ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุม่ ที่ 1 ผศ.ดร.สายสุนีย์ , อ.มาโนช และ อ.ปริญญา
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่

รหัสนักศึกษา
5740207228
1
5740207204
2 5740208238
3 5740208225
4 5740208228
5740207228
5
5740207238
5740207223
6
5740207243
7 5740208227
8 5740208101
9 5740208105
10 5740208136
11 5740214102
12 5740208212
13 5740208209
5740207229
14
5740207233
15 5740208220

ชื่อ-นามสกุล
นายสุริยะ บุญต่อ
นางสาวนัฏยา ศรีมาตรา
นายอรรถกานต์ จาปาจันทร์
นายพลวัฒน์ กุยวาปี
นายภานุวฒ
ั น์ คันธจันทร์
นายเทิดเกียรติ กาลังไทย
นายภูวดล กาบคา
นายชัยวุฒิ หอมกระจาย
นายศรายุทธ แล้วกระโทก
นายพิสษิ ฐ์ ไชยธนไพศาล
นางสาวกฤติยา ขันโสม
นางสาวปณิฎฐา ประคองใจ
นายสุทธิศักดิ์ โลหะบาล

ชื่อภาษาไทย
ระบบประเมินสมรรถภาพบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
เกมคอร์กี้หมาน้อยผจญภัยในแดนคาศัพท์
เกมช่างซ่อมผจญภัยในกาแลคซี่
ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษา ร้านเมจิกวอชคาร์แคร์
ระบบจัดการผู้เข้าสอบออนไลน์
ระบบตู้เลี้ยงปลาอัจฉริยะ

เกมลูซี่พิทักษ์สตั ว์โลก
ระบบร้านสกุลรัตน์สปาออนไลน์
ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้าน Dish Steak
ระบบการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ กรณีศึกษา อู่ปฐมการช่าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ในจังหวัด
นางสาวณฤทัยเทพ จันทร์เพิ่ม
นครราชสีมา
นางสาวสุดาริน สมทิพย์
ระบบบริหารร้านบังเอิญหมูกระทะ
นางสาวศศิวมิ ล กลั่นทอง
ระบบบริหารสถาบันสอนภาษา กรณีศึกษา English Design
นายธนัชชา ครั่งกระโทก
ห้องเรียนอัจฉริยะบนมือถือ
นายปฏิภาณ แสงอรุณ
นายเทเวศร์ สีฤทธิ์
กบน้อยผจญภัย

โทรศัพท์
0854861539
0934425897
0648800128
0930989702
0934260787
0935194624
0991636201
0822236036
0943658348
0985365902
0973257000
0648623885
0958398923

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช

อ.ปริญญา

ผศ.ดร.สายสุนีย์
ผศ.ดร.สายสุนีย์
ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช
อ.มาโนช
อ.มาโนช

อ.ปริญญา
อ.ปริญญา
อ.ปริญญา

ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช

อ.ปริญญา

ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช

อ.ปริญญา

ผศ.ดร.สายสุนีย์
ผศ.ดร.สายสุนีย์
ผศ.ดร.สายสุนีย์
ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช
อ.มาโนช
อ.มาโนช
อ.มาโนช

อ.ปริญญา
อ.ปริญญา
อ.ปริญญา
อ.ปริญญา

0910151613

ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช

อ.ปริญญา

0918869757
0926057700
0833685726
0885838993
0982270071

ผศ.ดร.สายสุนีย์
ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช
อ.มาโนช

อ.ปริญญา
อ.ปริญญา

ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช

อ.ปริญญา

ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.มาโนช

อ.ปริญญา

วันที่สอบ

เวลาสอบ ห้องสอบ

คณะกรรมการนัดสอบเอง

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุม่ ที่ 2 ผศ.ดร.แสงเพ็ชร , อ.เจษฎา และ อ.ศรายุทธ
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่
1
2
3

