ตารางสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน (กศ.ปช.)
กรรมการกลุ่มที่ 1 ผศ.ดร.แสงเพ็ชร , อ.ปริญญา และ อ.เบญจภัค
ภาคเรียนที่ 1/2560
ชื่อ-นามสกุล

กรรมการสอบโครงงาน
ชื่อภาษาไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1

สถานที่

1

ั ดิ์ คอกจันทร์
5730207111 นายทวีศก

0917359802 ผศ.ดร.แสงเพ็ชร

2
3

5730207132
5730207116

0935601122 ผศ.ดร.แสงเพ็ชร
อ.ปริญญา
อ.เบญจภัค 16 ก.ย. 60 15.40 น. 32.05.03
0648499692
อ.เบญจภัค ผศ.ดร.แสงเพ็ชร อ.ปริญญา 16 ก.ย. 60 16.00 น. 32.05.03

4

5730207110

5

5630208129

อ.ปริญญา

กรรมการ 2

เวลา

รหัสนักศึกษา

ึ ษา ร ้านโต
การพัฒนาเว็บไซต์ร ้านขายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ กรณีศก
มิวสิคซาวด์แอนด์ไลท์
ึ ษา ร ้านคิงคองโฟน
นายลํ้าเลิศ จิตรณรงค์
การพัฒนาเว็บไซต์ร ้านขายโทรศัพท์มอ
ื ถือ กรณีศก
่ กรณีศก
ึ ษา Shoes Shop ตลาดไนท์บ ้านเกาะ
นายธนพล เมนขุนทด
ร ้านขายรองเท ้าแฟชัน
ึ ษา
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา โปรแกรมโฟโต ้ช็อป กรณีศก
นายทรงเกรียติ จันทะโม
สํานักงานอัยการภาค 3
นางสาววริญษ์ นัณกร์ กุลเพชรจารุก ระบบร ้านขายและติดตัง้ อุปกรณ์จานดาวเทียม

โทรศัพท์

วันที่

ที่

อ.เบญจภัค 16 ก.ย. 60 15.20 น. 32.05.03

0981190908

อ.เบญจภัค

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร อ.ปริญญา

16 ก.ย. 60 16.20 น. 32.05.03

0934686910

อ.ปริญญา

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร อ.เบญจภัค 16 ก.ย. 60 16.40 น. 32.05.03

ตารางสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน (กศ.ปช.)
กรรมการกลุ่มที่ 2 อ.เจษฎา , อ.สุระ และ อ.เบญจภัค
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1
2

5730207103 นางสาวรัตนาภรณ์ สมัครณรงค์
5730208106 นางสาวรัญญา วงษ์ แก ้ว

3

5730207109 นายถิรวุฒ ิ เนียมสูงเนิน

4

5730207134 นายวโรดม คงเกษม

5

5730207128 นายพรเทพ บัวจันทึก

กรรมการสอบโครงงาน
ชื่อภาษาไทย

โทรศัพท์

ึ ษา ร ้านกาแฟคุณนายตืน
โปรแกรมขายสินค ้า กรณีศก
่ สาย
0857718705
ระบบจัดการหนังสือราชการภายในโรงเรียนนนทรีวท
ิ ยาคม
0923143918
ึ ษา กองแผนและงบประมาณ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศก
0648733929
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ึ ษา บจก.รุง่ เรือง ธ.วัฒน0981717511
การออกแบบและพัฒนาระบบขายเหล็ก กรณีศก
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบแจ ้งซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
0653254638
ึ ษา โรงเรียนปลูกปั ญญา
กรณีศก

อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1

กรรมการ 2

วันที่

เวลา

สถานที่

อ.เจษฎา
อ.สุระ

อ.สุระ
อ.เจษฎา

อ.เบญจภัค 16 ก.ย. 60 10.00 น. 32.04.01
อ.เบญจภัค 16 ก.ย. 60 10.20 น. 32.04.01

อ.เบญจภัค

อ.สุระ

อ.เจษฎา

16 ก.ย. 60 10.40 น. 32.04.01

อ.เบญจภัค

อ.สุระ

อ.เจษฎา

16 ก.ย. 60 11.00 น. 32.04.01

อ.เบญจภัค

อ.สุระ

อ.เจษฎา

16 ก.ย. 60 11.20 น. 32.04.01

ตารางสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน (กศ.ปช.)
กรรมการกลุ่มที่ 3 อ.กฤติกา , อ.ไกรลาศ และ อ.เบญจภัค
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่
1
2

รหัสนักศึกษา
5730207119
5730207135
5730207101
5730207123

ชื่อ-นามสกุล
นายนิตก
ิ ร สินแสง
สิบเอก วีระพันธุ์ ไทยรัก
นางสาวกัญญาวีร์ สิทธิขน
ุ ทด
นายปริญญา สุขะปรเมษฐ

3

5440207218 นายกัมพล หวังลายกลาง

4

5730207130 นายรัตนบดินทร์ ชะม ้ายกลาง

5
6
7

5630208124 จ.ส.อ.พีรวัส เพ็งขุนทด
5730208103 นางสาวกุลตรี กาญจนวงศามาศ
5730208111 นายธนบดี พิมสาร

