612719 นางสาวกมลชนก  กระจ่างจันทร์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

5010611159 นายมัทนะ  อารยเมธี ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

158 5010610839 นางสาวกาญจนา บัวงามดี ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์ ผศ. ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ

5010611084 นางสาวปุญนุช ศริิธนากิจ ดร.เกศินี เหมวิเชียร ผศ. ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ

159 5010610037 นายณัฐพงษ์   มีเลิศรัตนะ ผศ. ดร.จารุมนต์ จาตุรนต์นที ผศ. ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

5010612017 นายวุฒิพงษ์   พูนทอง รศ. ดร.ศุภชัย สุรพันธ์

การศึกษาผลกระทบของรังสีแกมมาต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ํา(LDPE) และพอลิบิว

ทีลีนอะดิเพรตโคเทอเรพธาเรต(PBAT)

156 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 

กรณีศึกษา โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จากยางพารา

157 การศึกษาผลกระทบของการชิอิเล็กโตรดทองแดง, ทองแดงทังสเตน

และทองแดง-โครเมียมในการเจาะชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม

153 การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการเรียนการสอนหรือการใช้

ตึกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

154 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบอัดและรับซื้อกระป๋องอลูมิเนียม

155 การเตรียมและการศึกษาการย่อยสลายพลาสติกผสมระหว่างพอลิโพ

รพิลีนและแป้งมันสําปะหลัง

152 การปรับปรุงกระบวนการอัดขึ้นรูปครอบหลังคา กรณีศึกษา บริษัท 

กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด

การจัดสรรงานเข้าเครื่องทอผ้าโดยการประยุกต์ใช้แบบจําลอง

คอมพิวเตอร์



กลุ่ม เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ

160 5210612551 นางสาวกานต์ณิศา  มูลผล รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

5210612585 นายโชคชัย  ไตรศักดิ์ รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

161 5210611124 นางสาวรังสิยา  สุพรวารี ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5210612601 นางสาววราภรณ์  สีเทา รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ 

ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

162 5210612429 นางสาวภัคขนิการ  ทองดอนโต รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

5210612577 นางสาวตวงพร  เจริญโชคดิลก รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ 

ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

163 5210610365 นายวัชระ  ขุนภักดี ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

5210612064 นายวันรัฐ  คมขุนทด รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

164 5210611876 นางสาวนุชนารถ  กิตติวรวิวัฒน์ ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

5210612338 นางสาวเพียงพร  ทองโปร่ง ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

165 5210610753 นายพิพัฒน์  วัชรินทร์รัตน์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

5210611439 นางสาวศรัญธร  มงคลชัยชนะ อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

166 5210612015 นายศรัญญู  อัตตกิจกุล รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

5210612098 นางสาวณัฏยา  ใจงาม ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฎฐ์

แผนธุรกิจ อุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลของการฉายรังสีแกมมาและลําแล็กตรอนในสภาวะที่มีอากาศและสุญญากาศต่อสมบัติเชิงกลและ

สัดส่วนเจลของพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท (PBAT)

การเพิ่มอัตราผลผลิตในสายการผลิตเบาะที่นั่งรถยนต์ โดยอาศัยการสร้างแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์

การปรับปรุงเครื่องพับและกดทับของกระดาษสําหรับตดิผนัง

การออกแบบเครื่องมือช่วยคํานวณเวลามาตรฐาน

การสร้างเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการกําหนดวันส่งมอบสินค้า

การสร้างต้นแบบระบบปรับอากาศแบบละอองน้ํา โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์



กลุ่ม เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ

167 5210611199 นายพงศ์ธร  สุราวุฒิ์ รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

5210612205 นางสาวสิเรียม  ชาวสวน รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฎฐ์

168 5210610183 นางสาวศศิรัศมิ์  ทวีวงศ์ รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

5210610613 นางสาวรัตติกาล  เพ็ชรอยู่ ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

169 5210610498 นางสาวประภัสสร  ดํารงค์กูล รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

5210610910 นางสาวจารุวรรณ  รัตนกาสาว์ รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

170 5210611793 นางสาวไพลิน  ทรัพย์เย็น รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5210612155 นายรังสิมันตุ์  ขันจันทร์แสง รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

171 5210610274 นางสาวณัฐรัตน์  มาเกิด รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

5210611165 นางสาวกันยารัตน์  โสมาบุตร ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

172 5210610936 นางสาวอรนิภา  กุลสมบูรณ์สินธ์ อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

5210611561 นางสาวณีรนุช  พัชรโสภาคย์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

5210611728 นางสาวจุฑามาศ  ยศภา ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

173 5210611660 นางสาววริษฐา  รักษนคร ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

5210611975 นางสาวสุพรรณนิกา  วงษ์ยะปาน ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

174 5210610027 นางสาวนนทลี  อึ่งแก้ว ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

5210520127 นางสาววรุณ  ขุนอินทร์ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

การออกแบบและสร้างชุดทดสอบประสิทธิภาพการเป็นฉนวนความร้อนระบบปิด กรณีศึกษา อิฐมวลเบา

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ

เตาย่างสเต็กต้นแบบ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ "แผงตลาดนัดสําเร็จรูป"

ปัจจัยที่มีผลต่อรูพรุน ความแข็ง และความเหนียวของชิ้นงานโลหะผลอัดขึ้นรูป Fe-0.8%C-2.1%Cu

การพัฒนาฐานตั้งรองรับแผงโซ่ล่าเซลล์ชนิดหันหน้าตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน

การวิเคราะห์ทางสถิติอุตสาหกรรมสําหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลกําไรทางการค้าในธุรกิจคอนกรีต

ผสมเสร็จ

ลีนซัพพลานเชนในโรงพยาบาล



กลุ่ม เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ

175 5210611082 นางสาวกัญญาลักษณ์  อวบสันเทียะ ผศ.นริศ  เจริญพร

5210610373 นางสาวกลิ่นผกา  วงศ์สุกรรม รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

176 5210611868 นายปณัย  เจริญรัศมีเกียรติ รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ 

ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

177 5210610795 นายสรวิศ  จิรโรจน์วัฒน ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

5210610811 นางสาวพรรณิภา  มะลิอ่อง ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

178 5210611470 นางสาววิยดา  ไมตรี รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

5210610647 นางสาวภัคศิตา   ใสเงิน ผศ.นริศ  เจริญพร

รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

179 5210612254 นายณัฐวุฒิ  วิโมกข์เจริญสุข รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5210612304 นายธนาคม  มหาลออสกุล ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

180 5210610068 นางสาวภัทรา  คชาโภชน์ ผศ.นริศ  เจริญพร

5210611447 นางสาวนิภาพร  เชาว์ประมวลกุล รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

181 5210611819 นายภัทรพล  แสงสว่าง ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5210610415 นายโภไคย  ทิพวัฒน์ ผศ.นริศ  เจริญพร

ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ตันตไิพบูลย์วุฒิ

182 5210520135 นายมงคล  แซ่เล่า ผศ.สมศักย์  ธรรมนิวิฏฐ์

5210612395 นายปริญญา  เจริญสัญฐาน ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

การจัดทําแบบตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย กรณีศึกษา การเกิดอัคคีภัย

ในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2554

การสร้างชุดต้นแบบให้ความร้อนแก่ลูกประบในการนวดสมุนไพร

การศึกษาปัจจัยเชิงปริมาณที่มีผลกระทบต่อราหุ้นในกลุ่มธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวางระบบควบคุมเอกสารเพื่อเตรียมขอคํารับรอง มอก.18001-2554 กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การปรับรุงกระบวนการผลิตแผงวงจรชนิดอ่อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งร้านศูนย์บาท ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการควบคุมแบบพีไอดี โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง

ผลกระทบหลักเกณฑ์การจัดเส้นทางการเข้าสําหรับการกระจายงานเข้าเครื่องจักรที่วางขนานกันและ

ลําดับงานมีผลกับเวลาติดตั้ง



กลุ่ม เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ

183 5210520085 นางสาวสุพัชชา  พิกุลขาว ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

5210520143 นางสาวจิราภรณ์  พ้นกรรม ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

184 5210610316 นายชยกร  ตั้งพิพัฒน์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

5210520036 นางสาวจันทนา  พังดี ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

ผศ.นริศ  เจริญพร

ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

การพัฒนาวัสดุช่วยสปาร์คสําหรับเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตในกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของคนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

185 5310520035  นางสาวมนัชชา  กิติกรเศรษฐ์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5310520084  นางสาวสุภาดา  วงศ์คํา กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

186 5310612865  นายพบโชค  ชินสุวรรณ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

5310613301  นายวัศพล  เตชะสุรคุณ กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

187 5310612212  นางสาวสุนารี  ปานอําพันธุ์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

5310612261  นายวัชริศ  รัตนตระกูลสุข กรรมการ : รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

188 5310610265  นางสาวรักษ์สุดา  ประโยชน์โยธิน ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

5310611172  นางสาวณัฐหทัย  เรืองปิยะ กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

189 5310610158  นายเนติ  ตั้งสุทธิพงศ์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

5310610695  นายณัฐวุฒิ  รัตนเคหะ กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

190 5310612204  นางสาวรวีวรรณ  นามโคตร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

5310611297  นางสาวโยษิตา  กาญจนะ กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

191 5310612634  นางสาววาสนา  มิตรสายชล ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5310612386  นางสาวพิมพ์ลดา  สุริยประพัฒน์ กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

การลดเวลาคอยในงานไปรษณีย์โดยใช้แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์

การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการคืบ

การปรับปรุงกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อน

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและระบบคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัท รัฐกาญจน์สตีล จํากัด

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 กรณีศึกษา : สํานักส่งเสริมมาตรฐาน

และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการพัสดุคงคลัง กรณีศึกษาคลังยา

โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

การกําหนดระดับพารามิเตอร์วิธีบีด้วยวิธีหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุด

หลายผลตอบสนองสําหรับปัญหาการขนส่งหลายโซนเชิงพลวัต



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

192 5210610225  นายวิทวัส  บุญแก้ว ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

5310611958  นางสาวนภาภรณ์  ตาบุดดา กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

กรรมการ : อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

193 5310611446  นางสาวศศิพรลักษณ์  ขอมอบกลาง ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

5310612923  นายอธิปพล  อังศุวิชาล กรรมการ : อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

5110612743  นายนพณัฐ  บวรพุฒิคุณ กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

194 5310612873  นายชนะกฤษณ์  สายปัญญา ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

5310612899  นางสาววราภรณ์  ปิ่นแก้ว กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

195 5310612501  นางสาวภัทราพร  ธนาธาร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

5310612550  นางสาวบุณยนุช  ตะนะพันธุ์ กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

196 5310611941  นายธนาคม  พรสุขสันต์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

5310611743  นายพงศกร  งามเหมาะ กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

5310610026  นางสาวเขียนฝัน  กังวานเจริญกุล กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

197 5310610208  นายวรรณสิทธิ์  จันทรกลม ที่ปรึกษา : อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

5310610273  นางสาวษิรดา  แสงค้อม กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

198 5310610919  นางสาวนรีนุช  แสงเจริญรัตน์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

5310611214  นางสาวมนกานต์  โรจน์วิรุฬห์ กรรมการ : รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

การออกแบบและสร้างรถพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก

การออกแบบและสร้างเครื่องจําลองต้นแบบชนิดหัวหลอม

การปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์

เบาะรถยนต์

การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการชุบเคลือบผิวโลหะบนชิ้นงาน

ใบไม้และดอกไม้

ชุดจําลองอุปกรณ์ช่วยชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ

ออกแบบและจําลองอุปกรณ์ขนย้ายชิ้นงานในกระบวนการชุบสี



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

199 5310612253  นางสาวจินตพร  ศรีจันทร์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

5310612246  นายทวีศักดิ์  อารีเดช ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

200 5310611651  นางสาวเพ็ญศิริ  จุลเจริญ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

5310612006  นายณัฐพล  แสวงกิจ กรรมการ : ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

201 5310611917  นางสาวแพรวนภา  บางวิรัตน์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

5310613251  นางสาวพีระญาณ์  โลหะญาณจารี ที่ปรึกษาร่วม : ดร.เกศินี  เหมวิเชียร

กรรมการ : รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

202 5310520050  นางสาวกาญจนาภรณ์  ประสงค์มณี ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

5310610984  นางสาวอภิญญา  อนุสร ที่ปรึกษาร่วม : อ.ดร.เสฏฐา  ศาสนนันทน์

กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

203 5310610380  นายจิรภัทร  โค้วคาศัย ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

5310612931  นายปฏิพล  ธีรเถลิงเกียรติ์ กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

204 5310610703  นายกิตติพงษ์  วงศ์ใหญ่ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5310611198  นายปรัชญา  เพ็งถมยา กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

การศึกษาความเที่ยงตรงของเครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้าโดยใช้เส้นลวดบน

วัสดุไทเทเนียมอัลลอยเกรด 5

การปรับปรุงระบบจัดเก็บชิ้นส่วนระหว่างการผลิต

ผลของรังสีแกมมาและลําอิเล็คตรอนต่อสมบัติเชิงกลของพอลิบิวทิลีน

ซัคซิเนต (PBS)

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสร้างอาคารพาณชิย์

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ : แผนธุรกิจชุดอุปกรณ์ขาตั้ง

โทรศัพท์และรีโมทควบคุม

การแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายด้วยข้อมูลภูมิศาสตร์ประเทศ

ไทย



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

205 5310611529  นางสาวผกาดาว  จุ้ยเจริญ ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