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อภาษาไทย
5740207101 นางสาวกิ่งกาญจน์ เนียมชัยภูมิ เกมยิงเอเลี่ยน
การพัฒนาระบบแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของกลุ่มเกษตรกรจากฐานข้อมูล
5740208217 นายเฉลิมวุฒิ ศรีมาวงศ์
ของสานักชลประทานที่ 8
5740207128 นายธงชัย แซ่แต้
การพัฒนาแอพพลิเคชันเตือนภัยแหล่งน้าโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท
โฟน
5740208235 นายศุภชัย เม่ากลาง

4
5
6

5740208140 นางสาวสุขนัย โอย
5740208138 นายอภิราม ศิริสวน
5740207218 นายกิตติชยั ราษตรี

7

5740207227 นายเตชินท์ ทามนตรี

8

5740207127 นายถิรวุฒิ สนุ่นดี

9 5740208223 นายนัฏฐชา วงศ์กนั
10 5740208127 นายพิทยา ชูพุดซา
11 5740208141 นางสาวยุกี้ กรณ์
12
13
14
15

5740208106
5740208125
5740208121
5740208134

นางสาวปิยะรัตน์ แก้วสมเด็จ
นายปัญจพล หึกขุนทด
นายธงชัย นามโนนเขวา
นายศักดิ์นรินทร์ ปุ้มกระโทก

กรรมการสอบโครงงาน
โทรศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
0935213529 ดร.แสงเพ็ชร
อ.เจษฎา
อ.ศรายุทธ

21-พ.ย.-60

13.00

32.05.03

0921329383

0852058417
0929799627
ระบบสั่งซื้อเครื่องสาอางค์ผา่ นแอนดรอยด์แอพพลิเคชัน กรณีศึกษา ร้านสในก็อน 0943605267
0847681647
ระบบจัดการข้อมูลสินค้าเครื่องดื่มออนไลน์
ระบบแนะนาข้อมูลรถบิ๊กไบค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์ 0966075502
แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ดา้ นการฟังดนตรีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบ
0910178098
ติการแอนดรอยด์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับรับงานเก็บเกี่ยวผลผลิตบนอุปกรณ์
0869329978
เคลื่อนที่ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์
ระบบการบริหารจัดการการจ้างงาน กรณีศึกษา บริษัทเจริญพานิช (รับเหมา-ถมที)่ 0874445290
0901243964
ระบบคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้าน ก.สุวจั น์วสั ดุกอ่ สร้าง
ระบบจัดการสืบค้นโครงงานวิจยั ของโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ
0880398560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาออนไลน์
ระบบจัดการร้านกาแฟนิยมชมชอบ
0955649791
0930635568
เว็บไซต์ร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านครัวอยากมี
ระบบบริหารจัดการห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา รุจริ ัตน์อพาร์ทเมนท์
0921722062
0935196790
ระบบห้องสมุดโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

