ตารางสอบรายงานความก้าวหน้า 80% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 1 ผศ.ดร.สายสุนีย์ ดร.แสงเพ็ชร และ อ.สุระ
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5640207233 นายสัจธรรม พิมพ์กลาง

2

5640208120 นายจักรี กกสันเทียะ

3

5640208131 นายภาณุวัฒน์ ชนะชัย

4

5640208134 นายวันธวัช หมั่นคง
นายชนะชัย ทับเพชร
นางสาวณัฐฐิตา นกสามเมือง
นางสาวนิศรา ชูมี
นางสาววันวิสา ดวงปาโคตร์
นางสาวศตพร นาคดี
นางสาวสุนารัตน์ หนองทุ่ม
นายอภิเชษฐ์ กิ่งนอก
นายจักริน เจริญเวช
นางสาวสุภาพร อินทร์โสภา

11

5640208121
5640208202
5640208203
5640208209
5640208210
5640208213
5640208239
5640208219
5640208214

12

5640208241 นายเอกราช รอดภักดี

13
14

5640208217 นายกฤษณะ วิทิตธรรมคุณ
5640208240 นายอัครพล โชว์ใหม่

5
6
7
8
9
10

ชื่อภาษาไทย
เว็บไซต์พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบุคลากรโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม
โลกของเรา
การพัฒนาเกมส์ทายสุภาษิตเพื่อการเรียนรุ้สุภาษิตสํานวนไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ระบบสมัครอบรมและสอบออนไลน์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
ช่างซ่อมจอมซ่า ท้าดินแดนสุดป่วน

โทรศัพท์

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2

วันที่

สถานที่

0902353315

อ.สุระ

0951327852

ผศ.ดร.สายสุนีย์

ดร.แสงเพ็ชร

อ.สุระ

16 พ.ย. 59

0804670046

ผศ.ดร.สายสุนีย์

ดร.แสงเพ็ชร

อ.สุระ

16 พ.ย. 59 10.00 น. ห้องประชุม

0986237264

อ.สุระ

0814950919
0938618879
0928529037
0951327527
0945247411
0933984763
0887119568
0939593104
0981858505

แอพพลิเคชั่นแจ้งซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์บนแอนดรอยด์
แอพพลิเคชั่นสุขภาพดี๊ดี
พุทธศิลป์ถิ่นโคราช
ทัวร์ความสุข
ระบบบริหารจัดการการให้บริการคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แอพพลิเคชั่นแนะนําร้านอาหารและเครื่องดื่มในโคราช
การพัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
0910121372
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระบบบริหารจัดการคลินิกสัตว์เลี้ยง
0828701934
ระบบจัดการเรียนออนไลน์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม 0857726738

ผศ.ดร.สายสุนีย์ ดร.แสงเพ็ชร 16 พ.ย. 59

เวลา

9.00 น. ห้องประชุม
9.30 น. ห้องประชุม

ผศ.ดร.สายสุนีย์ ดร.แสงเพ็ชร 16 พ.ย. 59 10.30 น. ห้องประชุม

ผศ.ดร.สายสุนีย์

ดร.แสงเพ็ชร

อ.สุระ

16 พ.ย. 59 13.00 น. ห้องประชุม

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

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

อ.สุระ
อ.สุระ
อ.สุระ
อ.สุระ

16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59

ผศ.ดร.สายสุนีย์

ดร.แสงเพ็ชร

อ.สุระ

18 พ.ย. 59 13.00 น. ห้องประชุม

ผศ.ดร.สายสุนีย์

ดร.แสงเพ็ชร

อ.สุระ

18 พ.ย. 59 13.30 น. ห้องประชุม

ดร.แสงเพ็ชร

ผศ.ดร.สายสุนีย์

อ.สุระ

18 พ.ย. 59 14.00 น. ห้องประชุม

อ.สุระ
อ.สุระ

13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.

ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม

ผศ.ดร.สายสุนีย์ ดร.แสงเพ็ชร 18 พ.ย. 59 14.30 น. ห้องประชุม
ผศ.ดร.สายสุนีย์ ดร.แสงเพ็ชร 18 พ.ย. 59 15.00 น. ห้องประชุม

ตารางสอบรายงานความก้าวหน้า 80% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 2 อ.ยศพร ผศ.อุษานาฎ และ อ.ปริญญา
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่

รหัสนักศึกษา

1

5640207103

2

5640207110

3

5640207111

4
5
6
7

5640207114
5640207134
5640208111
5640208220

8

5640208216

9
10

5640207221
5640207228

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อภาษาไทย
สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวชนกานต์ ใจงูเหลือม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวสุภาวิณี ภู่ตระกูล
บทเรียนสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การตวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม สําหรับนักเรียน
นางสาวไอรดา ใจอุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายไกรวิชญ์ พุ่มพฤกษ์
หอกแห่งแสง
นายสิทธิพร มั่นคง
ท. ทหาร อดทน
นางสาวศิริพรรณ พวงสันเทียะ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
นายจิรวัฒน์ นวลใหม่
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง กินอย่างไรไม่ให้อ้วน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสําคัญทาง
นางสาวอรนงค์ ไทยนอก
พระพุทธศาสนา
นายปวินท์ เผือกผาสุข
เกมตะลุยซอมบี้
นายวุฒิชัย มณีเลิศ
มหาสงครามอวกาศ

โทรศัพท์

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2

วันที่

เวลา

สถานที่

0801742584

ผศ.อุษานาฎ

อ.ยศพร

อ.ปริญญา

14 พ.ย. 59 12.00 น. 32.04.05

0860251272

ผศ.อุษานาฎ

อ.ยศพร

อ.ปริญญา

14 พ.ย. 59 12.30 น. 32.04.05

0935071179

ผศ.อุษานาฎ

อ.ยศพร

อ.ปริญญา

14 พ.ย. 59 13.00 น. 32.04.05

0922792970
0885364557
0973414704
0898450114

ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
อ.ยศพร
อ.ยศพร

อ.ยศพร
อ.ยศพร
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ

อ.ปริญญา
อ.ปริญญา
อ.ปริญญา
อ.ปริญญา

14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59

0934344458

อ.ยศพร

ผศ.อุษานาฎ

อ.ปริญญา

14 พ.ย. 59 15.30 น. 32.04.05

0935348380
0934322490

อ.ปริญญา
อ.ปริญญา

อ.ยศพร
อ.ยศพร

13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.

32.04.05
32.04.05
32.04.05
32.04.05

ผศ.อุษานาฎ 14 พ.ย. 59 16.00 น. 32.04.05
ผศ.อุษานาฎ 14 พ.ย. 59 16.30 น. 32.04.05

ตารางสอบรายงานความก้าวหน้า 80% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 3 อ.ไกรลาศ อ.ธิดานุช และ อ.ประภานุช
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสนักศึกษา
5640208211
5640208218
5640208223
5640208231
5640208235
5640207124
5640207226
5540207113
5640207205
5640207207
5640207119
5640207123
5640207202
5640207203
5640207214

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิริรัตน์ มะนาวงษ์
นายเกียรติภูมิ สีนามบุรี
นายทรงพล ภูมิธิ
นายภาณุวัฒน์ พลสมบัติ
นายสราวุฒิ แทนสูงเนิน
นายพีระพงษ์ ยศหลวงทุ่ม
นายภาณุพงศ์ เภากลาง
นางสาวยุภาวรรณ ทนันชัย
นางสาวปติญณา กว้างนอก
นางสาวรัชนักร ปัถพี
นายทรงสิทธิ์ ทองประดิษฐโชติ
นายพงศกร ศรีณรงค์
นางสาวจิดาภา โพธิ์นอก
นางสาวฐิติมา โมขุนทด
นายจตุพล หอมโลก