5310611834  นางสาวจุฑาพร  พลายมี กรรมการ : ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

5310611974  นางสาวศศิพร  ช้างเผือก กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

206 5310610042  นายพงศ์ธนรรถ  สุทธาระชีวะศาสตร์ ที่ปรึกษา : อ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

5310612907  นางสาวกานต์สิรี  ศักดิ์ศรีทรงพร กรรมการ : ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

กรรมการ : รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

207 5310610083  นายศาศวัต  พินิจ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

5310610331  นายเสรี  เถาะรอด กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

208 5310612469  นางสาวฑิฆัมพร  คุณความสุข ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์

5310612949  นางสาววราพร  พุ่มซ้อน กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

209 5310612741  นางสาวนริศสา  พานทอง ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

5310612808  นางสาวอมลนัฐ  ผิวอ่อน ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

210 5310610075  นางสาวณัฐนันท์  อ่อนศรี ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

5310610414  นางสาวธัญพิมล  ขันทอง กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

การปรับปรุงกระบวนการบรรจุอาหารสัตว์

การศึกษาการกัดอาร์คไทเทเนียมอัลลอยด์เกรด Ti-6Al-4V ด้วยไฟฟ้า 

โดยการใช้อิเล็กโตรดกราไฟต์ต่างเกรด

การปรับปรุงคีมคีบเบ้าหลอมทางด้านการยศาสตร์ กรณีศึกษา การคีบ

เบ้าหลอมในโรงงานผลิตเครื่องประดับ

การสร้างการไหลแบบราบเรียบให้กับโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดย

การจําลองสถานการณ์ : กรณีศึกษา

การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษา : โรงงานผลิต

น้ําอัดลม

การปรับปรุงการผลิตในการประกอบตู้ควบคุมของถังบําบัดน้ําเสีย



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

211 5310611792  นางสาวไพลิน  สายยศ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

5310613079  นายอภินัทธ์  เอี่ยมขันทอง ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.จิรวัฒน์  ดําริห์อนันต์

กรรมการ : ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

212 5310611024  นายรัฐบุรุษ  สีเพ็ง ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

5310611149  นายจิรทีปต์  จันทร์ฝอย กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

213 5310610638  นางสาววรัญญาภรณ์  ปานอ้น ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5310612402  นางสาวพรรณิกา  พลันการ กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

214 5310611461  นางสาวขวัญวรา  หอมทรัพย์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

5310611735  นางสาวรจิกาญจน์  เวทยาวิกรมรัตน์ กรรมการ : ผศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

การจัดตารางห้องเรียน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การวิเคราะห์ลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงในซัพพลายเชนของ

โรงพยาบาล

การสร้างเครื่องทดสอบแรงกระแทกสําหรับอิฐดินดิบ

การศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งระบบลําเลียงวัสดุด้วยลมเพื่อลด

ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องประดับ
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กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

215  5410612377  นายปิยะวัฒน์ ศรีทา ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

216  5410610645  นางสาวสุชาวดี มีถม ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5410612518  นางสาวขนิษฐา สายดี กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คลอ้ยภยันต์

กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

217  5410611973  นางสาวปภาวรินทร์ โพธิ์ชัย ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5410612211  นางสาวอสมา โพธิสุทธิ์ กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

218  5410610447  นายวรัชญ์ นามโชติ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5410612914  นางสาวมาลนิ จดจํา กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

219  5410611197  นางสาวชุติสา รุจิประชากร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5410611288  นางสาวพนัชกร ศรียาภัย กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

220  5410612088  นางสาววิมพ์วิภา เลิศวิไลนริศ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5410450026  นางสาวพัชราภรณ์ ประหยัดผล  ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.นริศ  เจริญพร

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

221  5410612096  นางสาวดวงกมล สวนกระท้อน ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

 ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

การศึกษาพื้นผิวผลตอบสนองของตัวแบบสินค้าคงคลังที่มีการพิจารณาปริมาณการสั่งซื้อที่

เหมาะสมพร้อมกับอัตราส่วนของต้นทุนการสั่งซื้อกับต้นทุนการเก็บรักษาเมื่อเทียบกับราคา

สินค้า

การจัดการพัสดุคงคลัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ)

การวิเคราะห์ทรัพยากรการผลิตสําหรับการผลิตแผงวงจรรวม

การจําลองสถานการณ์สําหรับการปรับปรุงสายการผลิตโดยใช้หลักการของลีนในโรงงานผลิต

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

การลดของเสียในกระบวนการเคลือบผิวชิ้นงานด้วยไนลอน

การสร้างสถานีงานจําลองและศึกษาท่านั่งที่เหมาะสมสําหรับการนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์

การสร้างสถานีจําลองและศึกษาแสงสว่างที่เหมาะสมสําหรับการทํางานหน้าคอมพิวเตอร์
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กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

222  5410612252  นายพลกฤษณ์ เสือสมิง ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5410610397  นายธนพล วรวุฒิชัยนันท์ กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

223  5410610975  นายโชคชัย นิ่มมั่ง ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5410611023  นางสาวกนกพร เอกตระกูล กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

224  5410610207  นายสิรวิชญ์ เสถียรสุคนธ์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5410610116  นายกษิดิศ ปลัดรักษา กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

225 5410612013 นางสาววศินี  เกยุรานนท์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

5410612047 นางสาวสจี  สมพงษ์ กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

226  5410611262  นางสาวพีรยา หาญลํายวง ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5410613193  นายศุภชัย เจียมอานิสงส์ กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

227  5410610918  นายกษิดิ์เดช ปึงภัทรกิจ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5410610702  นายกฤตานน เปลี่ยนดวง กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

228  5410610868  นายไชยพล จงวิศาล ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5410612849  นางสาวพรรณภิลาศ ปุณยธร กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

การออกแบบจักรยานเพื่อผู้สูงอายุ

การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบพิมพ์ขึ้นรูปปากขวด กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส 

จํากัด (มหาชน)

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับสวนหย่อม

การเชื่อมแบบหมุนเสียดทานแผ่นอลูมิเนียมผสม AA5083-H112: การศึกษาความเร็วรอบ

แกนหมุนและความเร็วเดินเชื่อม

การปรับปรุงเครื่องและการหาค่าปัจจัยที่เหมาะสําหรับเครื่องต้นแบบจําลองชนิดหัวหลอม

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรถจักรยาน 8 ที่นั่ง

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา : แผนกบรรจุผลิตภัณฑ์
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กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

229  5410610462  นางสาวศิริวรรณ รัตตพงษ์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5410610454  นางสาวสุธาลินี นรนารถ กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

230  5410611270  นางสาวสุฐิตา บุญเฉย ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5410611338  นางสาวบัณฑิตา ลิมปิพันธ์ กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

231  5410611171  นางสาวกษิตา กําลังไทย ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5410612773  นางสาวพราวฝัน เทียนศรี กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

