
หมายเลข ชื่อโครงการ ประเภท ชื่อนักศึกษา กรรมการสอบ วันเวลาสอบ

48 - 01 การลดปญหาความเสียหายเคร่ืองจักรโดยใช SW นาย ทวีศักด์ิ  ปญญายง 1. ดร.สมศักด์ิ อิทธิ. จ. 4 ส.ค. 51
หลัก Preventive Maintenance นาย สรังสี  อิสระโคตร 2. อ.ศักด์ิชัย 13.00-13.30 น.

3. อ.บุญสง หอง เฟองทอง
4. ผศ.สมศักด์ิ ก. *

48 - 02 การศึกษาอิทธิพลของสารหลอเย็นตอการตัด SW นาย สุชิชา  ชํานาญกิจ 1. ผศ.นฤทธิ์ จ. 4 ส.ค. 51
เฉือนเหล็กหลอ FCD400 นาย อภินันท  หลาบาง 2. อ.วิเชียร 13.30-14.00 น.

3. อ.ศุภเอก หอง เฟองทอง
4. ดร.ศิริชัย *

48 - 03 การออกแบบและพัฒนาที่หามลอ HW นาย โสภณ  ไตรภูมิ 1. ผศ.นฤทธิ์ จ. 4 ส.ค. 51
รถจักรยานยนต นาย กิตติพงศ  ประดู 2. อ.ศักด์ิชัย 14.00-14.30 น.

3. อ.อนินท หอง เฟองทอง
4. ดร.ศิริชัย *

48 - 04 การพัฒนาชุดการแสดงผลของเครื่องทดสอบ HW นาย วิทวัฒน  เหลาพร 1. อ.ไพฑูรย พ. จ. 4 ส.ค. 51
แรงดึง TQ รุน SM 100 นาย รังสรรค  ตะคอนรัมย 2. ผศ.กุณฑล 14.30-15.00 น.

นาย ยุทธพงษ  คูคํา 3. อ. หอง เฟองทอง
4. ผศ.นฤทธิ์ *

48 - 05 การศึกษาอิทธิพลของแหลงน้ําตางๆ ตออัตรา SW นาย สมชาย  วนไทยสงค 1. ดร.สมศักด์ิ อิทธิ. อ. 5 ส.ค. 51
การกัดกรอนของรอยตอเกยอลูมิเนียม 1100 นส.จันทรแรม  แดงโสภาพ 2. อ.วิเชียร 16.00-16.30 น.
และเหล็กกลาคารบอน 1015 นส.วิริษา  หอยหงษทอง 3. อ.ปราโมทย หอง เฟองทอง

4. ดร.กิตติพงษ *
48 - 06 การศึกษาอิทธิพลของน้ําทะเลไทยตออัตรา SW นาย ทวิภาค  ทองสุข 1. ดร.สมศักด์ิ อิทธิ. อ. 5 ส.ค. 51

การกัดกรอนของรอยตอเกยอลูมิเนียม 1100 นาย ธิติพล  ไมประดิษฐ 2. ผศ.กุณฑล 16.30-17.00 น.
และเหล็กกลาคารบอน AISI 1015 นส.นิรมล  เคามูล 3. อ.ปราโมทย หอง เฟองทอง

4. ดร.กิตติพงษ *
48 - 07 การออกแบบและการสรางอุปกรณทําแบบ HW นาย สรวุฒิ  เอกสิริโสภณ 1. ผศ.นฤทธิ์ พฤ. 7 ส.ค. 51

หลอทราย นาย จตุรวิทย  เจียมจิตร 2. ดร.กิตติพงษ 16.30-17.00 น.
นาย บัณฑิต  พรหมบาง. 3. อ.บุญสง หอง เฟองทอง
นาย ชนินทร  อดกล้ัน 4. ดร.สมศักด์ิ อิทธิ *

48 - 08 การพัฒนาเคร่ืองอัดทรายหลอ แบบกระทุง HW นาย ณัฐบดี  ลีลาพีรพงศ 1. ดร.กิตติพงษ พฤ. 7 ส.ค. 51
จากดานบนดวยระบบไฮดรอลิก นาย สุทิน  สิงหะ 2. อ.ศักด์ิชัย 17.00-17.30 น.

