สอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา 2560 (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์) (สอบห้อง 601)
สอบวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
เวลา
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00

ชื่อโครงงาน
แบบจาลองสายพานลาเลียงคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ

รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคลังสินค้า กรณี ศึกษา บริษัทผลิตและจัดจาหน่ายยางรถยนต์ รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
การออกแบบโครงข่ายการส่งสินค้า กรณีศกึ ษา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จากัด ดร.ธฤต รัตนมณี
การเปรียบเทียบแบบจาลองการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาบนสินค้าโภคภัณฑ์

ดร.ธฤต รัตนมณี

การเลือกเส้นทางขนส่งจากประเทศไทยไปยังตอนใต้ของประเทศจีน

ดร.ธฤต รัตนมณี

การศึกษาการหาปริมาณการสั่งซื้อวัสดุและจุดสั่งซื้อวัสดุที่เหมาะสมของบริษัทกรณีศกึ ษาใน
อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ
อุตสาหกรรมผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

11.00-11.20

11.20-11.40
11.40-12.00

ชื่อ - สกุล

อ.ทีป่ รึกษา

การจัดเส้นทางขนส่งแบบเปิดกรณีสามารถแบ่งส่งและขนย้ายด้วยแรงคน

ดร.ธฤต รัตนมณี

การสร้างตัวแบบจาลองการจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีศกึ ษา บริษัทเอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด

ดร.ธฤต รัตนมณี

การจาลองสภาพการจราจรทางพิเศษฉลองรัชด้วยวิธีช่องทางพิเศษ

ดร.ธฤต รัตนมณี

นายธนากร
นายกฤษฏ์
นายสิรวิชญ์
นางสาวณัฐปภัสร์
นายวรยุทธ
นายอรรถชัย
นายพนธกร
นายภูริภัทร
นายภมรดิฐ
นายอภิวัฒน์
นายภาคภูมิ
นายกฤชเมธ
นางสาวพรรณชิตา
นายภาณุรุจ
นางสาวรพีพร
นายอรรถพร
นางสาวปิยะพร
นายเอกณัฐ
นายทัศนัย

รหัสนักศึกษา

เกตุแก้วเกศกุล
แซ่ตั้ง
อุดมวารีรัตน์
บุญชื่น
อุบลจง
สิริวรามาศ
จั่นลา
พันธุ์เภา
ชยาตุลชาต
กฤติยา
ผูกพัน
นาเจริญวัฒนกุล
เคอรี่
พงษ์วะสา
วงษ์เล็ก
วงษ์ไพบูลย์
เปี่ยมประชา
ปานเนียม
พาหนะ

5701053610046
5701053610089
5701053630152
5701053620092
5701053636215
5701053636223
5701053620033
5701053620068
5701053610194
5701053610241
5701053616168
5701053636037
5701053630098
5701053630128
5701053630136
5701053620084
5701053630071
5701053610267
5701053610151

อัมพรสถิร
แดงมณี

5701053636061
5701053636231

พักกลางวัน
13.00-13.20

การจาลองสถานการณ์สาหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลายขนาด กรณี บริษัทไทยเบฟเวอ
อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ
เรจ โลจิสติกส์ จากัด

นายจตุพรรณ
นางสาวอาจรีย์

13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20

การหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จ กรณีศกึ ษาสานักพิมพ์แห่งหนึ่ง

ดร.ธฤต รัตนมณี

การลดเวลาปรับตั้งเครื่องปั๊มเทอร์มินอล กรณีศกึ ษา บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์

อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ

ปัญหาการจัดเส้นทางการรับและส่งชิ้นส่วนรถยนต์ภายในกรอบเวลา กรณี บริษัท อัลบาท
รอสลอจิสติกส์ จากัด

อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ

นายทักษิณ
นางสาวเพชรพลิน
นายอานันท์
นายศุภณัฐ
นางสาวภัคสิริ
นางสาวลัดดาวัลย์

แสงแก้ว
พันธ์มนฑา
รุนชิต
ประทีป ณ กลาง
อิ่มปัญญา
เครือน้อย

5701053610143
5701053630110
5701053610259
5701053620076
5701053636177
5701053636207

สอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา 2560 (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์) (สอบห้อง 601)
สอบวันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
เวลา
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20

11.20-11.40
11.40-12.00

ชื่อโครงงาน

ชื่อ - สกุล

อ.ทีป่ รึกษา

การศึกษาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการเลือกใช้บริการขนส่งระหว่างรถขนส่งของบริษัทกับ
บริษัทผุ้จัดจ้างภายนอก กรณีศกึ ษา บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด

รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล

การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายโลจิสติกส์

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การลดระยะเวลาการรอคอยระหว่างกระบวนการผลิตภายในโรงงานกรณีศกึ ษา บริษัท เอ็ม
ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์
อาร์ พี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้ากรณีศกึ ษาบริษัทไทยการ์เมนต์เอกซปอร์ต จากัด

รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล

การลดสัดส่วนของเสียโดยใช้การควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการทางสถิตแิ ละการ
อาจารย์อศั วิน ยอดรักษ์
วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต
ลดขัน้ ตอนการรอคอยของกระบวนการทางานของรถบรรทุก ภายในบริษัท ไทยน้าทิพย์ เพื่อ
รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของรถบรรทุก
การจัดตารางการผลิตแบบได้ตอบและการจัดตารางการผลิตแบบหลายวัตถุโดยใช้
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์

อาจารย์อศั วิน ยอดรักษ์

การเขียนโปรแกรมการจัดตารางการผลิตโดยประยุกต์ใช้มาโครไมโครซอฟท์เอกเซลล์

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ร่วมกับการแผ่
รังสีอนิ ฟราเรดโดยการประยุกต์ใช้วิธีออกแบบการทดลอง

อาจารย์อศั วิน ยอดรักษ์

นางสาวตรียาพร
นางสาวอุนนดา
นางสาวนพมณี
นางสาวปานชนก
นางสาวสุพิชชา
นางสาวธนกาญจน์
นายจักรริน
นางสาวชนกพร
นายกันตพล
นายศรัณญู
นายฉัตรชัย
นายจิรัฐติ
นายพีรพัฒน์
นางสาวปิยวรรณ
นางสาวรุจิรา
นายปยุต
นายธภัทร
นางสาวปิยะรัตน์

ณ สุรินทร์
มาช่วย
วัฒนสังสุทธิ์
ศรประเสริฐ
มิ่งเจริญ
อินทร์ช่าง
ราคา
จันทร์ขาว
รัตนวิจิตร์
เลื่อนลอย
ดาเนินวงศ์วาน
ชาติทอง
คล้ายฉายา
รักดี
องค์การ
แก้วโพธิ์
ธรปุณยนนท์
จีนเอม

นางสาวปนิตา

บุญโยธา

5701053636100
5701053636266
5701053630021
5701053630055
5701053616192
5701053636118
5701053616052
5701053636088
5701053610011
5701053620106
5701053616095
5701053616079
5701053620050
5701053630063
5701053610208
5701053636142
5701053636169
5701053630025
5701053630047

สกุลภุชพงษ์
เตโชชัยวุฒิ

5701053636096
5701053636126

พักกลางวัน

13.00-13.20

การลดการมาร์คของผลิตภัณฑ์ PTCA Guide Wire กรณีศกึ ษา บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทย
ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์
แลนด์) จากัด

รหัสนักศึกษา

นายณัฐกิต
นายนนทกานต์

13.20-13.40

13.40-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40

โปรกรมช่วยสร้างทางเลือกในการนาเข้าเนื้อวัว

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การลดการเกิดสนิมของชิ้นส่วนรถยนต์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศกึ ษา การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย

รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล

กางวางแผนผังคลังเก็บวัตถุดบิ ประเภทใบยา กรณีศกึ ษา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รศ.ดรอนุชา หิรัญวัฒน์

การศึกษาการลดการรอคอยของรถยนต์ในการขนถ่ายสินค้า

รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล

การศึกษาการจัดวางสินค้าในคู้คอนเทนเนอร์ให้มีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล

การศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปเหล็ก

รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล

นายกิตติพงษ์
นายอาณัติ
นายธิตพิ ันธ์
นายกรัณย์
นายนิฮานีฟ
นายปวริศร
นายวันนัสรูน
นางสาวกนกพร
นางสาวกัญญาณัฐ
นายปราจีณ
นายเอกฤทธิ์
นายภาณุวัฒน์
นายภาสกร
นายสิษฐพงศ์
นายจักรกฤช

เม้ยชม
อารีประชากุล
นิทัศนีย์
เจริญงามทรัพย์
ดือราแม
ศรีทองเกิด
เจ๊ะคอ
เศรษฐศักดาศิริ
แสงสง่าศรี
อนุตตลาภา
นาคทรรพ
วิรัญกูล
เต่งภาวดี
แหสกุล
จันทรเพชร

5701053636053
5701053636240
5701053616125
5701053636029
5701053636134
5701053610186
5701053620131
5701053636011
5701053636045
5701053616184
5701053636070
5701053616176
5701053636185
5701053616184
5701053636070