232  5410611684  นางสาวเจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5410611502  นางสาวธยาน์วิญญ์ โรจนวิภาตวนิช กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

233  5410611429  นางสาวเบญจวรรณ จูสวย ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5410612898  นางสาวรัชดาภรณ์ โชติกปฏิพัทธ์ กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

234  5410610983  นางสาวชนกนาฏ เป้าสกุล ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5410610892  นางสาวธนวรรณ บุญถึง กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

235  5410611718  นายพีรวิชญ์ ศิริธนากิจ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5410613342  นายวันชนะ ม่วงแขก กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

การจัดคิวรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์

การพัฒนาเครื่องอัดสบู่ก้อนจากเศษสบู่

รถขนส่งวัสดุการผลิตเคลื่อนที่อัตโนมัติ

การลดของเสียในกระบวนการชุบพีวีซี

การจําลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงระบบแถวคอยฝ่ายเภสัชกรรม อาคารศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลของรังสีแกมมาและลําอิเล็กตรอนต่อสมบัติเชิงกลและสัดส่วนเจลของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

(PBS) ที่ผสมสารเชื่อมขวาง

การหาความสัมพันระหว่างทางเดินของเส้นลวดจริงเทียบกับการป้อนค่าของเครื่องตัดโลหะ

ด้วยไฟฟ้าโดยใช้เส้นลวด
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กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน กรรมการสอบ

236  5410610561  นางสาวฤทัยชนก เหลาฉลาด ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5410610595  นางสาวกิตติยา แก้วมา ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

237  5410611585  นางสาวมานิตา ยอดวัน ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5410611668  นางสาวอชิรญาณ์ วีระกุล กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

238  5410450034  นางสาวศุภวรรณ รับงาน ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5410610850  นางสาวกุสุมา สลามเต๊ะ ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

239 5310610554 นางสาวประไพพิศ  รัตนพันธุ์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภายใต้แนวคิดการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลําดับขั้นแบบฟัซซี่

การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมสําหรับการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า (EDM) บนทองแดงทังสเตนด้วย

อิเล็กโตรดแกรไฟต์โดยวิธีทากูชิ

การศึกษาความเป็นไปได้ของการทํานาอินทรีย์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

การแก้ปัญหาการฉีดพลาสติกโดยใช้โปรแกรมจําลองโมล์ดโฟลว์ กรณีศึกษา เบ้าตกแต่งไฟหน้า

รถยนต์



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการสอบ

240  5510610701  นายพิสิษฐ์ นิรันดร์ชัยกุล ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5510611188  นางสาวกนกรัฐ ศรีปิยะพันธุ์ รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

241  5510610651  นายพิชัย เกษฤทธิ์ รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5510610677  นายภพฉัตร วิบูลทวีสินธุ์ รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

242  5510490021  นางสาวศุภานัน คนซื่อ รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5510680019  นางสาวอรพรรณ โรจน์ชาญชัย รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

243  5510611154  นายธนโชติ พิรกิตติวรกุล รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

244  5510611220 นายพศวัต อินทรภักดี ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

อ.เกศินี  เหมวิเชียร

ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

245  5510610917  นางสาวกมลทิพย์ ยศโต รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5510611030  นางสาวชุติกาญจน์ รอดความทุกข์ รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

246  5510610966  นางสาวคุณัญญา กลิ่นบุบผา รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

 5510611238  นายธเนศ คุ้มพะเนียด ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตน้ํายาสมุนไพร

การจําลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับการกระจายงานที่ลําดับงาน มีผลต่อระยะเวลาการติดตั้ง

และการจัดสมดุลสายการผลิต

การสร้างเครื่องมือจัดสรรงานให้กับรถขนส่งสําหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

การปรับปรุงการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการพิจารณาการบรรจุในภาชนะ

ผลของรังสีแกมมาต่อสมบัติเชิงกลและสัดส่วนเจลของ พอลิแลคติกแอซิด(PLA) ผสมไตรอัลลิล ไซยานู

เลต (TAC)

การลดความสูญเปล่าในการขนส่งของกระบวนการบรรจุแก๊ส

การจัดการการขนส่งสําหรับรถบรรทุกที่มีการวนรอบแบบขนาน ด้วยวิธีกําหนดการเชิงพลวัตแบบมีเหตุ

มีผล



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการสอบ

247  5510610800  นางสาวกชวรรณ กาจู รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5510610818  นางสาวอิสราภรณ์ โพธิ์ขี รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

ผศ.นริศ  เจริญพร

248  5510610883  นางสาวบุญจิราธร พัฒนเจริญรัตน์ ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5510611006  นายวชิรวิทย์ วงษ์ชมภู อ.เกศินี  เหมวิเชียร

ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

249  5510520066  นางสาวปรีดาวรรณ มูลดี ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5510520082  นางสาวอลาวียะห์ ตะมะงา อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

250  5510610735  นายพงศธร พรมสกล ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5510612574  นายธนากร  เทพอักษร อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

251  5510610693  นางสาววิสดุา เดชมา อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5510611071  นางสาวอภิญญา วโนทยาโรจน์ รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

252  5510610792  นางสาวนัฐฐา ไวยวุฒิ อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5510611022  นางสาววิรัญชนา มีผล รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

253  5510520058  นางสาวจนัทิมา บุญลอย รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

 5510520074  นางสาววิรัญญา การุณ ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

การศึกษาพฤติกรรมการหลอมละลายของโลหะผสมโคบอลต์โครเมียมและโครงสร้างมหภาคและจุลภาค

ภายหลังกระบวนการหลอมละลายโดยใช้แสงเลเซอร์

การลดเวลารอคอยของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยแบบจําลอง

คอมพิวเตอร์

ผลของรังสีแกมมาต่อสมบัติเชิงกลและสัดส่วนเจลของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง พอลิแลคติกแอซิด (PLA) 

และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ที่ผสมสารเชื่อมขวาง

การศึกษาเปรียบเทียบอิเล็กโตรดทังสเตน (W) และทองแดงผสมทังสเตน (CuW) บนชิ้นงาน

ไทเทเนียมอัลลอยด์ (Ti6Al4V) ด้วยเครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

การสร้างอุปกรณ์สําหรับจับยึดอิเล็กโตรดชนิดหมุนได้ด้วยกําลังลม สําหรับเครื่องกัดอาร์คไฟฟ้า

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของโลหะผสมโคบอลต์โครเมียมจากกระบวนการหลอม

โดยใช้แสงเลเซอร์

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค คุณสมบัติทางกล และพฤติกรรมการไหลของวัสดุของการเชื่อม

แบบหมุนเสียดทานของโลหะผสมอลูมิเนียม 6063



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการสอบ

254  5510610925  นางสาวมินตรา ชนะพันธ์ รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

 5510611063  นางสาวณปภัช ชมพักตร์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

