โครงงานและรายชื่อนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง นักเรียนJSTP 16ระดับ ม.ต้น
ที่

ชื่อ – สกุล
1 นายกวินท์ ทีนะกุล (วิน)
Adventist International Mission
School (สระบุรี)
083-5588703
kevin_smia@hotmail.com

2 ด.ญ.ณศิสรณ์ ฉายอรุณกุลรัตน์(เฟิร์น)
พนัสพิทยาคาร(ชลบุรี)
โทร 088-2059323
Myworld.Josie.Candy
@gmail.com
3 ด.ญ.ธันยพร ค้าวาศรี (ฟาง)
พิชัยรัตนาคาร(ระนอง)
082-7787699
stfangfang@hotmail.com
4 ด.ช.ดานิส หะยีสาและ(ดานิส)
สาธิต มอ.ปัตตานี
0901697348
danis0101@hotmail.com

(ข้อมูล 24 กันยายน 2556)
โครงงาน
อาจารย์พี่เลี้ยง
Piezoelectrochemical Effect
ผศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
(การแยกน้าด้วยเสียง)
วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย (ผู้ประสานงานหลัก)
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
werasak.sur@kmutt.ac.th
The inhibition unwanted odor
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอ้ารุง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
poonsoub@gmail.com, kuntee@g.sut.ac.th

เครื่องชาร์ตแบตพลังเสียงกรี๊ด

อาจารย์ธีรศักดิ์ โชติกวณิช
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
c.teerasak@hotmail.com

การศึกษาสารพิษ
ในปลาโอที่ท้าให้เกิดอาการแพ้

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
soottawat.b@psu.ac.th

หมายเหตุ

1

ที่

ชื่อ – สกุล
5 ด.ช.สุภัทร แซ่ฮั่น(ฮาว)
มอ.วิทยานุสรณ์สงขลา
084-307-5105
supat_how_jstp16@hotmail.com

โครงงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับปริมาณการเกิดคลอ
โรพลาสต์

อาจารย์พี่เลี้ยง
ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
spotjama@wu.ac.th

6 ด.ญ.ธนัชชา ระวังวงค์ (ไหม)
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
084-6292510,089-2898465
thanatcha_mai@hotmail.com
7 ด.ญ.ชนัญชิดา รัตนธน (น้าหอม)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
082-8164299
namhom2010@hotmail.com
8 ด.ช.พีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์ (พีพี)
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
0854711987
final_love_bum@hotmail.com

ผ้าก๊อตจากใบสาบเสือ

ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
ส้านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Boonsong.wu@wu.ac.th

สารให้ความหวานจากผลมิราเคิล

ดร.ปิลันธน์ แสนสุข
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
spilan@wu.ac.th

สูตรการวัดความยาวของสิ่งที่อยู่ในระยะไกล

อาจารย์ธรรมรง เอียดคง
ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ethammar@wu.ac.th

9 นายชัยวุฒิ นาคสง่า (บ่าว)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
0831951523
pccst_16@hotmail.com

ผลิตแก๊สชีวภาพจากจากผักตบชวา

คุณอรอมล เหล่าปิตินันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางขุนเทียน)
orjeng@gmail.com

หมายเหตุ

2

ที่
ชื่อ – สกุล
10 ด.ญ.ต่วนซุไรยา ตูเเวมะ(ต่วน)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
0904814762,0849978373
tuansuraiya_jstp16@outlook.com

โครงงาน
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทรายบางประการ
ที่ส่งผลต่อความหนาเเน่นของประชากรหอยเสียบ
บริเวณชายหาดปากบาราเเละชายหาดอ่าวนุ่น ต.
ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล

อาจารย์พี่เลี้ยง
ผศ.ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์
ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
cpiyapon@wu.ac.th

11 ด.ญ.ปิยธิดา แสงอ่อน (แตงกวา)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
087-7403843,086-9341099
Saengon36@gmail.com
12 ด.ช.กษิดิศ สิงหวุฒิกาญจน์(เเอนฟิลด์)
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
089-3239533,089-3240093
Anfield_9333@hotmail.com

การใช้สารเคลือบร่วมกับสมุนไพร เพื่อยับยัง
เชือจุลินทรีย์ที่ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรเน่าเสีย

ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
kobkiat_s@hotmail.com

จักรยานไฟฟ้าชาร์จไฟได้เอง

ผศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
sukum99@yahoo.com

13 นายนนท์ชัย ธรรมวงศ์(ต้น)
โรงเรียน นครสวรรค์
084 – 9903713, 081 - 2816192
skydaysbluesky@gmail.com

Colorful flower

ผศ. ดร. อุษาวดี ชนสุต
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chanasut@chiangmai.ac.th

14 ด.ญ.ศศินภา สวนพุฒ (ฟ้าใส)
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
080-121406,081-000845
S_suanpoot@hotmail.com

Powder Adventure

รศ.นคร ทิพยาวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
n.tippayawong@yahoo.com

หมายเหตุ

3

ที่
ชื่อ – สกุล
15 ด.ญ.กมลชนก ศรีวิชัย (กวาง)
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
085-6955479,084-7344596
princeoflipper@hotmail.com

โครงงาน
การศึกษาทดลองเกี่ยวกับผลของการยืดความจ้า
ระยะสันของมนุษย์

อาจารย์พี่เลี้ยง
ดร.พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
arjinajarn_jin@hotmail.com

16 ด.ช.ณัฏฐกรแก้วกล้า (โชว์)
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
090-7511109, 089-2654960
nuttakorn@windowslive.com
17 ด.ญ.ธฤติ ศรีอุบล (นุ่มนิ่ม)
0850254144,0877781879
nimtuntun14@gmail.com

เครื่องเตือนและวัดระดับน้าเกลือ

18

การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย

ผศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
sukum99@yahoo.com
ผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
p.rachta@chiangmai.ac.th
ผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
p.rachta@chiangmai.ac.th
ผศ.เอกชัย วิมลมาลา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ekachai.wim@kmutt.ac.th

19

20

ด.ช.ธีรภัทร ลิขิตก้าจร (ปรินท์)
มงฟอร์ตวิทยาลัย(เชียงใหม่)
085-5296551, 086-6542322
print15207@gmail.com
ด.ญ.ณัฐพร รับงาม (มินท์)
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
083-2869430, 085-0125433
mint_3456-11@hotmail.com
tanin9900@hotmail.com
ด.ญ.กาญจนา เพชรนอก (ออย)
ขอนแก่นวิทยายนจ.ขอนแก่น
083-3745191,081-2655471

ถ้วยบอกอุณหภูมิ

กล่องโฟมชีวภาพ

การศึกษาโรคเรือ้ นในสุนัข และวิธกี ารรักษา

หมายเหตุ

ผศ.น.สพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
poonsoub@gmail.com, kuntee@g.sut.ac.th
4

ที่
21

22

23

24

ชื่อ – สกุล
ด.ช.ณัฐชนน ด่านทอง (นน)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
082-0398478 ,089-1911946
dnutchanon_svp@hotmail.com
ด.ญ.พลอยชมพู ตันศิริ (วาวา)
สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
082-0378169,089-8538474
mksuki.211@hotmail.com
ด.ช.ณัฐ พรหมมา (ณัฐ)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
088-4232099,087-8398394
bossnaza_123@hotmail.com
ด.ช.เปรม สวนกูล (เปรม)
พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 086-7312881
prame_lilehua@hotmail.com

โครงงาน
Slider Stairs

การย่อยสลายฟางข้าวในนาเพื่อลดปัญหาหมอก
ควัน

สารเคลือบจากธรรมชาติเคลือบกล้วยไม้

สารแทนนินจากเปลือผลไม้กับการรักษาโรคแคง
เกอร์

25

ด.ญ.นภสิริ พุทธันบุตร (ฟ้า)
บุญวาทย์วิทยาลัย ล้าปาง
083-3256342
cat.cat2542@hotmail.com

การหาความสัมพันธ์ระหว่าง IQ EQ ทักษะใน
ทฤษฎีพหุปัญญาทัง 8 อย่าง กับระดับความสุข
ของมนุษย์

26

ด.ช.สราวุฒิ สิรโฆษิต (บูม)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
083 899 4930
sarawut0965@hotmail.com

ก้าจัดไรฝุ่นด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผล

อาจารย์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
voravit99@yahoo.com
ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
siriwadee@yahoo.com
รศ.ดร.วาริช ศรีละออง
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
varit.sri@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
siriwadee@yahoo.com
ดร.ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์
สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
prapong.pre@kmutt.ac.th