ชื่อภาษาไทย
เกมอัศวินป้องกันเมือง
ซิ่งทะลุเร็ว
เกมซอมบี้แลนด์
แฟรี่รัน
นักล่าปีศาจ
เกมโปเกมอนตะลุย
เกมตะลุยแดนสังหาร
เห็ดน้อยผจญภัย
ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านบอลล์ บูติค
ทะเลแห้งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสงกรานต์อาหารทะเลแห้ง
นินจารัน
ตํานานการผจญภัยของลูน่า
พิกกี้นักฆ่าแมลง
การผจญภัยของทิงเกอร์เบลล์
สงครามเอาตัวรอด

โทรศัพท์
0821524637
0864618048
0817432281
0864617793
0953905933
0807246754
0857636887
0980530234
0862569526
0951329215
0833675027
0983461507
0951327538
0933811304
0914693903

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
อ.ธิดานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ประภานุช
อ.ธิดานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ประภานุช
อ.ธิดานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ประภานุช
อ.ธิดานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ประภานุช
อ.ธิดานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ประภานุช
อ.ธิดานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช
อ.ประภานุช
อ.ไกรลาศ
อ.ธิดานุช

วันที่

เวลา

สถานที่

15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59

9.00 น.
9.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
11.00 น.
11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.
16.00 น.
16.30 น.

ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม

ตารางสอบรายงานความก้าวหน้า 80% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 4 อ.วันเพ็ญ ดร.วิยดา และ อ.เบญจภัค
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่

2
3
4
5
6
7

รหัสนักศึกษา
5540207242
5540207205
5640207106
5640207107
5640207109
5640204215
5640204216
5640208230

8

5540214109

9
10
11
12

5640214112
5640214114
5640214116
5640214119

1

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อภาษาไทย
นายศราวุธ นาเขียว
We Love NRRU
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศุภภัทรเกษม
นางสาวปรียาภรณ์ ยังดี
ระบบการจัดการฟาร์มโคนม กรณีศึกษา บุณยาฟาร์ม
นางสาวยุพา ถานอก
ระบบการจัดการร้านขายเสื้อผ้า กรณีศึกษา ร้านเกียงบูติก
นางสาววิไลวรรณ ไขขุนทด ระบบจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านศรีบุญเรือง
นายจักราวุธ ทองชุม
ระบบบริหารจัดการหอพักแสนสุข
นายฉัตรชัย เหขุนทด
ระบบจัดการการขายเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้านอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์
นายภาคภูมิ นรงค์สูงเนิน
ระบบบริหารจัดการร้านค้า กรณีศึกษา ร้านอัมพรเฟอร์นิเจอร์
ระบบจําหน่ายขายอะไหล่รถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Js
นายดุลยพัฒน์ โชควิทยานุกูล
Accessories Shop
นายธนากูล โคตรสมบัติ
ระบบขายอะไหล่รถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านทรัพย์เจริญยางยนต์
นายนันทปรีชา ดมใหม่
ขายกางเกงยีนส์ออนไลน์
นายศรราม คําชุ่ม
ระบบขายเครื่องสําอางออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Aunny Shops
นายอนุชา วัฒนะ
ระบบการจัดการร้านอาหารปายอินเลิฟ

โทรศัพท์
0883520976
0967027693
0870739927
0883451419
0956093083
0901911027
0960644922
0901831942

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2

วันที่

เวลา

สถานที่

อ.วันเพ็ญ

ดร.วิยดา

อ.เบญจภัค

16 พ.ย. 59

9.00 น.

32.05.03

อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ
อ.วันเพ็ญ
อ.เบญจภัค

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

อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.วันเพ็ญ

16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59

9.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
11.00 น.
11.30 น.
13.00 น.

32.05.03
32.05.03
32.05.03
32.05.03
32.05.03
ห้องประชุม

0935588175

อ.เบญจภัค

ดร.วิยดา

อ.วันเพ็ญ

17 พ.ย. 59 13.30 น. ห้องประชุม

0854917640
0934797520
0885648381
0800022580

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

ดร.วิยดา
ดร.วิยดา
ดร.วิยดา
ดร.วิยดา

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

17 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59

14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.

ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม
ห้องประชุม

ตารางสอบรายงานความก้าวหน้า 80% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 5 อ.กริช อ.เจษฎา และ อ.มาโนช
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5640207220 นายนพเกล้า ชํามะเริง

2
3
4
5
6

5540207123
5640208116
5640208123
5640208138
5640214115

7

5640207223 นายพิธิวัฒน์ รักษ์พรมราช

8

5640208108 นางสาวเมวิภา หาดกระโทก

9

5640208143 นางสาวโสะดาวี ตง

นายณัชพล สกุลสมบัติ
นางสาวหัถยา ศรีวงษ์ชัย
นายตระการ พานไธสง
นายอธิพงศ์ เจนด่านกลาง
นายภูมิ วัฒนากลาง

ชื่อภาษาไทย
ระบบบันทึกการออกกําลังกายและแคลอรี่อาหารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติ
สมุดจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายบนแอนดรอยด์
หัดคัดลายมือพยัญชนะไทยบนแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันท่องเที่ยวปากช่องบนระบบแอนดรอยด์
โปรแกรมฐานข้อมูลร้านป้ายอิงค์เจท กรณีศึกษา ร้านเก่งดีไซด์
แอพพลิเคชันค้นหาและประชาสัมพันธ์หอพักในระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์
ระบบบริหารจัดการ การจ้างงานจัดการไร่ กรณีศึกษา ไร่นงค์นุช
จังหวัดนครราชสีมา
ระบบบริหารจัดการหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ออนไลน์

โทรศัพท์

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2

วันที่

เวลา

สถานที่

0610723829

อ.เจษฎา

อ.กริช

อ.มาโนช

18 พ.ย. 59 12.00 น. 32.05.02

0903670761
0934104406
0955751762
0896253556
0986683260

อ.มาโนช
อ.กริช
อ.กริช
อ.กริช
อ.กริช

อ.กริช
อ.เจษฎา
อ.เจษฎา
อ.เจษฎา
อ.เจษฎา

อ.เจษฎา
อ.มาโนช
อ.มาโนช
อ.มาโนช
อ.มาโนช

18 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59

0956147270

อ.เจษฎา

อ.กริช

อ.มาโนช

18 พ.ย. 59 15.00 น. 32.05.02

0810766976

อ.เจษฎา

อ.กริช

อ.มาโนช

18 พ.ย. 59 15.30 น. 32.05.02

0619340104

อ.เจษฎา

อ.กริช

อ.มาโนช

18 พ.ย. 59 16.00 น. 32.05.02

12.30 น.
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.

32.05.02
32.05.02
32.05.02
32.05.02
32.05.02

ตารางสอบรายงานความก้าวหน้า 80% รายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 6 ดร.วีรอร อ.ศันสนีย์ และ อ.ศรายุทธ
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่
1
2

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
5540207221 นายโชติวัต ขวัญกลาง
5640214103 นางสาวพิจิตตรา แพ่งจันทึก

3

5640214108 นายกัมปนาท ปรึกกระโทก

4
5
6
7
8
9
10
11

5640214110
5640214117
5640208212
5640208238
5640208103
5640208114
5640208115
5640208122

12

5640208126 นายธวัชชัย เดชวิจารณ์

นายชุติภาส พิพัฒนธร
นายศุภณัฐ ภาคใหม่
นางสาวศุภลักษณ์ พิรักษา
นายอธิรัตน์ ชูขุนทด
นางสาวทิพวัลย์ จุมศิลา
นางสาวสุภัสสร ศิริเวช
นางสาวสุภาวดี พันเสมอ
นายชัยชนก ฐานวิเศษ

