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ชื่ อ - สกุล

สาขา
วิทย์คอม

อาจารย์ ที่ปรึกษา
อ.สุ ระ วรรณแสง

ระบบการจัดการหอพักพูนทรัพย์

วิทย์คอม

อ.สุ ระ วรรณแสง

ระบบการจัดการอู่ซ่อมรถ

วิทย์คอม

อ.ยศพร การงาน

นิทานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

วิทย์คอม

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

วิทย์คอม

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

เว็บไซต์โรงเรี ยนหนองบัวพิทยาคม

วิทย์คอม

อ.สุ ระ วรรณแสง

ระบบการจัดการฟิ ตเนส

วิทย์คอม

อ.เจษฎา รัตนสุ พร

แอปพลิเคชันฝากถอนเงินธนาคารโรงเรี ยน

วิทย์คอม

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

ระบบการจัดการร้านอาหาร

วิทย์คอม

อ.เจษฎา รัตนสุ พร

วิทย์คอม

ผศ.ธี รพงษ์ สังข์ศรี

โปรแกรมช่วยจัดการหนังสื อเสี ยงสําหรับนักศึกษาพิเศษระบบเดซี่

วิทย์คอม

ดร.วิยดา ยะไวทย์

ระบบเช็คชื่อเข้าเรี ยนอัจฉริ ยะโดยใช้การจดจําใบหน้า

วิทย์คอม

อ.ปริ ญญา ชินจอหอ

ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด ด้วย IOT

วิทย์คอม

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

วิทย์คอม

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

วิทย์คอม

อ.สุ ระ วรรณแสง

เว็บไซต์จดั การร้านอาหาร

วิทย์คอม

อ.มาโนช ถินสู งเนิน

แปลงผักอัจฉริ ยะ IOT

6140207122 นายพิชิต ม่วงเมืองแสน
6140207123 นายพุฒิพงศ์ ข้องนอก

วิทย์คอม

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

วิทย์คอม

อ.ประภานุช ถีสูงเนิน

สื่ อการสอนเรื่ องคอมพิวเตอร์

6140207124 นายภูริภทั ร มัน่ สมใจ
6140207125 นายศรัณย์ พงษ์สะพัง

วิทย์คอม

ผศ.ธี รพงษ์ สังข์ศรี

ตรวจจับภาพจากกล้องวีดีโอด้วยปั ญญาประดิษฐ์

วิทย์คอม

อ.ปริ ญญา ชินจอหอ

ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด ด้วย IOT

วิทย์คอม

ผศ.ธี รพงษ์ สังข์ศรี

แชทบอทเพื่อคลินิกทันตกรรม

วิทย์คอม

ดร.วิยดา ยะไวทย์

ระบบตรวจจับภาพการหกล้มอัจฉริ ยะ

วิทย์คอม

อ.วันเพ็ญ โพธิ์ เกษม

ระบบการจัดการฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น

วิทย์คอม

อ.ยศพร การงาน

การพัฒนาเว็บการเรี ยนรู ้แบบมัลติมีเดีย เรื่ อง กล้องถ่ายภาพ

6140207101 นางสาวกฤษญาพร พิทธยานันท์
6140207102 นางสาวเขมิกา นามหิ งษ์
6140207103 นางสาวทิพย์สุดา ห้าวหาญ
6140207104 นางสาวปรางทิพย์ นวลศรี
6140207105 นางสาววรรัตน์ แสงเพชร์
6140207106 นางสาววิมลศิริ ขุนศรี
6140207107 นางสาวอรปวีณา ชาธรรมมา
6140207108 นางสาวอัญชฎา คําวิจิตร
6140207109 นายกิตติชยั ผลาวรรณ
6140207111 นายขวัญชัย หวลโคกสู ง
6140207112 นายจักรกริ ช เหล่าฤทธิ์
6140207113 นายจิโรดม วังแสนแก้ว
6140207114 นายเจษฎาพงศ์ ขอพ่วงกลาง
6140207115 นายฉัตรจักร บุญเที่ยง
6140207118 นายธนบดี แสนสุ ขทวี
6140207120 นายปริ ญญา เคว้งกลาง

6140207126 นายสาริ ศ รังจะโปะ
6140207127 นายอนุชา ทยาอานุภาพ
6140207201 นางสาวกัณฐมณี ตางาม
6140207202 นางสาวจุฬาลักษณ์ ข้อนอก