ดร.อธิราช หนูสีด้า
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
โทรศัพท์: 0-2942-8350โทรสาร: 0-2561-4882
fagrarn@ku.ac.th
5

ที่
27

28

29

30

31

ชื่อ – สกุล
ด.ช. ธนภูมิ แจ่มผล (ภูมิ แว่น)
มัธยมปัญญารัตน์
089 815 6931
ด.ช. ธนัช อังคะรา (จูโน่)
เซนต์คาเบรียล
084-562-9294, 080-988-0123
1.thanachjuno@hotmail.com
2.thanachjuno@gmail.com
ด.ช. ปฏิญญ์ อินทร์แก้ว (เอิร์ธ)
สาธิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0840253125,
0896725329earthpatin@gmail.com
ด.ช.พัฒธนกฤต ต่อสกุล (กฤต)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
0804305628,0829546104
E-mail kridnud@gmail.com
ด.ช.ภูมิ สิริวิบูลย์ (ยีนส์)
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
086-995-9159,081-661-7116
btaf10@hotmail.com

โครงงาน
อาจารย์พี่เลี้ยง
การศึกษา แนวทาง การประหยัดพลังงานและการ ดร.วรินทร สงคศิริ
ดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
warinthorn@biotec.or.th
วิธีย่อยสลายดินน้ามันโดยท้าให้เกิดผลเสียต่อ
ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ (JSTP1)
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
วิทยาลัยสหวิทยาการกลุ่มวิทยาศาสตร์วิศวกรรมชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
panwong.kun@kmutt.ac.th
สารป้องกันกระดาษเหลือง
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
werasak.sur@kmutt.ac.th
สภาพต่างๆต่อการท้างานของระบบ ประสาทและ ดร.ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์
สมอง รวมถึง สภาพทางร่างกายที่บ่งบอกถึงความ สถาบันการเรียนรู้
พร้องของสมอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.บางมด)
prapong.pre@kmutt.ac.th
การศึกษาความสัมพันธ์ของงานกับเวลาในรูปแบบ ดร. นครินทร์ พัฒนบุญมี
การเคลื่อนที่โดยใช้แบบจ้าลองทางคอมพิวเตอร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
และการทดลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
nakarin.pat@kmutt.ac.th

หมายเหตุ
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ชื่อ – สกุล
ด.ช.พรพรหม พวงเพียงงาม (เคน)
สายปัญญารังสิต
081-733-0058, 083-075-4433
pornpromph@icloud.com /
misterkennn@hotmail.co.th
ด.ช.พงศธร อนันต์ปิยะสกุล (แบงค์)
สาธิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
087-687-2760,081-456-8013
pongsatorn.ananpiyasakul
@gmail.com
ด.ช.พิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา (บี1)
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
081 866 4177
b1_thinks@hotmail.com

โครงงาน
พืนที่นี ไม่ใช่ของหนูนะ

35

ด.ญ.ธนภรณ์ นิตย์เสมอ (โบ)
สามเสนวิทยาลัย
087 345 1224

การเสริมสร้างสมรรถนะและการบ้าบัดด้วยดนตรี
(Capability Building and Therapy with
Music)

36

ด.ญ.นวพร อรุณวัฒนามงคล (พิงค์)
สาธิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0850199650, 0814923970
Pinkyarunwattanamongkol
@gmail.com

สารจาก กากกาแฟที่ใช้กันมด

33

34

อาจารย์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

น.สพ. ดร.สโรช แก้วมณี

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
บางเขน
โทรศัพท์02-579-1120 ต่อ 1346-7โทรสาร 02-579-1120
Bio Light หลอดไฟชีวภาพ

การศึกษาแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการยับยังเชือ
Helicobacter pylori

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
werasak.sur@kmutt.ac.th
รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
werasak.sur@kmutt.ac.th
ดร.ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์
สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.บางมด)
prapong.pre@kmutt.ac.th

ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โทรศัพท์: 0-2942-8350โทรสาร: 0-2561-4882
fagrbks@ku.ac.th; benjakhun2003@hotmail.com
7
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ชื่อ – สกุล
ด.ญ.พีร สัตย์เพริศพราย (พีร)
สามเสนวิทยาลัย
0855122271,0819184272
peaying@hotmail.com
มนัสวี หอมจันทร์ (มัส)
เตรียมอุดมศึกษา
0904060880
EYE-o-@hotmail.com