ชื่อภาษาไทย
ระบบจัดการคํานวณการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ขวัญกลาง
ระบบร้านกาแฟดินเผา
ระบบขายสินค้าออนไลน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา ร้านเอก
คอมพิวเตอร์
โปรแกรมคลินิกรักษาสัตว์ กรณีศึกษา Lovelypet Clinic
ระบบขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษา Reflect Studio
สื่ออนิเมชันนิทานอีสป เรื่อง พรสามประการ
สื่ออนิเมชัน เรื่อง อันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร์
ซ่อมไหนดี
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเงินกองทุนหมู่บ้านโนนถาวร ขอนแก่น
ระบบบริหารจัดการร้านขายแบตเตอรื่ กรณีศึกษา ร้านชุนหลีแบตเตอรี่
ระบบจัดการห้องสมุด กรณีศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกกุง
ระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา โปรแกรมวิชา
วิทยาการสารสนเทศ

โทรศัพท์
0811226597
0973351478

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
ดร.วีรอร
อ.ศันสนีย์
อ.ศรายุทธ
อ.ศันสนีย์
ดร.วีรอร
อ.ศรายุทธ

วันที่

เวลา

สถานที่

14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59

9.00 น.
9.30 น.

32.05.03
32.05.03

0800021295

อ.ศันสนีย์

ดร.วีรอร

อ.ศรายุทธ

14 พ.ย. 59 10.00 น. 32.05.03

0917686507
0968986191
0908283771
0879661979
0901874471
0960024550
0940057433
0956069933

อ.ศันสนีย์
อ.ศันสนีย์
อ.ศันสนีย์
อ.ศันสนีย์
อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ

ดร.วีรอร
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร

อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ
อ.ศรายุทธ
อ.ศันสนีย์
อ.ศันสนีย์
อ.ศันสนีย์
อ.ศันสนีย์

14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59

0986500920

อ.ศรายุทธ

ดร.วีรอร

อ.ศันสนีย์

16 พ.ย. 59 16.00 น. 32.04.01

10.30 น.
11.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.

32.05.03
32.05.03
32.04.01
32.04.01
32.04.01
32.04.01
32.04.01
32.04.01

ตารางสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 7 ผศ.ดร.สุดาใจ ดร.ขนิษฐา อ.กฤติกา และ อ.ธีรพงษ์
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่
1

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
5640208132 นายภาสวัฒน์ ภู่ศิริรุ่งโรจน์

2

5640208139 นายอนิวัตร กันสารี

3
4

5540207225 นายถิรวุฒิ พินไธสงค์
5640214101 นางสาวชญานุช ฮุ่มซ้าย

5

5640214104 นางสาวมรกต จันทร์มา

6

5640214105 นางสาวลลิตา เที่ยงสันเทียะ

7

5640207121 นายบุญโชค ป้ายงูเหลือม

8
9
10
11

5640207133
5640208118
5640208135
5640214106

12

5640214121 นายอิสระ เพ็งกระโทก

13

5640207206 นางสาวพวงทอง วงอนันต์

14

5640208142 นางสาวรัตนา ลาง

15
16

5640208109 นางสาววนัสนันท์ รอดอินทร์
5640208129 นายพงศกร พิพัฒน์ธรรมคุณ

17

5640207104 นางสาวทิพลักษณ์ ยิ้มตะคุ

นายสกลรัชกร เหลืองอ่อน
นายกานตวิชญ์ จงพ่วงกลาง
นายสนธยา ภิรมย์กิจ
นางสาวสุชาดา พูลเงิน

ชื่อภาษาไทย
ระบบการจัดการหอพัก กรณีศึกษา สายพิณ อพาร์ทเมนท์
ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Printer and
Computer
ระบบร้านขายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านต้าร์เด๋าดึ๋ง
ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา อันยอง
ระบบร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา ร้านอาณาจักร
เฟอร์นิเจอร์
ระบบจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้าน ที เอ็ม อุปกรณ์
การตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการวัด
ความคล้ายคลึงของเอกสาร
เกม ทหารจิ๋ว ปะทะ ซอมบี้
ระบบแนะนําการท่องเที่ยวเขาใหญ่
ระบบจัดจําหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์ กรณีศกึ ษา วิสาหกิจชุมชนภูเชี
โปรแกรมขายหน้าร้าน กรณีศึกษา ร้านโบอาบิวตี้ช็อป
ระบบขายสินค้าออนไลน์ ตัวแทนจําหน่ายยาง อะไหล่ อุปกรณ์สําหรับ
งานวิศวกรรม กรณีศึกษา บริษัท พูลวัฒน์ 999 จํากัด
การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคเบาหวาน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัย กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกํา
ปงเฌอเตียล
ระบบการจองห้องพัก กรณีศึกษา ซัมบาลา รีสอร์ท
ระบบร้านขายเหล็กออนไลน์ กรณีศึกษา กรุงไทยค้าเหล็ก
การสร้างแบบจําลองคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
กรณีศกึ ษา โรงพยาบาลปักธงชัย