วันที่สอบ

เวลาสอบ ห้องสอบ

ดร.แสงเพ็ชร

อ.เจษฎา

อ.ศรายุทธ

21-พ.ย.-60

13.30

32.05.03

อ.เจษฎา

ดร.แสงเพ็ชร

อ.ศรายุทธ

21-พ.ย.-60

14.00

32.05.03

อ.เจษฎา
อ.เจษฎา
อ.เจษฎา

ดร.แสงเพ็ชร
ดร.แสงเพ็ชร
ดร.แสงเพ็ชร

อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ

21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60

14.30
15.00
15.30

32.05.03
32.05.03
32.05.03

อ.เจษฎา

ดร.แสงเพ็ชร

อ.ศรายุทธ

21-พ.ย.-60

16.00

32.05.03

อ.เจษฎา

ดร.แสงเพ็ชร

อ.ศรายุทธ

23-พ.ย.-60

13.00

32.04.02

อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ

ดร.แสงเพ็ชร
ดร.แสงเพ็ชร

อ.เจษฎา
อ.เจษฎา

23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60

13.30
14.00

32.04.02
32.04.02

อ.ศรายุทธ

ดร.แสงเพ็ชร

อ.เจษฎา

23-พ.ย.-60

14.30

32.04.02

อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ

ดร.แสงเพ็ชร
ดร.แสงเพ็ชร
ดร.แสงเพ็ชร
ดร.แสงเพ็ชร

อ.เจษฎา
อ.เจษฎา
อ.เจษฎา
อ.เจษฎา

23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60

15.00
15.30
16.00
16.30

32.04.02
32.04.02
32.04.02
32.04.02

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุม่ ที่ 3 อ.วันเพ็ญ , อ.กฤติกา และ อ.สุระ
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่
1
2
3
4

รหัสนักศึกษา
5740207250
5740207215
5740207226
5740207212

ชื่อ-นามสกุล
นายอภิเดช พุดอุดม
นางสาวสุพิชชา แบขุนทด
นายตรีทศพล ลาดกระโทก
นางสาวศรัญญา แก้วอานาจ

5

5740207136 นายภาคภูมิ โบกฉิมพลี

6

5740208124 นายประกาศิต อภัยนอก

7
8

5740208119 นายชิตเิ ทพ เวทยะวานิช
5740208117 นายเจษฎากร อังสิทธากุล

9

5740208115 นายกฤษณะ นิลพันธ์

10 5740208112 นางสาวสุดารัตน์ ใยงูเหลือม

ชื่อภาษาไทย
โทรศัพท์
ระบบการจัดการสนามยิงปืน กรณีศึกษา สนามยิงปืนค่ายสุรนารี กองพันทหารม้าที0801560038
่8
ระบบการจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา ที่รักรีสอร์ท
0986684353
ระบบจัดการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภูมริ ักษ์ 2
0801592047
ระบบจัดการร้านทาเฟอร์นิเจอร์จากหวาย กรณีศึกษา โรงหวายนิคม
0912184147
โปรแกรมค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สดุ ไปยังโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลในเขต
0884690828
อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ระบบข้อมูลประกันภัยอุบัตเิ หตุ กรณีศึกษา สานักงานตัวแทน บุญล้อม อภัย
นอก
ระบบค้าส่งอาเคเดียฟูดส์ออนไลน์
ร้านขายคอมพิวเตอร์คอมทาวน์
การพัฒนาระบบการขายสินค้า กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
ตาบลพลกรัง
ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์ศิริรัตน์

11 5740208104 นางสาวบุตรศิรินทร์ เฉลิมลาภ ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา บ้านโคกสะอาด
12 5640208110 นางสาววิภารัตน์ พินิจวรานนท์ ระบบการจองซื้อรถมอเตอร์ไซต์ กรณีศึกษา ลิ้มเจี๊ยบฮง กรุ๊ป
เว็บไซต์ระบบการจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา บ้านไทยพัฒนา จังหวัด
13 5740207117 นางสาวอมิตา ขอค้างพลู
บุรีรัมย์
14 5740207104 นางสาวนภัสรา ทูลฉลอง
เว็บไซต์ระบบการจัดการฐานข้อมูลโครงการน้าดื่มประชารัฐ
15 5740208207 นางสาวรัตธิสา ทรัพย์วรรณา การจัดการข้อมูลร้าน ต้องตา อควาเรียม
16 5740208204 นางสาวเบญจรัตน์ โพธิ์กิ่ง
จัดการการเช่าลานจอดรถออนไลน์ กรณีศึกษา ยมราชคาร์ปาร์ค
17 5740207230 นายธีภพ แววประทีป
เว็บไซต์ระบบจัดการบ่อตกปลา กรณีศึกษา บ่อตกปลาบ้านเกาะ
18 5740207202 นางสาวชฎาพร อินทร์พรมมา เว็บไซต์ค้นหาประชาสัมพันธ์และการจองสถานที่จดั งาน
19 5740207207 นางสาวโยษิตา ฝอยทอง
ระบบรีววิ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
อ.วันเพ็ญ
อ.กฤติกา
อ.สุระ
อ.วันเพ็ญ
อ.กฤติกา
อ.สุระ
อ.วันเพ็ญ
อ.กฤติกา
อ.สุระ
อ.วันเพ็ญ
อ.กฤติกา
อ.สุระ