255  5510610719  นางสาวศรัณย์ธร มณีรัตน์ ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5510611246  นางสาวปริฉัตร อนุเคราะห์ ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

256  5510450017  นายกวิน เอื้อวิทยาวุฒิกุล ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5510611121  นายฐิยพล จุนรัชฎ์ ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

257  5510610891  นายภูรินทร์ ชีวินวิวัฒน์ ผศ.นริศ  เจริญพร

รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

258  5510610685  นางสาวนัทธมน สุขเกษม ผศ.นริศ  เจริญพร

 5510610834  นางสาวเกษมณี นภาวรรณ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

259  5510610644  นางสาวณัฏฐา ตระการอุดมสุข รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5510610941  นายวรรณสรณ์ จินตนานุรัตน์ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

260  5510610727  นายสิทธการย์ จาตุรนตพรชัย รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5510611147  นายพงศกร แซ่เจง็ รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

ตัวแปรความต่างศักย์ที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและค่าความแข็งของเหล็กเครื่องมือ SKD11 เชื่อมด้วย

เลเซอร์

การปรับปรุงเครื่องสร้างต้นแบบชนิดหัวหลอมเพื่อสร้างงานลอย

การออกแบบโต๊ะปรับระดับ เพื่อให้สามารถนั่งสลับยืนทํางานได้ สําหรับสถานีงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของขาและเท้า ด้วยสิ่งกระตุ้นผ่านการมองเห็นภายใต้

สถานการณ์การขับขี่

การออกแบบและสร้างเครื่องมินิซีเอ็นซี

 
กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยเดินสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเทคโนโลยี GPS 

เพื่อการติดตามตําแหน่งสําหรับรองเท้าเด็ก



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการสอบ

261  5510610784  นายนพรุจ พุทธสอน รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5510611105  นายชัยรัตน์ ปัญญาธนโชติ ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

ผศ.นริศ  เจริญพร

262  5510610859  นางสาวกนกพร สุรารักษ์ รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5510610933  นางสาวอนงค์นาฎ จิตแสนสวย ผศ.นริศ  เจริญพร

ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

263  5510610974  นายพฬส นาคดี รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5510611055  นายณัฐวิชช์ เรืองเลิศตระกูล รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

264  5510490013  นายศุภนิมิต มีมุ่งกิจ รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5510611204  นายเกศว ปาละนันทน์ ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

265  5510610875  นางสาวศิรินทรา วงษ์พยัคฆ์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5510611212  นางสาวธนภรณ์ เป้าเลี้ยง ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

266  5510611014  นายยุทธพงศ์ เชื้อวงศ์ รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5510611097  นายศิวกร หอมขจร รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างและระบบขับเคลื่อน

ของสามล้อปั่นพลังงานมนุษย์

การลดเวลากระบวนการผลิตโดยการปรับผังกระบวนการ

ต้นทุนโซ่อุปทานไหมหัตถกรรม

การออกแบบและพัฒนาระบบภายในรถสามล้อปั่นพลังงานมนุษย์

การเพิ่มอัตราผลผลิตของกระบวนการบรรจุหีบห่อ กรณีศึกษา บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงานตัวอย่าง



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน
 5610611005  นางสาวปวีณ์นิษฐ์  เอมอ่อน ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5610611237  นางสาวณนภา  เจริญสุข ที่ปรึกษาร่วม : อ.ดร.เกศินี  เหมวิเชียร

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5610610908  นางสาวพรรณทิพย์  อั้นเต้ง ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5610611070  นางสาวบุญจิรา  ราชธานี ที่ปรึกษาร่วม : อ.ดร.เกศินี  เหมวิเชียร

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5610510017  นางสาวสุดธิดา  มณีโชติ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5610611096  นางสาวจิตนิภา  ธนชาญเชาวน์ กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5610610809  นางสาวจินต์จุฑา  นิมมานสมัย ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5610611062  นางสาวณัฐชา  จงถาวรวาสนา กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5610611153  นายญาณันธร  สุขสุวรรณ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5610611161  นางสาวณัฐกานต์  ลบแย้ม กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5610610726  นายกวิน  สิงหเขตต์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5610610783  นายเอกชาคร  โชครัตนวิจิตร กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5610611138  นางสาวณัฐนรี  ศรีอนุสรณ์วงษ์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5610611195  นางสาวศรัณย์พร  เวชแพทย์ กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5610610643  นายพิชญา  ศิริบรรณากุล ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5610611229  นางสาวพิชญา  มีบุญ กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

273 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการชุบโลหะ

274 การจําลองแบบเชิงพลวัตเพื่อศึกษาการลดต้นทุนคุณภาพในโรงงานผลิต

อุปกรณ์ทางการแพทย์

271 การตรวจสอบความแม่นยําของเครื่องเลเซอร์แบบส่องกราดชนิดแขนกลวัดพิกัด

272 วิศวกรรมย้อนรอยจากภาพถ่าย

269 การหาเวลามาตรฐานและกําหนดมาตรฐานในการทํางานของสายการผลิต

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าแรงสูง

270 การจําลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรสายการผลิต และ

หลักเกณฑ์การจัดลําดับงานกลุ่มสายการผลิตแผงวงจรรวม

รายชื่อโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการสอบ

267 ผลของรังสีแกมมาต่อสมบัติเชิงกลและสัดส่วนเจลของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

(PBS) ผสม ไตรอัลลิลไซยานูเลต (TAC)

268 การทดสอบสมบัติเชิงกลและการย่อยสลายของพลาสติกPBS ,PLA และ

พลาสติกผสม



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน
รายชื่อโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการสอบ
 5610610841  นางสาวญาณิศา  ปฐวีรัตน์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5610610882  นางสาวเรณุกา  วงษ์ธนสุภรณ์ กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5610610718  นายณัชพล  โรจน์อนุสรณ์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5610610890  นางสาวเบญจวรรณ  ถึงรัตน์ กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5610610940  นางสาวกรกนก  นันทะเสนี ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5610610999  นางสาวนันท์นภัส  ศรีรัตน์ กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5610610775  นางสาวณัฐชา  ไชยแสง ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5610610791  นางสาวลักษณ์ศรัณย์  จิรานันทะ กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5610610973  นายณัฐนนท์  มานะจิตสุวรรณ ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5610611146  นายสุวิทย์  นันทร์ทิพย์ กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5610610742  นางสาวกัลยา  ชัยแสง ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5610520040  นางสาวขนิษฐา  ยาชมภู กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

281  5610611013  นายกิตติพงศ์  ศรีมงคลธาราธร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : รศ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5610610932  นางสาวยุวดี  นิ่มทรงประเสริฐ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5610610957  นายก๊อฟ  ชูประเสริฐ กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