เวลา
09.00-09.20

09.20-09.40

สอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา2560 (สาขากระบวนการทางฟิสิกส์ของวัสดุปริมาณมวล) (สอบห้อง 605)
สอบวันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
ชื่อโครงงาน

ชื่อ - สกุล

อ.ทีป่ รึกษา

การพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารีร่วมกับการ
แผ่รังสีอนิ ฟราเรด

อ.อัศวิน ยอดรักษ์

การพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเทคนิคฟลูอดิ ไดซ์เบดร่วมกับการแผ่
รังสีอนิ ฟราเรด

รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล

นางสาวภัทรนันท์
นายณัฏฐ์อานนท์
นายกฤษกร
นายชัยวัฒน์
นายดลนภัส
นายศรายุทธ

รสภาธร
ธีรภาพขจรเดช
แป้นปั้น
เปลื้องกลาง
วิชชาวุธ
ปานเถือ่ น

รหัสนักศึกษา
5701052610069
5701052610247
5701052620021
5701052620056
5701052630051
5701052630116

โครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา2560 (สาขาออกทางกล) (สอบห้อง 606 )
สอบวันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
เวลา
09.00-09.20

09.20-09.40

ชื่อโครงงาน

อ.ทีป่ รึกษา

การศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณืการวัดแรงดันที่กระทากับผนังไซโลภายใต้สภาวะเติมเต็ม
อ.นิตธิ ร คงแก้ว
การกักเก็บ และการปล่อยวัสดุทางการเกษตร
การศึกษาแรงดันที่กระทากังผนังไซโลภายใต้สภาวะการเติมเต็ม การกักเก็บ และการปล่อย
วัสดุมวลเม็ดโดยการจาลอง EDEM

อ.นิตธิ ร คงแก้ว

การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัสดุดว้ ยโปรแกรม EDEM กรณีศกึ ษาสกรูลาเลียง

ดร.สถาพร วังฉาย

การควบคุมระบบขนถ่ายวัสดุมวลด้วยการควบคุมแบบป้อนกลับ

อ.พชร จุ้ยพลอย

การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัสดุดว้ ยโปรแกรม EDEM กรณีศกึ ษากระพ้อลาเลียง
แบบแรงเหนี่ยวหนีศนู ย์

ดร.สถาพร วังฉาย

ระบบจัดเก็บและเรียกคืนอัตโนมัติ

อ.พชร จุ้ยพลอย

ชุดจัดเก็บรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

การศึกษาและการออกแบบเครื่องกาจัดควันธูป

รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

09.40-10.00

10.00-10.20

10.20-10.40

10.40-11.00

11.00-11.20
11.20-11.40

ชื่อ - สกุล
นางสาววศินา
นายไชยกาญจน์
นางสาวสุพัชญา
นายกฤตยชญ์
นางสาวกันต์กนิษฐ์
นางสาวพิชามญชุ์
นายชนม์ภัส
นายธีราทร
นางสาวสุพัตรา
นายปิยวุฒิ
นายลัทธพล
นายสุรวุฒิ
นางสาวอัญชญา
นางสาวณัชชา
นายสาวิตต์
นายกวินบน
นายสุกฤษฎ์
นายเกียรติวัลลภ
นายวิทวัส
นายธนากร
นายภัทรพล
นายอัคคพงษ์

รุ่งเรือง
โคระวัตร
เต็มสงสัย
โชติโปธิเป็ง
ชัยชนะ
คาปัน
พัฒนกิจวิวัฒน์
สุจริต
เมินกระโทก
มีสุข
ตันตระกูล
อ้วนมะโฮ
ติณะมาศ
พันธุ์เมือง
สุทธชีวเทพ
แก่นกูล
จานงกิจ
ศิริธารา
ศิริกลุ
บุญน้อย
วรรณศิริกลุ
ประสบจันทร์

รหัสนักศึกษา
5701052610239
5701052630027
5701052630132
5701052620064
5701052630019
5701052630086
5701052620048
5701052620072
5701052630141
5701052630078
5701052630108
5701052630159
5701052630167
5701052610026
5701052610263
5701052610131
5701052630124
5701052610115
5501052510309
5501052510104
5501052510201
5501052510457

**เวลาในการสอบอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม นักศึกษาควรมาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ**
***ให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อโครงงาน ชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษาของผู้จัดทาให้ถูกต้องด้วย หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งทีพ่ มี่ ิว สานักงานภาควิชาฯ***