วันที่สอบ

เวลาสอบ ห้องสอบ

21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60

13.00
13.30
14.00
14.30

32.04.03
32.04.03
32.04.03
32.04.03

อ.วันเพ็ญ

อ.กฤติกา

อ.สุระ

21-พ.ย.-60

15.00

32.04.03

0903795502

อ.กฤติกา

อ.วันเพ็ญ

อ.สุระ

23-พ.ย.-60

8.00

32.04.03

0956209205
0932170514

อ.กฤติกา
อ.กฤติกา

อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ

อ.สุระ
อ.สุระ

23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60

8.30
9.00

32.04.03
32.04.03

0844112131

อ.กฤติกา

อ.วันเพ็ญ

อ.สุระ

23-พ.ย.-60

9.30

32.04.03

0918312485

อ.กฤติกา

อ.วันเพ็ญ

อ.สุระ

23-พ.ย.-60

10.00

32.04.03

0874423052
0872537426

อ.กฤติกา
อ.กฤติกา

อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ

อ.สุระ
อ.สุระ

23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60

10.30
11.00

32.04.03
32.04.03

0800037366

อ.สุระ

อ.วันเพ็ญ

อ.กฤติกา

23-พ.ย.-60

11.30

32.04.03

0913318201
0930158617
0850158617
0616144593
0933327916
0926530837

อ.สุระ
อ.สุระ
อ.สุระ
อ.สุระ
อ.สุระ
อ.สุระ

อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ

อ.กฤติกา
อ.กฤติกา
อ.กฤติกา
อ.กฤติกา
อ.กฤติกา
อ.กฤติกา

23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

32.04.03
32.04.03
32.04.03
32.04.03
32.04.03
32.04.03

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุม่ ที่ 4 อ.กริช , ผศ.ดร.รณชัย และ ดร.วีรอร
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่
1
2
3

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
5740208116 นายเกียรติศักดิ์ รังสะอินทร์
5740208135 นายศักดิ์พร วงษ์คา
5640207126 นายภัทรพงษ์ บุญรอด

4

5740207209 นางสาววณิตดา บุญนวน

5
6

5640207113 นายเกียรติชยั อ่อนน้อม
5740207217 นางสาวอารยา ศรีประชัย

7

5740214108 นายคมสัน อ่อนนางรอง

8

5740214103 นางสาวณัฐฐินันท์ มามี

ชื่อภาษาไทย
แนะนาการท่องเที่ยวโคราช
ระบบจัดการร้านรับส่งน้ามันชูเพิ่มทรัพย์ปิโตเลียม
เว็บจัดการห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บุญรอดรีสอร์ท
ระบบการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม
เว็บไซต์เดอะซัน มีเดีย กรุ๊ป
ระบบออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจวางแผนงานด้านการรักษาผู้ป่วยใน
กรณีศึกษา โรงพยาบาลเสิงสาง
การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศูนย์อบุ ัตเิ หตุ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลปักธงชัย

กรรมการสอบโครงงาน
วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ
โทรศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
0973376835 ผศ.ดร.รณชัย
อ.กริช
ดร.วีรอร 21-พ.ย.-60
9.00 32.04.01
0935183987 ผศ.ดร.รณชัย
อ.กริช
ดร.วีรอร 21-พ.ย.-60
9.30 32.04.01
0918286550
ดร.วีรอร
อ.กริช
ผศ.ดร.รณชัย 21-พ.ย.-60 10.00 32.04.01
0952298627

