ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 7 ผศ.ดร.สุดาใจ ดร.ขนิษฐา อ.กฤติกา และ อ.ธีรพงษ์
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่
1

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
5640214101 นางสาวชญานุช ฮุ่มซ้าย

2

5640214104 นางสาวมรกต จันทร์มา

3

5640214105 นางสาวลลิตา เที่ยงสันเทียะ

4

5640207121 นายบุญโชค ป้ายงูเหลือม

5

5640207206 นางสาวพวงทอง วงอนันต์

6

5640207104 นางสาวทิพลักษณ์ ยิ้มตะคุ

7

5640208142 นางสาวรัตนา ลาง

8
9

5640208109 นางสาววนัสนันท์ รอดอินทร์
5640208129 นายพงศกร พิพัฒน์ธรรมคุณ

ชื่อภาษาไทย
ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา อันยอง
ระบบร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้านอาณาจักร
เฟอร์นิเจอร์
ระบบจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้าน ที เอ็ม อุปกรณ์
การตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการวัด
ความคล้ายคลึงของเอกสาร
การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคเบาหวาน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
การสร้างแบบจําลองคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
กรณีศึกษา โรงพยาบาลปักธงชัย
ระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัย กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกํา
ปงเฌอเตียล
ระบบการจองห้องพัก กรณีศึกษา ซัมบาลา รีสอร์ท
ระบบร้านขายเหล็กออนไลน์ กรณีศึกษา กรุงไทยค้าเหล็ก

โทรศัพท์
0872437265

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
ดร.ขนิษฐา
อ.กฤติกา
อ.ธีรพงษ์

วันที่

เวลา

สถานที่

16 ธ.ค. 59

9.00 น.

32.04.01

9.30 น.

32.04.01

0833734079

ดร.ขนิษฐา

อ.กฤติกา

อ.ธีรพงษ์

16 ธ.ค. 59

0957294342

ดร.ขนิษฐา

อ.กฤติกา

อ.ธีรพงษ์

16 ธ.ค. 59 10.00 น. 32.04.01

0951329424

อ.ธีรพงษ์

อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา

16 ธ.ค. 59 10.30 น. 32.04.01

0878739675

อ.ธีรพงษ์

อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา

16 ธ.ค. 59 11.00 น. 32.04.01

0887239862

อ.ธีรพงษ์

อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา

16 ธ.ค. 59 11.30 น. 32.04.01

0835617017

อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา

อ.ธีรพงษ์

16 ธ.ค. 59 13.00 น. 32.04.01

0902859672
0934194048

อ.กฤติกา
อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา

อ.ธีรพงษ์
อ.ธีรพงษ์

16 ธ.ค. 59 13.30 น. 32.04.01
16 ธ.ค. 59 14.00 น. 32.04.01

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่
1
2
3
4

รหัสนักศึกษา
5640207231
5640208229
554020219
5640207131

ชื่อ-นามสกุล
นายศุภณัฐ ฉัตรกิตยาภรณ์
นายพัชรพล คุ้มบัว
นายเกียรติศักดิ์ ศรีพิลัย
นายศิวกร วงษ์สละ

ชื่อภาษาไทย
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มือถือออนไลน์
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในยุคพ่อขุนรามคําแหง
วิ่งไป เจ้าปีศาจ
คาวบอยพิทักษ์โลก

โทรศัพท์
0630028424
0852087701
0852423288
0903734373

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
ดร.วีรอร
อ.วันเพ็ญ
ดร.วิยดา
ดร.วีรอร
อ.ศรายุทธ
อ.มาโนช
ผศ.อุษานาฎ
อ.กริช
อ.ศันสนีย์
อ.ปริญญา
อ.กริช
อ.ศันสนีย์

วันที่

เวลา

14 ธ.ค. 59 9.00 น.
13 ธ.ค. 59 16.00 น.
14 ธ.ค. 59 9.00 น.
14 ธ.ค. 59 9.30 น.

สถานที่
32.04.02
32.04.02
32.05.01
32.05.01

ตารางสอบจบ 100% รายวิชาโครงงาน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่
1
2
3

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
5540214107 ณัฐวุฒิ จันทร์ศิริสุข
5540214110 นายทิวา แห่งภักดี
5640208132 นายภาสวัฒน์ ภู่ศิริรุ่งโรจน์

4

5640208139 นายอนิวตั ร กันสารี

5
6
7
8

5540207225
5640208118
5640208135
5640214106

9

5640214121 นายอิสระ เพ็งกระโทก

นายถิรวุฒิ พินไธสงค์
นายกานตวิชญ์ จงพ่วงกลาง
นายสนธยา ภิรมย์กิจ
นางสาวสุชาดา พูลเงิน

ชื่อภาษาไทย
แอพพลิเคชันระบบแจ้งเตือนการเยี่ยมบ้านผู้สงู อายุ
ระบบการจัดการโรงสีข้าว
ระบบการจัดการหอพัก กรณีศึกษา สายพิณ อพาร์ทเมนท์
ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Printer and
Computer
ระบบร้านขายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านต้าร์เด๋าดึ๋ง
ระบบแนะนําการท่องเที่ยวเขาใหญ่
ระบบจัดจําหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนภูเชี
โปรแกรมขายหน้าร้าน กรณีศึกษา ร้านโบอาบิวตี้ช็อป
ระบบขายสินค้าออนไลน์ ตัวแทนจําหน่ายยาง อะไหล่ อุปกรณ์สําหรับ
งานวิศวกรรม กรณีศึกษา บริษัท พูลวัฒน์ 999 จํากัด

โทรศัพท์
0856350785
0833858427
0807272791

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
อ.เบญจภัค
ผศ.ดร.สุดาใจ
อ.เจษฎา
อ.เจษฎา
ผศ.ดร.สุดาใจ อ.เบญจภัค
อ.กฤติกา
ผศ.ดร.สุดาใจ อ.ธีรพงษ์

วันที่

เวลา

สถานที่

17 ธ.ค. 59 9.00 น. 32.05.05
17 ธ.ค. 59 9.30 น. 32.05.05
17 ธ.ค. 59 10.00 น. 32.05.05

09501327736

อ.กฤติกา

ผศ.ดร.สุดาใจ

อ.ธีรพงษ์

17 ธ.ค. 59 10.30 น. 32.05.05

0968143972
0927453165
0828625969
0903724804

อ.กฤติกา
ผศ.ดร.สุดาใจ
ผศ.ดร.สุดาใจ
ดร.ขนิษฐา

ผศ.ดร.สุดาใจ
ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา
ผศ.ดร.สุดาใจ

อ.ธีรพงษ์
อ.กฤติกา
อ.ธีรพงษ์
อ.ธีรพงษ์

17 ธ.ค. 59
17 ธ.ค. 59
17 ธ.ค. 59
17 ธ.ค. 59

0848252673

ดร.ขนิษฐา

ผศ.ดร.สุดาใจ

อ.ธีรพงษ์

17 ธ.ค. 59 14.00 น. 32.05.05

11.00 น.
11.30 น.
13.00 น.
13.30 น.

32.05.05
32.05.05
32.05.05
32.05.05