โครงงาน
สีย้อมไวแสงจากสาหร่ายข้าวเหนียว

อ้อยสลัดใบ

ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
agrtns@ku.ac.th
โทรศัพท์: 02-942-8358 ต่อ 133

39

ด.ญ.หงส์ณณัญ หิรัญสิราวัตร(ชิงชิง)
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
081-843-2244
chorchingching@hotmail.com

แอปเปิ้ลเปลี่ยนสี

40

น.ส. พิมพ์สิริน ประศาสน์เศรษฐ (ป๊อป)
หอวัง กรุงเทพฯ
089-4972322, 081-536-6001
fantastic_POPparazzi
@hotmail.com
น.ส.ศกลวรรณ เมฆวิภาต (ตาล)
สตรีศรีสุริโยทัย
082 677 9954

แผ่นเจลสมานแผลจากว่านหางจระเข้

ผศ.ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โทร. 02-579-0308 ต่อ 121
agrpyb@ku.ac.th, agrpat@yahoo.com
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
werasak.sur@kmutt.ac.th

38

41

ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเลือกกินอาหารของ
หนอนไหม

อาจารย์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

ดร.วันเพ็ญ ซ้อนแก้ว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
wunpen.cho@kmutt.ac.th

ดร.อัศเลข รัตนวรรณี ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โทรศัพท์: 0-2942-8350, ภายใน 1299 ต่อ 105
โทรสาร: 0-2561-4882, E-mail fagralr@ku.ac.th
8
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43

44

ชื่อ – สกุล
นายธรรมธวัช หอสุวรรณ (เม้ง)
สวนกุหลาบวิทยาลัย
0920642980,0882783578
meng.inventor@gmail.com
นายภคพงษ์ โต๊ะทอง (อุ๊บอิ๊บ)
สาธิตพัฒนา โทร 090-9910220
e-mail oops.satit@gmail.com

โครงงาน
โครงงานทดสอบและเปรียบเทียบกลไกการเดิน

ด.ญ.พราวพรรณ อาสนิททอง ( วาว )
มัธยมปัญญารัตน์
081-173-9559,084-387-9933

รูปทรงสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยที่ทนต่อแรง
แผ่นดินแผ่นดินไหว

U.B.M. Elevator

Praoparn@panyarathighschool.ac.th

45

46

47

ด.ช.เศรษฐพงศ์ ภัทรเมฆานนท์ (โทนี่)
ไทยคริสเตียน
086-9975008, 087-7946056
drtony999@hotmail.com,
ด.ช.กรวิชญ์ ดุษฎีวิจัย (พันช์)
อัสสัมชัญ
086-688-3910, 086-688-1432

รถพลังงานทางเลือก: รถยนต์พลังงานทอเรียม

ด.ช.ณัฐภัทร สุรชัยรัฐกุล (เทียน)
รร. บดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
0873481960, 0897882506
code_crosser@hotmail.com

การสร้างสิ่งมีชีวิต

การศึกษาผลกระทบจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์พี่เลี้ยง
คุณทศพร เพ็ชรุพันธ์ (ป้อม) JSTP2
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
pommmphatthai@gmail.com
ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
nakarin.pat@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล (มจธ.)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
aphinat.ash@kmutt.ac.th
รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
werasak.sur@kmutt.ac.th
ดร. ภูมิ ภูมิรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bhume.bhu@kmutt.ac.th
ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
panwong.kun@kmutt.ac.th

หมายเหตุ
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ชื่อ – สกุล
ด.ช.ธนบดี เอมะสิทธิ์ (ภูมิ หวาน)
ดรุณสิกขาลัย
084 463 4499,0853465942
poomspice@hotmail.com
ด.ช.ภคพงษ์ วงศ์วรรณวัฒนา (ดรีม)
เบ็ญจะมะมหาราช
080 175 8103

โครงงาน
Free Mobile Phone calling via Alternative
Network

อาจารย์พี่เลี้ยง
นายณัฐพล บุญภินนท์ (หนึ่ง)JSTP1
บริษัท Freewill fx
Nuttapon_boo@freewillsolutions.com

ยามอิเล็คทรอนิกส์

อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
poonsoub@gmail.com, kuntee@g.sut.ac.th

หมายเหตุ
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