ดร.วีรอร

อ.กริช

ผศ.ดร.รณชัย 21-พ.ย.-60

10.30

32.04.01

0831596020
0630508991

ดร.วีรอร
ดร.วีรอร

อ.กริช
อ.กริช

ผศ.ดร.รณชัย 21-พ.ย.-60
ผศ.ดร.รณชัย 21-พ.ย.-60

11.00
11.30

32.04.01
32.04.01

0913472571

ดร.วีรอร

อ.กริช

ผศ.ดร.รณชัย 21-พ.ย.-60

13.00

32.04.01

0945156621

ดร.วีรอร

อ.กริช

ผศ.ดร.รณชัย 21-พ.ย.-60

13.30

32.04.01

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุม่ ที่ 5 ดร.วิยดา , อ.ประภานุช และ อ.เบญจภัค
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่
1
2
3
4
5

รหัสนักศึกษา
5740207123
5740208233
5740208232
5740207222
5740207211

6

5740207205 นางสาวนิศารัตน์ คาภักดี

7
8
9
10
11
12
13
14

5740207208
5740207237
5740208237
5740207150
5740207140
5740207146
5740207137
5740207126
5740207141
5740207210
5740207244
5740207245
5740207206
5740207220
5740207201
5740207235
5740207219

15
16
17
18
19

ชื่อ-นามสกุล
นายชัยชนะ หมวดเมือง
นายวิทวัส อ่อนกระทอน
นายวรายุทธ จิตต์ถอื
นายชลากร ภุริเทเวศร์
นางสาววารุณี องอาจ

นางสาวรัตนาพร ถนอมสิน
นายภานุวฒ
ั น์ เยาว์สงู เนิน
นายอนุชา นันทปรีดา
นายอภิสทิ ธิ์ รุ่งเป้า
นายวัชระ ทดสูงเนิน
นายสิทธิพร ตั้งใจ
นายภานุวฒ
ั น์ ศรีเหม่น
นายณัฐวัฏ นิตย์ใหม่
นายวิศาล วงศ์วชิ ยาภรณ์
นางสาววัชรินทร์ เบาขุนทด
นายศราวุฒิ ละครพล
นายศักดิ์สทิ ธิ์ ศักดิ์กลุ พิทักษ์
นางสาวปทิตตา มุดครบุรี
นายกึกก้อง แสงสว่าง
นางสาวขวัญฤทัย สิริจนิ ดา
นายพณชัย บรรจงรอด
นายกิตติศักดิ์ การัณยพัฒน์

ชื่อภาษาไทย
ไทเกอร์รันนิ่ง
กล่องมหาโหด
เกมเรือต่อสู้
เดอะ เรส เวิลด์
ระบบบริหารจัดการร้านตัดและเช่าชุด กรณีศึกษา ร้านภูวนนท์ ดีไซต์
ระบบบริหารจัดการขายเครื่องดนตรีและการจองห้องซ้อม กรณีศึกษา M.B
Music Studio
การพัฒนาระบบสารสนเทศการนวดแผนไทย กรณีศึกษา อาเภอห้วยแถลง
การล้างแค้นของนินจา
ทีพีเอส ชู้ตติ้ง ซอมบี้
เกมเขาวงกตปีศาจ
เดินตามดวงดาวแห่งพื้นที่
ผจญภัยในเกาะกะโหลก
เกมบ้านอันหน้าร้างพิศวง
สงครามโครรระห่า
แอพพลิเคชันบนมือถือสาหรับตรวจหารูปภาพลายน้าดิจติ อลแบบแสดง
ข้อความภาษาไทย
แอพพลิเคชันสาหรับตรวจสอบทะเบียนรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
แอพพลิเคชันมือถือสาหรับตรวจกระดาษคาตอบแบบปรนัยโดยใช้ภาพถ่าย
แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือสาหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัตงิ านโดยใช้
การจดจาใบหน้า
เรซซิ่งฟอร์เจ็ม