การจําลองสถานการณ์เพื่อกําหนดเครื่องจักรที่มีเวลาเฉลี่ยของการใช้งานนาน

ที่สุดก่อนเกิดความขัดข้อง และการประยุกต์ใช้การบํารุงรักษาด้วยทฤษฎีความ

น่าเชื่อถือ

282 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเชื่อมมิกของแนวเชื่อมสแตนเลส ชนิด304

 กับเหล็กกล้าคาร์บอน SS400

279 การศึกษาการต้านทานการสึกหรอของโลหะผสมโคบอลต์โครเมียมจาก

เทคโนโลยกีารพิมพ์ 3 มิติ

280 การศึกษาอุปกรณ์จับอิเล็กโตรดหัวหมุนความเร็วรอบสูง สําหรับเครื่องกัดอาร์ค

ด้วยไฟฟ้า (EDM)

277 ผลของตัวแปรต่อเส้นทางการเดินลวดตอนเข้ามุมของเครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า

โดยใช้เส้นลวด

278 การปรับปรุงผิวของโลหะผสมโคบอลต์โครเมียมที่ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติ : 

อิทธิพลของกําลังของเเสงเลเซอร์เเละความเร็วในการสเเกนของการหลอมซ้ํา

275 การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ

จําลองแบบเชิงพลวัต

276 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงขยะ



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน
รายชื่อโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการสอบ
 5610610825  นางสาวแคทลียา  ธนะโสธร ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

 5610611021  นางสาวเกสรี  โพธิ์พันธุ์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5610611203  นางสาวธัญวรัตม์  เอี่ยมอินทร์ กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5610610866  นางสาวพลอยนภัส  ปิติพรโชติระวี ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5610611054  นางสาวเมธาวี  พงษ์ประไพ กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5610610676  นางสาวเสาวลักษณ์  โล่ห์สุวรรณ ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5610611179  นางสาวณัฐฐิรา  จันทอง กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5610610700  นางสาวมาริษา  โอภาสทิพากร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

 5610610924  นายธนันวัฒน์  อัครวิรวัฒน์ กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

 5610610692  นางสาววริยา  ปณิทานะโต ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5610611047  นางสาวสุรัสวดี  คุ้มปิยะผล กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

 5610610650  นายรัฐพล  ศิริลิขิตรานนท์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5610610916  นายกษิดิ์พงศ์  อินสว่าง กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

 5610610858  นางสาวสุภิญญา  ฤกษ์เกลี้ยง ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

 5610611112  นางสาวธมลวรรณ  บํารุงรักษ์ กรรมการ : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

290 ตัวแปรของการเชื่อมเลเซอร์ที่มีผลต่ออะลูมิเนียมผสมเกรด 5052

288 แบบจําลองการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโคมไฟหน้ารถจักรยานยนต์

289 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบในส่วนของการผลิตพัดลม

286 การลดของเสียในกระบวนการผลิตผ้าถักลายลูกไม้

287 การศึกษาปัจจัยความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบอุตสาหกรรม 4.0

284 การสร้างมือจับสําหรับปิดฝากล่องทรงกลม

285 การทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อวัดระดับความล้าของพนักงาน

283 การออกแบบโปรแกรมทดสอบความล้าของมนุษย์ โดยวิธีการ Stroop ใน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์



กลุ่มที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน
รายชื่อโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการสอบ
 5610610684  นายจิรัฏฐ์  เกตุหิรัญ ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5610610874  นางสาวศศิธร  คํานนท์ กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5610610734  นายเมธัส  มุ่งตุลารักษ์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5610611187  นางสาวสุนิสา  ไหวติง ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5610611211  นางสาวพัชราภรณ์  ศรีโคตร กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

กรรมการ : รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

5310614242  นางสาวฐิติพร  คชฤทธิ์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5610610833  นางสาวกัญญพัชร  วรภมร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

 5610611120  นางสาวนัยนา  ตัณฑรัตน์ กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

5510610776  นายคฤฎิน  อายุวัฒน์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

5510611253  นายทีฆกานต์  สุขสังวาลย์ กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

296 โครงการพัฒนาเครื่องบดย่อยวัชพืช

294 การจําลองการทํางานสําหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

295 การศึกษาปัจจัยความพร้อมในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน4.0

292 การศึกษาตัวชี้วัดแห่งความสําเร็จในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

ยาในประเทศไทย

293 การศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยและแนวทางในการประหยัดพลังงาน 

กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

291 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องสําอาง



ลําดับที่  เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ
 5710520023  นางสาวเพ็ญนภา  ครอบรัมย์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5710680132  นายแทนกาย  ใจหาญ กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5710610758  นางสาวชิดชนก  บุญชู ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5710610816  นายสุรศักดิ์  พิพัฒน์สัจจา กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5710611079  นายธนพัฒน์  วัฒนภิโกวิท ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5710680058  นายวทัญญู  เลิศพงศ์ปรีชา กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5710610964  นางสาวอภิรติ  อนุศาสนนันท์ ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5710611145  นางสาวศิริยา  ครื้นน้ําใจ กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5710610683  นางสาวกานต์สุดา  กลับจิตร ที่ปรึกษา : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

 5710680082  นางสาววริศรา  มะโนยอด กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5710610782  นางสาวพรวิภา  ยิ้มเทศ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5710610840  นางสาวนภัสกร  ชัยสิงห์ กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5710610949  นางสาวภัทรวรรณ  จันทร ที่ปรึกษา : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

 5710680066  นายธัญศิษฐ์  สุเมธาธนะพงศ์ กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5710610790  นางสาวธันธร  โชติศิริคุณวัฒน์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

 5710610832  นางสาวสุภาพร  ดะสมุทร กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

รายชื่อโครงงาน ประจําปีการศึกษา 2560

7 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของร้านค้าปลีกอุปกรณ์การเกษตร

8 การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเครื่อง Sit to Stand

4 การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูม ิWet Bulb Globe Temperature : WBGT

5 การวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรของสายการผลิตท่อโค้งสําหรับใช้ใน

โรงไฟฟ้า

6 การเปรียบเทียบรอยแตกร้าวโดยอิเล็กโตรดทองแดงผสมเบริลเลียมและ

อิเล็กโตรดทองแดงผสมทังสเตนของกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า (EDM) 

บนชิ้นงานทังสเตน 99.95%

1 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร ในกระบวนการ

วางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจร

2 การศึกษาการแตกร้าวของกระบวนการตัดโลหะด้วยไฟฟ้าโดยใช้เส้นลวดบน

ชิ้นงานทังสเตนเกรดพิเศษ

3 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่อน



ลําดับที่  เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ
รายชื่อโครงงาน ประจําปีการศึกษา 2560

 5710680033  นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตร์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5710610808  นางสาวพัชรินทร์  โจมกุ่ย ที่ปรึกษาร่วม : ดร.เกศินี  เหมวิเชียร

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5710680041  นางสาวพรญานี  ชวนชาติ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5710680108  นางสาวมนสิชา  วงษ์หิรัญญิการ์ กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