โทรศัพท์
0807272791

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

วันที่

เวลา

สถานที่

14 พ.ย. 59 13.00 น. 32.04.06

09501327736

อ.กฤติกา

ผศ.ดร.สุดาใจ

อ.ธีรพงษ์

14 พ.ย. 59 13.30 น. 32.04.06

0968143972
0872437265

อ.กฤติกา
ดร.ขนิษฐา

ผศ.ดร.สุดาใจ
อ.กฤติกา

อ.ธีรพงษ์
อ.ธีรพงษ์

14 พ.ย. 59 14.00 น. 32.04.06
15 พ.ย. 59 13.00 น. 32.05.03

0833734079

ดร.ขนิษฐา

อ.กฤติกา

อ.ธีรพงษ์

15 พ.ย. 59 13.30 น. 32.05.03

0957294342

ดร.ขนิษฐา

อ.กฤติกา

อ.ธีรพงษ์

15 พ.ย. 59 14.00 น. 32.05.03

0951329424

อ.ธีรพงษ์

อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา

15 พ.ย. 59 14.30 น. 32.05.03

0883564246
0927453165
0828625969
0903724804

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

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

อ.กฤติกา
อ.กฤติกา
อ.ธีรพงษ์
อ.ธีรพงษ์

16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59

0848252673

ดร.ขนิษฐา

ผศ.ดร.สุดาใจ

อ.ธีรพงษ์

16 พ.ย. 59 15.00 น. 32.04.03

0878739675

อ.ธีรพงษ์

อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา

17 พ.ย. 59 13.00 น. 32.04.06

0835617017

อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา

อ.ธีรพงษ์

17 พ.ย. 59 13.30 น. 32.04.06

0902859672
0934194048

อ.กฤติกา
อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา
ดร.ขนิษฐา

อ.ธีรพงษ์
อ.ธีรพงษ์

17 พ.ย. 59 14.00 น. 32.04.06
17 พ.ย. 59 14.30 น. 32.04.06

0887239862

อ.ธีรพงษ์

อ.กฤติกา

ดร.ขนิษฐา

17 พ.ย. 59 15.00 น. 32.04.06

13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.

32.04.03
32.04.03
32.04.03
32.04.03

ตารางสอบรายงานความก้าวหน้า 80% รายวิชาโครงงาน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่
1
2
3
4
5
6

รหัสนักศึกษา
5540214107
5540214110
5640207231
5640208229
554020219
5640207131

ชื่อ-นามสกุล
ณัฐวุฒิ จันทร์ศิริสุข
นายทิวา แห่งภักดี
นายศุภณัฐ ฉัตรกิตยาภรณ์
นายพัชรพล คุ้มบัว
นายเกียรติศักดิ์ ศรีพิลัย
นายศิวกร วงษ์สละ

ชื่อภาษาไทย
แอพพลิเคชันระบบแจ้งเตือนการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ระบบการจัดการโรงสีข้าว
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มือถือออนไลน์
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในยุคพ่อขุนรามคําแหง
วิ่งไป เจ้าปีศาจ
คาวบอยพิทักษ์โลก

โทรศัพท์
0856350785
0833858427
0630028424
0852087701
0852423288
0903734373

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

สถานที่

16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59

16.30 น.
17.00 น.
13.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
9.30 น.

ห้องประชุม
ห้องประชุม
32.04.02
32.05.03
ห้องประชุม
ห้องประชุม