โทรศัพท์
0924480464
0973438338
0934587456
0621410046
0914700342

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
อ.ประภานุช
ดร.วิยดา
อ.เบญจภัค
อ.ประภานุช
ดร.วิยดา
อ.เบญจภัค
อ.ประภานุช
ดร.วิยดา
อ.เบญจภัค
อ.ประภานุช
ดร.วิยดา
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
ดร.วิยดา อ.ประภานุช

วันที่สอบ

เวลาสอบ ห้องสอบ

22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00

32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06

0922928293

อ.เบญจภัค

ดร.วิยดา

อ.ประภานุช 22-พ.ย.-60

11.30

32.05.06

0885577390
0973359353
0910124457
0902803097
0917034060
0910195777
0885959991

อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค

ดร.วิยดา
ดร.วิยดา
ดร.วิยดา
ดร.วิยดา
ดร.วิยดา
ดร.วิยดา
ดร.วิยดา
ดร.วิยดา

อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช

22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60
22-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
13.00
13.30

32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06

ดร.วิยดา

อ.ประภานุช

อ.เบญจภัค

23-พ.ย.-60

14.00

32.05.06

ดร.วิยดา

อ.ประภานุช

อ.เบญจภัค

23-พ.ย.-60

14.30

32.05.06

ดร.วิยดา

อ.ประภานุช

อ.เบญจภัค

23-พ.ย.-60

15.00

32.05.06

ดร.วิยดา

อ.ประภานุช

อ.เบญจภัค

23-พ.ย.-60

15.30

32.05.06

อ.ประภานุช

ดร.วิยดา

อ.เบญจภัค

0933245281
0932428750
0982270015
0862492873
0872471723
0800044667
0903702141
0879629228
0959272429

คณะกรรมการนัดสอบเอง

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุม่ ที่ 6 ดร.ขนิษฐา , ผศ.ศันสนีย์ และ อ.ธิดานุช
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัสนักศึกษา
5740214109
5740214107
5740214119
5740214118
5740214106
5740214114

ชื่อ-นามสกุล
นายจิรายุ ค้าชอบ
นายเกียรติพงษ์ ดวงจิตต์
นายศิวกร ศรีจนั ทร์งาม
นายวลิต ฉลูสี
นายกิตติพงษ์ จินตบุตร
นายณัฐพงษ์ เดชพร

ชื่อภาษาไทย

ระบบการจัดการร้านซักรีด
โปรแกรมการพัฒนาระบบขายสินค้า กรณีศึกษา ร้าน พี.พี เกษตรภัณฑ์
โปรแกรมฐานข้อมูลร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านต้อมออโต้แอร์
โปรแกรมฐานข้อมูลร้านแกะสลักหิน กรณีศึกษา ลาตะคลองสโตน
ระบบจัดการร้านกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟ เดอะวันเฮาส์
ระบบจัดการฐานข้อมูลเต็นท์รถยนต์มอื สอง กรณีศึกษา สมชายรถบ้าน
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
5740208110 นางสาวศิริลกั ษณ์ ฆ้องกระโทก
3

8

5740208108 นางสาวลัดดาวรรณ หินสาโรง

9
10
11
12
13
14
15

5740208206
5740214117
5740208122
5740207109
5740207103
5740207148
5740207132

นางสาวมัณฑนา ชาวสวน
นายไพรสน พิพิธกุล
นายธวัชชัย สุทธิ
นางสาวรุ่งนภา สวัสดี
นางสาวณัฐสิรี พูนกลาง
นายสุรศักดิ์ ผ้างาม
นายปฏิภาณ เกตุชาญสิริ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง คณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2
ระบบจัดการเงินออมสัจจะ กรณีศึกษา บ้านโนนเพชร
ระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
ระบบย่อยอาหาร
เกมผจญภัยเขาวงกต
เป็ดหรรษา
ตะลุยดาวมฤตยู
สงครามกลางเมือง