หัวข้ อ
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ชื่ อ - สกุล

สาขา
วิทย์คอม

อาจารย์ ที่ปรึกษา
อ.ปริ ญญา ชินจอหอ

เครื่ องวัดค่ามลพิษทางอากาศ PM 2.5

วิทย์คอม

อ.วันเพ็ญ โพธิ์ เกษม

ระบบการจัดการฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น

6140207205 นางสาววัฒนาภรณ์ เกวขุนทด
6140207206 นางสาวสุ นนั ทา ขัตติยะ

วิทย์คอม

ดร.วิยดา ยะไวทย์

แอปฯ อัจฉริ ยะสําหรับตรวจหาหน้ากากโดย deep learning

วิทย์คอม

ดร.วิยดา ยะไวทย์

ระบบเช็คชื่อเข้าเรี ยนอัจฉริ ยะโดยใช้การจดจําใบหน้า

6140207207 นางสาวอัชราภรณ์ วิไลวรรณ
6140207210 นายเกียรติพงษ์ โกรัมย์

วิทย์คอม

อ.ปริ ญญา ชินจอหอ

เครื่ องวัดค่ามลพิษทางอากาศ PM 2.5

วิทย์คอม

อ.ยศพร การงาน

สื่ อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1

6140207213 นายจีรัฐติกุล แสนละเอียด
6140207214 นายเจษฎาวุธ ยาไธสง

วิทย์คอม

อ.เจษฎา รัตนสุ พร

วิทย์คอม

อ.มาโนช ถินสู งเนิน

แปลงผักอัจฉริ ยะ IOT

6140207219 นายประจักษ์ หอมสุ วรรณ
6140207220 นายพชรพล ธรรมสรางกูร

วิทย์คอม

อ.วันเพ็ญ โพธิ์ เกษม

ระบบการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดโรงเรี ยน

6140207221 นายพฤหัส ขนายกลาง
6140207222 นายพีรพัฒน์ วรรณโก

วิทย์คอม
วิทย์คอม

ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์

ระบบสายพานคัดแยกวัสดุดว้ ย Image Processing

วิทย์คอม

อ.วันเพ็ญ โพธิ์ เกษม

ระบบการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดโรงเรี ยน

วิทย์คอม

ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์

ระบบสายพานคัดแยกวัสดุดว้ ย Image Processing

6140207203 นางสาวธารธิ ดา สี ทอง
6140207204 นางสาวยุพาวรรณ ลานํ้าเที่ยง

6140207223 นายภานุสรณ์ นาควิจิตร
6140207224 นายวัชรพล พร้อมกระโทก

หัวข้ อ

วิทย์คอม

6140208101 นางสาวกานต์ชนก นิลประทีปปรี ชา เทคโนสารสนเทศ ผศ.ดร.ทิพยา ถินสู งเนิน
เทคโนสารสนเทศ อ.กฤติกา เผื่อนงูเหลือม
6140208102 นางสาวขวัญชีวา ดาวกลาง

ระบบสนับสนุนการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดโดยประยุกต์ใช้ Dijkstra's Algorithm

6140208103 นางสาวนฤมล เผด็จพาล
6140208104 นางสาวนันทิชา กิ่งมะนาว

เทคโนสารสนเทศ อ.ธิ ดานุช พุทธสิ มมา

การ์ตูนอนิเมชันสองมิติแนะนําหลักสู ตร

เทคโนสารสนเทศ อ.ไกรลาศ บํารุ งชาติ

อุปกรณ์ใส่ ท่อช่วยหายใจแบบติดกล้องสําหรับการแพทย์

6140208105 นางสาวภัทราภรณ์ สื่ อกลาง
6140208106 นางสาวรัตนาภรณ์ คูณขุนทด

เทคโนสารสนเทศ ผศ.ศันสนีย ์ เลี้ยงพานิชย์

6140208107 นางสาววศินี เนื่องกระโทก
6140208108 นางสาวสายฝน สายสุ ด
6140208110 นายกิตติวฒั น์ เผียงสู งเนิน
6140208111 นายเกษม เอี่ยมสําอางค์

บทเรี ยนออนไลน์ E-Learning

เทคโนสารสนเทศ อ.กฤติกา เผื่อนงูเหลือม

สร้างเว็บไซต์แนะนําสถานท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสี มา

เทคโนสารสนเทศ ผศ.ศันสนีย ์ เลี้ยงพานิชย์

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสิ นค้า แบรนด์ verra

เทคโนสารสนเทศ ผศ.ดร.ทิพยา ถินสู งเนิน

สื่ อการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาการคํานวณ

เทคโนสารสนเทศ ผศ.อุษานาฏ เอื้ออภิสิทธิ์ วงศ์

แอปพลิเคชันจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

เทคโนสารสนเทศ
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ชื่ อ - สกุล

6140208112 นายคีตกวี ทุมพัง
6140208114 นายธนวัฒน์ สอนสิ งห์
6140208115 นายธนวัตร อยูท่ ะเล
6140208116 นายธนาดล ไชยบัวริ นทร์