8

5440208128 นายทิวา เล็นไธสง

9

5640207224 นายพุทธิพงศ์ เนยตะขบ

10

5640207224 นายสกล ไมขุนทด

กรรมการสอบโครงงาน
ชื่อภาษาไทย

โทรศัพท์

0934783980
0993201752
0621405004
ึ
ระบบการจัดการฟาร์มสุกร กรณีศกษา ฟาร์มสุกรเล ้ากุหลาบ เมือขุนทด
0887188870
ึ ษา ร ้านกาฟิ ว
ระบบจัดการร ้านขายผลิตภัณฑ์เพือ
่ ความงาม กรณีศก
0959313074
บิวตีช
้ ็อบ
ึ ษา
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กรณีศก
0624787336
ร ้าน ME Firm
ระบบพานิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาํ หรับร ้านขายทีวอ
ี อนไลน์
0935131131
ึ ษา ร ้านแสงทวี
การพัฒนาเว็บไซต์ร ้านขายชุดเครือ
่ งนอน กรณีศก
0837387433
ึ ษา ร ้านจิรวัส สังฆภัณฑ์
การพัฒนาเว็บไซต์ร ้านสังฆภัณฑ์ กรณีศก
0868715614
ระบบบริหารจัดการวัสดุอป
ุ กรณ์ เรือ
่ ง ระบบเบิก-จ่าย ยืม-คืน วัสดุ
0947725033
อุปกรณ์
การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการสืบค ้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
0966905015
อิเล็คทรอนิกส์บนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์
ระบบสารสนเทศเอกสารโครงงานออนไลน์
0878688054

อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1

ิ
้ ขายสินค ้าผ่านนาฬกาอิ
ระบบติดตามและซือ
เล็กทรอนิกส์

วันที่

กรรมการ 2

เวลา

สถานที่

อ.ไกรลาศ

อ.กฤติกา

อ.เบญจภัค 16 ก.ย. 60 9.00 น.

32.04.01

อ.ไกรลาศ

อ.กฤติกา

อ.เบญจภัค 16 ก.ย. 60 9.20 น.

32.04.01

อ.ไกรลาศ

อ.กฤติกา

อ.เบญจภัค 16 ก.ย. 60 9.40 น.

32.04.01

อ.เบญจภัค

อ.กฤติกา

อ.ไกรลาศ 17 ก.ย. 60 12.00 น. 32.04.06

อ.เบญจภัค
อ.กฤติกา
อ.กฤติกา

อ.กฤติกา
อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ

อ.ไกรลาศ 17 ก.ย. 60 12.20 น. 32.04.06
อ.เบญจภัค 17 ก.ย. 60 12.40 น. 32.04.06
อ.เบญจภัค 17 ก.ย. 60 13.00 น. 32.04.06

อ.กฤติกา

อ.ไกรลาศ

อ.เบญจภัค 17 ก.ย. 60 13.20 น. 32.04.06

อ.ไกรลาศ

อ.กฤติกา

อ.เบญจภัค 17 ก.ย. 60 13.40 น. 32.04.06

อ.กฤติกา

อ.ไกรลาศ

อ.เบญจภัค 17 ก.ย. 60 14.00 น. 32.04.06

ตารางสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน (กศ.ปช.)
กรรมการกลุ่มที่ 4 ผศ.อุษานาฎ , อ.ธิดานุช และ อ.ประภานุช
ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่

รหัสนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5730207115
5730207122
5730207125
5630208114
5730208104
5730208129
5730208102
5730208105
5730208117

ชื่อ-นามสกุล
นายธนกร นรเหมันต์
นายปฏิภาณ เพียรการ
นายไผ่ โพธิท
์ อง
นายทศพร บุญชัย
นางสาวมนัสดาว เทาใหม่
สิบเอก สานิต ไพฑูรย์
นางสาวกอบกุล ธงสันเทียะ
นางสาววรัญญา บําเรอสงฆ์
นายปวัตรชัย ผาชลา

กรรมการสอบโครงงาน
ชื่อภาษาไทย

ตะลุยป่ ามหาภัย
อัศวินสยบมังกร
เด็กฝึ กหัดของพระเจ ้า
สงครามดวงดาว
การเพาะเลีย
้ งปลากัด
ตะลุยซอมบี้
มัลติมเี ดีย การคัดแยกขยะ
่ มัลติมเี ดียเพือ
สือ
่ การเรียนรู ้ เรือ
่ ง เงิน
การสอนทําอาหารไทยของเชฟจันธิดา

โทรศัพท์
0857796296
0883645119
0813901671
0862654385
0887235982
0837388696
0872419291
0611268987
0850140211

อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
อ.ประภานุช
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช

ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ

วันที่

กรรมการ 2
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช

16
16
16
16
16
16
16
16
16

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

เวลา
60
60
60
60
60
60
60
60
60

10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
13.00
13.20
13.40

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

สถานที่
32.04.06
32.04.06
32.04.06
32.04.06
32.04.06
32.04.06
32.04.06
32.04.06
32.04.06