โทรศัพท์
0852058526
0856331220
0807275894
0925144848
0957605856
0887253427

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
ดร.ขนิษฐา
ผศ.ศันสนีย์
อ.ธิดานุช
ดร.ขนิษฐา
ผศ.ศันสนีย์
อ.ธิดานุช
ดร.ขนิษฐา
ผศ.ศันสนีย์
อ.ธิดานุช
ผศ.ศันสนีย์
ดร.ขนิษฐา
อ.ธิดานุช
ผศ.ศันสนีย์
ดร.ขนิษฐา
อ.ธิดานุช
ผศ.ศันสนีย์
ดร.ขนิษฐา
อ.ธิดานุช

วันที่สอบ

เวลาสอบ ห้องสอบ

21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60

8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30

32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06
32.05.06

0901900516

ผศ.ศันสนีย์

ดร.ขนิษฐา

อ.ธิดานุช

21-พ.ย.-60

11.00

32.05.06

0981300626

ผศ.ศันสนีย์

ดร.ขนิษฐา

อ.ธิดานุช

21-พ.ย.-60

11.30

32.05.06

0852327001
0935308014
0934915855
0956235324
0801618155
0986025910
0833798586

ผศ.ศันสนีย์
ผศ.ศันสนีย์
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช

ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา

อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
ผศ.ศันสนีย์
ผศ.ศันสนีย์
ผศ.ศันสนีย์
ผศ.ศันสนีย์
ผศ.ศันสนีย์

23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

32.04.01
32.04.01
32.04.01
32.04.01
32.04.01
32.04.01
32.04.01

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุม่ ที่ 7 อ.ยศพร , ผศ.อุษานาฎ และ อ.ไกรลาศ
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่
1
2

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
5740207106 นางสาวปฐมาวดี สีบานเย็น
5740207121 นายโกเมศ หัสรังค์

ชื่อภาษาไทย

สงครามพ่อมด
เกมผจญภัยในสุสานสยองขวัญ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง อาหารและสารอาหาร นักเรียน
3 5740207110 นางสาววนิดา ประคองสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4 5740207122 นายจิรายุ ไวว่อง
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง พระพุทธศาสนา
5 5740207111 นางสาววันทนี ตอนสันเทียะ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง สานวนไทย
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับ นักเรียนชั้น
6 5740207114 นางสาวศุลพี ร ขุมพุทรา
ประถมศึกษาปีที่ 1
7 5740207203 นางสาวทิยาพร หวังรวมกลาง ซันนี่ผจญภัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโต
8 5740207112 นางสาววีรญา กาลังศิลป์
และพัฒนาการของเรา สาหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
9 5740207240 นายวชิราศักดิ์ มาสุข
เกมดวลเดือด
10 5740207135 นายพรตะวัน สิงห์วงษ์
แอพพลิเคชันจัดการร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบนระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์
11 5740207120 นายกิตติศักดิ์ สุขกระโทก
เกม แบร์ กริลสื 3 มิติ
12 5740207248 นายสุปัญญารักษ์ ภูบาลี
เกมหลุมอุปสรรค
13 5740207129 นายธนากร จันทรานุวงศ์
แอพพลิเคชันสาหรับส่งข้อมูลผ่านแอนดรอยด์โมบาย
14 5740207145 นายสมชาติ ม่วมกระโทก
เกมส์เดอร์ตี้รอทเท่น 3D Unity
15 5740208139 นายอานาจ จุมศิลา
ระเบิดหรรษา
16 5740207142 นายศรัญญู แยกกระโทก
มารุโกะคาร์มนั นี่

กรรมการสอบโครงงาน
โทรศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
0966520258 ผศ.อุษานาฎ
อ.ยศพร
อ.ไกรลาศ
0887057212 ผศ.อุษานาฎ
อ.ยศพร
อ.ไกรลาศ