สาขา
อาจารย์ ที่ปรึกษา
เทคโนสารสนเทศ ผศ.ศรายุทธ เนียนกระโทก

หัวข้ อ

เทคโนสารสนเทศ ผศ.ดร.ทิพยา ถินสู งเนิน

ระบบการเลี้ยงโคนม
ระบบสนับสนุนการแจ้งเตือนโรคโควิด-19 โดยใช้ Machine Learning

เทคโนสารสนเทศ อ.ธิ ดานุช พุทธสิ มมา

เมืองมรณะ

เทคโนสารสนเทศ อ.ประภานุช ถีสูงเนิน

การศึกษาและพัฒนาเกม Tic Tac Toe บน Android

6140208117 นายธี รภัชณัชต์ ธนธุวานันท์
6140208119 นายบูรณ์พิภพ แซ่จิ๋ว

เทคโนสารสนเทศ ผศ.ดร.สายสุ นีย ์ จับโจร

6140208120 นายประชา นาคสวัสดิ์
6140208121 นายภาณุพงศ์ ผลประทีปสุ ริยา

เทคโนสารสนเทศ อ.ประภานุช ถีสูงเนิน
เทคโนสารสนเทศ ผศ.ศรายุทธ เนียนกระโทก

ระบบร้านอาหาร

6140208122 นายวิชาญ บมขุนทด
6140208123 นายศตวรรษ แข็งแรง

เทคโนสารสนเทศ ผศ.อุษานาฏ เอื้ออภิสิทธิ์ วงศ์

เกมส์สุดยอดคุณหมอ

เทคโนสารสนเทศ ผศ.ศรายุทธ เนียนกระโทก

ระบบร้านทองศรี สุวรรณ

6140208126 นายสุ ธา วายุภกั ตร์
6140208128 นายอภิวชั ร์ สิ งห์พนั ธุ์ลเดช

เทคโนสารสนเทศ ผศ.ดร.ทิพยา ถินสู งเนิน

ระบบจัดการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับการประมูลปลากัด

เทคโนสารสนเทศ อ.เจษฎา รัตนสุ พร

แอปพลิเคชันค้นหาคนที่อยากทํางาน

6140208129 นายอรรถนนท์ เมืองนิล
6140208131 นายอัษฎาวุธ รองคํา

เทคโนสารสนเทศ ผศ.ศรายุทธ เนียนกระโทก

เว็บไซต์ร้าน ทรัพย์ทวี เฟอร์นิเจอร์

เทคโนสารสนเทศ อ.ไกรลาศ บํารุ งชาติ

ระบบช่วยติดตามและเฝ้าระวังผูป้ ่ วยสําหรับ อสม.

เทคโนสารสนเทศ อ.ธิ ดานุช พุทธสิ มมา

การ์ตูนอนิเมชันสองมิติแนะนําหลักสู ตร

เทคโนสารสนเทศ ผศ.อุษานาฏ เอื้ออภิสิทธิ์ วงศ์

เกมส์สุดยอดคุณหมอ

6140208135 นายณัฐสิ ทธิ์ อรรถผลพิศาล
6140208136 นายอดิศกั ดิ์ ศิริธีรพันธ์

เทคโนสารสนเทศ ผศ.อุษานาฏ เอื้ออภิสิทธิ์ วงศ์

แอปพลิเคชันจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

6140214101 นางสาวเจนนิสา ยศอินทร์
6140214102 นางสาวมณฑกานต์ มากกระโทก

ระบบสารสนเทศ ดร.วีรอร อุดมพันธ์

การพัฒนา Chatbot เพื่อการตลาดออนไลน์

ระบบสารสนเทศ ดร.วีรอร อุดมพันธ์

ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรรมชาติ

6140214103 นายเกียรติศกั ดิ์ หาญชนะ
6140214104 นายปิ ยะพล อมฤกษ์

ระบบสารสนเทศ ดร.วีรอร อุดมพันธ์

การพัฒนา Chatbot เพื่อการตลาดออนไลน์

ระบบสารสนเทศ ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์

ขายสิ นค้าผ่านเว็บไซต์

6140214105 นายเกรี ยงศักดิ์ ภุมริ นทร์
6140214106 นายวิธวิทย์ ไชยสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศ ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์

ทํานายนักศึกษาที่มีโอกาศลาออกหรื อเรี ยนไม่จบ

ระบบสารสนเทศ ผศ.ดร.สายสุ นีย ์ จับโจร

Data Mining

6140208132 นางสาวจินดารัตน์ พวงในเมือง
6140208134 นายกัมปนาท นานอก

เทคโนสารสนเทศ ผศ.อุษานาฏ เอื้ออภิสิทธิ์ วงศ์

เกมส์สุดยอดคุณหมอ

เทคโนสารสนเทศ

รายวิชาสั มมนาฯ ปี การศึกษา 2/2563
ลําดับ รหัสประจําตัว

ชื่ อ - สกุล

ฮอริ เดย์คียส์ โตร์

8

6140214107 นายสิ ทธิ พงศ์ สุ วรรณชาติ
6140214108 นายณัฐรัตน์ ทินะพงศ์

สาขา
อาจารย์ ที่ปรึกษา
ระบบสารสนเทศ อ.ไกรลาศ บํารุ งชาติ
ระบบสารสนเทศ ผศ.ดร.สายสุ นีย ์ จับโจร

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการแพทย์

9

6140214109 นายศักดิธชั โสดาทิพย์

ระบบสารสนเทศ ดร.วีรอร อุดมพันธ์

ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะกรณี ศึกษาอาชญากรรมและยาเสพติด

7

หัวข้ อ