นาย สิทธิโชค  โพธิหัง 3. อ.วรวรรณ หอง เฟองทอง
4. ดร.สมศักด์ิ อิทธิ *
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48 - 09 การออกแบบและสรางแมพิมพฉีดเปลือก HW นาย อัมพรชัย  วิไลแกว 1. ผศ.ไพฑูรย พ. พ. 6 ส.ค. 51
หมวกนิรภัยสําหรับผูใชยานพาหนะ นาย ชัยยุทธ  เซ่ียงวอง 2. อ.ประจักษ 16.00-16.30 น.

นาย ศักด์ิชัย  ปานทอง 3. อ.วรวรรณ หอง เฟองทอง
นาย ชัยทัศน  อารยะเมธ 4. ผศ.มนตรี *

48 - 10 โครงการวิจัย การออกแบบและสรางโดม HW นาย กฤษดา  นวมจิตร 1. ผศ.ไพฑูรย พ. พ. 6 ส.ค. 51
สําหรับกลองดูดาว ROTOR 2 นาย สุรัศม์ิพรรณ  มัธยันต 2. อ.ประจักษ 16.30-17.00 น.

นาย ไกสร  เกษมสุข 3. อ.วรวรรณ หอง เฟองทอง
นาย วีระพล  พิมพกันต 4. ผศ.มนตรี *
นาย เชาวลิต  พิมพรัตน
นาย สุภัตรชัย  ปาชิตา

48 - 11 การออกแบบและวิเคราะหรถคนพิการขา SW นาย อักขรายุทธ  พิศิษฐ. 1. อ.ประจักษ จ. 4 ส.ค. 51
โดยใชหลักการไฟไนติอิลิเมนต 2. อ.วรวรรณ 15.00-15.30 น.

3. อ.วรญา หอง เฟองทอง
4. ผศ.ดร.ศิวกร *

48 - 12 การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระดุม HW นาย เกียรติเกรียงไกร สังข. 1. ผศ.ศรีไร จ. 4 ส.ค. 51
กรณีศึกษา : บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอรปอเรช่ัน นาย ภาษิต  พวงขจร 2. ดร.ระพี 15.30-16.00 น.
จํากัด 3. อ.วรญา หอง เฟองทอง

4. ผศ.ดร.ณฐา *
48 - 13 อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมอารคดวยแทงทังสเตน SW นส.ทิพวัลย  เจริญรัตน. 1. ดร.สมศักด์ิ อิทธิ. อ. 5 ส.ค. 51

แบบหมุนวนอิเล็กโทรดตอสัมบัติของแนวเชื่อม นาย ทนงศักด์ิ  ชินหอม 2. อ.ศักด์ิชัย 17.00-17.30 น.
เหล็กกลาไรสนิม 304 3. อ.ประจักษ หอง เฟองทอง

4. ดร.กิตติพงษ *
48 - 14 การปรับปรุงพื้นผิวอลูมิเนียม 6063 ดวยการ SW นาย ชาญชัย  ยอยไธสง 1. ดร.สมศักด์ิ อิทธิ. พ. 6 ส.ค. 51

เช่ือมอารคดวยแทงทังสเตนแบบหมุนวน นาย พิสิทธิ์  อี้ทอง 2. อ.ศักด์ิชัย 17.00-17.30 น.
อิเล็กโทรด 3. อ.ประจักษ หอง เฟองทอง

4. ดร.กิตติพงษ *
48 - 15 อิทธิพลในการอบคงรูปช้ินงานตอสมบัติความ SW นส.นิธิรัตน  โพธิ์ทอง 1. ผศ.นฤทธิ์ พฤ. ส.ค. 51

เปนสปริงของชิ้นงานยางกันกระแทก 2. ผศ.กุณฑล 16.00-16.30 น.
3. ดร.กิตติพงษ หอง เฟองทอง
4. ดร.สมศักด์ิ อิทธิ *
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