 5710610857  นางสาวฐิติชญา  ทองใจ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5710610881  นางสาวศิริลักษณ์  เฮงเส็ง กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5710611210  นางสาวสุนันทา  เทพสัตรา ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ดนุพนัธ์  วิสุวรรณ

 5710610873  นางสาวจิดาภา  ปมาณิกบุตร กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5710610972  นางสาวธินัชชา  ศรียุบล ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5710610998  นางสาวคัทลียา  จิตรัตน์ กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

กรรมการ : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

 5710611087  นายขจรเดช  แซ่อึ้ง ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5710610956  นายวัสพล  ตรีธนวัต กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5710680116  นางสาวกมลวรรณ  คงทอง ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5710610774  นางสาวสุชานาถ  ธิแปลง กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5710610766  นางสาวพัชรพร  ภู่บุบผา ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5710610899  นางสาวปพิชญา  อร่ามเมือง กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

16 The effect of direction of scan and hatch spacing on surface 

laser re-melting process by 3D Printed Cobalt-Chromium Alloys

13 การจัดการสินค้าคงคลังสําหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพได้ : กรณีศึกษาคลังสินค้า

ร้านกาแฟ

14 2-in-1 Metal Laser engraving & 3D Printing machine

15 The Effect of Scanning Numbers on Surface Laser Re-Melting 

Process for 3D Printed Cobalt-Chromium Alloy

10 การจัดสมดุลสายการประกอบชิ้นส่วนภายในของตู้เย็น ด้วยการจําลองแบบ

เชิงพลวัต

11 การลดเวลาการตั้งเครื่องกระบวนการผลิตแหนบรถยนต์

12 การจําลองแบบเชิงพลวัตเพื่อการจัดสมดุลสายการผลิต : กรณีศึกษาโรงงาน

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

9 สมบัติเชิงกลและการย่อยสลายของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิค 

(PLA), พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) และแป้งมันสําปะหลัง



ลําดับที่  เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ
รายชื่อโครงงาน ประจําปีการศึกษา 2560

 5710610709  นางสาวกชพร  พงษ์เทศ ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5710610907  นางสาววรนิษฐา  วัฒนพนพันธ์ กรรมการ : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5710610667  นางสาวอริสา  เรืองประโคน ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5710611095  นางสาวธมลวรรณ  บุญเครือ กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

 5610520057  นางสาวเจนจิรา ขันทะวิธิ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ
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กรรมการ : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5710610865  นางสาวกัญญา  ทีปกากร ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยนัต์
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กรรมการ : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5710610691  นายกาญจนพัฒน์  ตั้งสิทธิโชค ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

 5710611103  นางสาวทิพยาภรณ์  ฐิติกิตตินันท์ กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5710610741  นายสุพศิน  เดี่ยวตระกูลชัย ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

 5710680074  นายกฤตยชญ์  พัฒนาพารา กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5710610675  นางสาวพรรณรายณ์  สําลีนิล ที่ปรึกษา : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์
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 5710520031  นางสาวสุภาวดี  ศรีวิสัย ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5710520056  นางสาวเบญญทิพย์  มหาคุณ กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

กรรมการ : อ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

22 การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการจัดการซัพพลายเชน

23 การใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตและจําลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุง

สายการผลิตของฝาตู้เย็น

24 การสร้างแบบจําลองพื้นผิวของข้อมูลกลุ่มจุดจากวิศวกรรมย้อนรอย สําหรับ

งานที่มีรูปร่างซับซ้อน

19 การศึกษาแนวโน้มปัจจัยที่เหมาะสมในการกัดอาร์คชิ้นงานโลหะผสม 

Co-Cr-Mo โดยออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ

20 การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการลดเวลาการสร้างชิ้นงานสําหรับเครื่องจําลอง

ต้นแบบชนิดหัวหลอม

21 การประยุกต์ใช้ IoT ในโลจิสติกส์

17 การจัดสมดุลสายการผลิตเบาะรถยนต์

18 แอปพลิเคชันประเมินภาระทางใจบนมือถือ



ลําดับที่  เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ
รายชื่อโครงงาน ประจําปีการศึกษา 2560

5710680090  นายพงศกร  จันทร์ขํา ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วุฒิชัย  วงศ์ทัศนีย์กร

กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5710610931  นางสาวสุพิชฌาย์  วรไธสง ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5710611160  นายภิเษก  ศรีคง ที่ปรึกษาร่วม : ดร.เกศินี  เหมวิเชียร

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5710610725  นางสาวปุญญิษา  วงษ์มณี ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5710610915  นางสาวหรรษลักษณ์  ทองเชื้อ กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5710611178  นายนพสิทธิ์  แพทย์นิมิตร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5710611244  นางสาวนวพร  โลหะประกิตกุล กรรมการ : ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5710680124  นางสาวจินต์จุฑา  เจนเขตรการณ์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5710610980  นางสาวดารีน่า  เฟื่องฟู กรรมการ : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

 5710610717  นางสาวกชกร  วงษ์ศรีนาค ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5710611061  นางสาวธันย์ชนก  ชัยศิริพานิช กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

 5710610659  นางสาวสโรชา  โปร่งจิต ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5710611152  นายสิริวิศว์  สิงห์สัตย์ กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

 5710611228  นางสาวสุดาพร  จันทรวงษ์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5710611129  นางสาวจิตตาภรณ์  ช่างเก็บ กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

31 การประยุกต์ใช้ระบบไมโครคอนโทรเลอร์ในการควบคุมกระบวนการชุบโลหะ

32 การลดเวลาในสายการผลิตบันได

28 การประเมินวัฏจักรชีวิตของขวดพลาสติกและขวดแก้ว

29 การปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในฮาร์ดิสก์ส่วนหลัง โดย

ใช้การจําลองสถานการณ์

30 การศึกษาและพัฒนาการทําโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษา การปลูก

ผักกาดกรีนคอส

25 การจัดตารางการผลิตกระดาษ พลาสเตอร์บอร์ดไลน์เนอร์และกระดาษดู

เพล็กซ์โดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้นกรณีศึกษา:โรงงานผลิตกระดาษ

26 สมบัติเชิงกลและการย่อยสลายของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิ

เนต (PBS), พอลิแลคติกแอซิด (PLA) และแป้งมันสําปะหลัง

27 การลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์



ลําดับที่  เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ
รายชื่อโครงงาน ประจําปีการศึกษา 2560

 5710610642  นางสาววรางคณา  ชื่นสําราญ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5710611194  นางสาวกนกกร  ทองเกียรติกุล ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์

กรรมการ : ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5710611012  นางสาวเมธปิยา  เลิศอัคฆากร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5710611020  นางสาวณิชาภา  สามสีสอน กรรมการ : ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : ผศ.ชัยรัตน์  ตันติไพบูลย์วุฒิ