20-พ.ย.-60
20-พ.ย.-60

13.00
13.30

32.05.06
32.05.06

0901863470

ผศ.อุษานาฎ

อ.ยศพร

อ.ไกรลาศ

20-พ.ย.-60

14.00

32.05.06

0828622125
0887209593

ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ

อ.ยศพร
อ.ยศพร

อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ

20-พ.ย.-60
20-พ.ย.-60

14.30
15.00

32.05.06
32.05.06

0630086250

ผศ.อุษานาฎ

อ.ยศพร

อ.ไกรลาศ

20-พ.ย.-60

15.30

32.05.06

0959723279

ผศ.อุษานาฎ

อ.ยศพร

อ.ไกรลาศ

21-พ.ย.-60

13.00

32.05.05

0973433885

ผศ.อุษานาฎ

อ.ยศพร

อ.ไกรลาศ

21-พ.ย.-60

13.30

32.05.05

0969908851
0885748024
0901901435
0934416885
0810712575
0980968225
5740208139
0622312147

อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ

อ.ยศพร
อ.ยศพร
อ.ยศพร
อ.ยศพร
อ.ยศพร
อ.ยศพร
อ.ยศพร
อ.ยศพร

ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ

21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
21-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60
23-พ.ย.-60

14.00
14.30
15.00
15.30
9.00
9.30
10.00
10.30

32.05.05
32.05.05
32.05.05
32.05.05
32.04.02
32.04.02
32.04.02
32.04.02

วันที่สอบ

เวลาสอบ ห้องสอบ

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุม่ ที่ 8 รวมกลุม่
ภาคเรียนที่ 1/2560
ชื่อ-นามสกุล
นายณฐภพ ณ นครพนม
นายวัชรากรณ์ ราชการกลาง
นางสาวมัทนา หวังเชิดกลาง
นางสาวณัฏฐา เวียงสันเทียะ

ชื่อภาษาไทย

โทรศัพท์
0939310388
0630270191
0949157756
0833777527

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
ผศ.ดร.สุดาใจ
อ.กริช
อ.ปริญญา
ผศ.ดร.สุดาใจ
อ.กริช
อ.มาโนช
ผศ.ดร.สุดาใจ
อ.ยศพร
อ.ปริญญา
ผศ.ดร.สุดาใจ
อ.ยศพร
อ.ปริญญา

24-พ.ย.-60
24-พ.ย.-60
24-พ.ย.-60
24-พ.ย.-60

13.00
13.30
14.00
14.30

32.04.03
32.04.03
32.04.03
32.04.03

วันที่สอบ

เวลาสอบ ห้องสอบ

ที่
1
2
3
4

รหัสนักศึกษา
5740208120
5740208133
5740208107
5740208103

5

5740208111 นางสาวศิวาภรณ์ สุขยอดพะเนา คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง โครงการหลวงดอยคาในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่

0924818677

ผศ.ดร.สุดาใจ ผศ.ดร.แสงเพ็ชร อ.ปริญญา

24-พ.ย.-60

15.00

32.04.03

6

5740208128 นายภัคนิษฐ์ เชิดสูงเนิน

0862435425

ผศ.ดร.สุดาใจ

24-พ.ย.-60

15.30

32.04.03

การคัดแยกขยะ
โปรเจคเกม
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาไทย
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง หยุดการตั้งครรภ์กอ่ นวัยรุ่น

โปรเจค อีฟ

อ.ธิดานุช

อ.มาโนช

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่
1
2

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
5540207218 นายกรกฏ ขุนภักดี
5740207214 นางสาวสังวาลย์ แก่นจันทร์

ชื่อภาษาไทย
เกมส์จั้มพัซเซิล
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาของผู้ที่ตอ้ งการ
สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วย
เหมืองข้อมูล

กรรมการสอบโครงงาน
โทรศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
0980954363
อ.กริช
ดร.วีรอร
ผศ.ศันสนีย์

21-พ.ย.-60

14.00

32.04.01

0634471082

20-พ.ย.-60

16.00

32.05.06

ผศ.ธีรพงษ์

อ.ยศพร

อ.ไกรลาศ

วันที่สอบ

เวลาสอบ ห้องสอบ