34 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภท ยู 

เอช ที (UHT) โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต

33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ลําดับที่  เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ
 5810610807  นางสาวอินทิชา  วิภูเสรี ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5810610997  นางสาวพนิตพร  เบญจผ่องวัฒนา กรรมการ : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5810680131  นางสาวณัฐภรณ์  ชูสมบัติ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5810610781  นางสาวไตรรัตนา  วงค์คร้าย กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5810610823  นางสาวนันท์นภัส  นวลทอง ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

 5810611029  นางสาวโมนัย  บุญรอด กรรมการ : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5810611094  นางสาววรัชยา  จาตุสว่างพร ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5810680156  นายกิตติพศ  อัศวินะกุล กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5810610682  นางสาวปะการัง  ภิญโญประการ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

 5810611037  นางสาวณัฏพัชร  ศิลป์ศรีกุล กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5810450022  นางสาวฐิติพร  เซียวสธนกุล ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

 5810520063  นางสาววิรัลพัชร  ธีระวิทย์ ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

กรรมการ : ผศ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

07  5810611235  นางสาวกรสิริ  วัชรทัศนกุล ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5810680149  นายปฏิภาณ  ปาระมี กรรมการ : ผศ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

08  5810610880  นายสุสิทธิ์  นิลรําไพ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 5810610898  นายพศิน  อนันทานนท์ ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : ผศ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

กรรมการ : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

รายชื่อโครงงาน ปีการศึกษา 2561

05

06 การทํา 3D-Printing จากวัสดุ PBS+แป้งมันสําปะหลัง

การปรับปรุงเพื่อลดเวลาการสูญเสียเครื่องจักรในกระบวนการผลิตฝาโลหะ

การทํา 3D-Printing จากวัสดุPBS+แป้งข้าวโพด

โต๊ะสําหรับงานเชื่อมเลเซอร์อัตโนมัติ

01

02

03

04 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร

การแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ

การสร้าง 3D delta printer (3D Printing)

การวิเคราะห์การสัญจรภายในของสายการประกอบชิ้นส่วนภายในรถยนต์โดยการใช้

การจําลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์



ลําดับที่  เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ
09  5810610948  นางสาวอสมาภรณ์  อ่ําอยู่ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5810610989  นางสาวจิตรลดา  ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการ : รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

10  5810610815  นางสาวณัฐพร  ปึงศิริเจริญ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5810611011  นางสาวนันทกานต์  เตชวณิชสิริ กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

กรรมการ : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

11  5810610963  นายพงศกร  ชิ้นเจริญชัย ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

 5810611227  นายศาสตราวุธ  ผลสุวรรณ์ กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์

กรรมการ : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

12  5810610641  นางสาวนัทธมน  เชื้ออภัย ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

 5810611003  นางสาวสิริลักษณ์  พิเชษฐวานิช กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

13  5810520055  นายพสุเทพ  จิโนสา ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภมาศ  สุชาตานนท์

 5810520071  นายนําโชค  สาโดด กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

14  5810610955  นางสาวณัชชา  เดชจิต ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 5810611243  นางสาวชนิกานต์  เคลือบมณี กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

15  5810610799  นายฐิติพันธุ์  สารจุม ที่ปรึกษา : ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์

 5810611193  นายณัฐพล  อุดมวงษ์ กรรมการ : รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

16  5810610633  นางสาวภาณิศา  พรสรรค์ศิริกุล ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ

 5810611144  นางสาวสโรชา  จิตร์แก้ว กรรมการ : ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์

กรรมการ : อ.ดร.วุฒินันท์  นุ่นแก้ว

17  5810610872  นายปวีร์  จุฑามณีเพ็ชร ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5810611086  นางสาววิมลรัตน์  รักขธรรม กรรมการ : รศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสคุนธ์

กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

การจัดสมดุลสายการผลิตโดยใช้การจําลองแบบเชิงพลวัต กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์

การปรับปรุงการประกอบเครื่องยนต์ : กรณีศึกษา

ศึกษาปัจจัยการขึ้นรูปพลาสติกยืดหยุ่นในกระบวนการพิมพ์วัสดุผงสามมิติ

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพุ๊กเหล็ก

การเก็บข้อมูลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) โดยการประยุกต์ใช้ SCADA

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโรงงานผลิตชื้นส่วนพลาสติก

การพัฒนาระบบขนส่งภายในโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท เอคโค่ ประเทศไทย

การจําลองแถวคอยหน่วยตรวจนอก นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม

พระเกียรติ

การศึกษาพฤติกรรมของการบริโภคอาหารออร์แกนิค



ลําดับที่  เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน คณะกรรมการ
18  5810610930  นางสาวปภาวดี  จันทรากุลศิริ ที่ปรึกษา : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

 5810611185  นายกาญจณ์  ปิยะศิริเดช กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : อ.ดร.วุฒินันท์  นุ่นแก้ว

19  5810610708  นางสาวฆโนทัย  ชาญณรงค์ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

 5810610831  นางสาวศศิกานดา  กิ่งนครทอง กรรมการ : รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

กรรมการ : อ.ดร.วุฒินันท์  นุ่นแก้ว

20  5810610757  นางสาวธันยชนก  ภูมิมาลา ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5810610922  นางสาวเฟื่องจุฑา  ภูมิจิตร กรรมการ : ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง

กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

21  5810611078  นางสาวเหมสุดา  เหม่อโป ที่ปรึกษา : อ.ดร.อนินทยา  คํากันยา

 5810610906  นางสาวกมนพรรธน์  เนื่องจํานงค์ กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

22  5710520049  นายภิรมย์  โพธิราช ที่ปรึกษา : อ.ดร.วุฒินันท์  นุ่นแก้ว

 5810610666  นางสาวพรหมพร  นาคบรรพตกุล กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

กรรมการ : รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

23  5810610690  นางสาวธัญญาภรณ์  ชัชวาลย์ ที่ปรึกษา : ผศ.นริศ  เจริญพร

 5810610716  นางสาวพิมพ์ชนก  บุญชาลี กรรมการ : ผศ.ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

กรรมการ : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

24  5810611102  นางสาวพิชญา  แก้วสุด ที่ปรึกษา : ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล

 5810680164  นางสาวธันย์ชนก  ขาวโต กรรมการ : รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์

กรรมการ : ผศ.นริศ  เจริญพร

การพยากรณ์ความต้องการสินค้าสําหรับการวางแผนคําสั่งซื้อ โดยการประยุกต์ใช้

ซอฟแวร์

การพัฒนาเกมสองมิติสําหรับผู้พิการทางสมอง

Wearable Chair

การลดของเสียในกระบวนการผลิตถุงเท้า

การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทําธนาการเวลาในจังหวัดปทุมธานีและ

กรุงเทพมหานคร

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก

การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ WBGT เพื่อส่งผ่านข้อมูลแบบ realtime
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