ผลการสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 1 อ.วันเพ็ญ อ.สุระ และ ดร.วีรอร
ภาคเรียนที่ 3/2558
ที่
1

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
5540207111 นางสาวพัชณีย์ ศรีชมชื่น

2

5540207130 นายนัฐพล โชมขุนทด

3
4
5
6
7

5540208133
5540208121
5540208130
5540208135
5540208140

นายยงยุทธ ขอภักดี
นายคมสัน วงศ์สิรวิชญ์
นายปิยณัฐ สุขใหม่
นายวิชเยนทร์ แก้วดอนรี
นายกฤตชัย บุญกลาง

ชื่อภาษาไทย
ระบบจําหน่ายและเช่าเครื่องประดับออนไลน์ ร้านนีโอจีเวล
ซอฟต์แวร์สําหรับร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียน
มัธยมด่านขุนทด
หอพักชายธนา
ระบบร้านซักรีด
ระบบจัดการอุปกรณ์การเรียน
ระบบจัดการร้านเช่า CD/DVD
ระบบจัดการหอพัก C&S

โทรศัพท์
0986859350

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1 กรรมการ 2
อ.วันเพ็ญ
อ.สุระ
ดร.วีรอร

ผลการสอบ
ผ่าน

0864599924

อ.วันเพ็ญ

อ.สุระ

ดร.วีรอร

ผ่าน

0821382488
0901845230
0895793357
0884777650
0884968875

อ.สุระ
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร
ดร.วีรอร

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

ดร.วีรอร
อ.สุระ
อ.สุระ
อ.สุระ
อ.สุระ

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผลการสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 2 ผศ.ดร.สุดาใจ อ.กฤติกา และ ผศ.อุษานาฎ
ภาคเรียนที่ 3/2558
ที่
1
2
3
4
5
6

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อภาษาไทย
5540207101 นางสาวกรรณิการ์ สอาดเอี่ยม การใช้ชีวิตประจําวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5540207232 นายปภังกร โชคเพชรรัตน์ ระบบจัดการหอพักลําดวล
5540207241 นายวุฒิชัย ตามบุญ
เว็บไซต์ขายแก้วลายการ์ตูน
ระบบการใช้เงินไปราชการ คณะศิลปกรรมและออกแบบ
5540207102 นางสาวกัลญาณี ทองครบุรี
อุตสาหกรรม มทร.อิสาน
5540207202 นางสาวกานต์พิชชา สุขกลาง ระบบจัดการร้านขายไวน์ Knight Black Horse Winery
5540207206 นางสาวชลธิชา ญาติครบุรี ระบบร้านขายสินค้าสําหรับแม่และเด็กออนไลน์

โทรศัพท์
0856570468
0821575717
0966159792

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1
ผศ.ดร.สุดาใจ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ
ผศ.ดร.สุดาใจ
ผศ.ดร.สุดาใจ
ผศ.อุษานาฎ

กรรมการ 2
อ.กฤติกา
อ.กฤติกา
อ.กฤติกา

ผลการสอบ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

0953169407

อ.กฤติกา

ผศ.ดร.สุดาใจ

ผศ.อุษานาฎ

ผ่าน

0883470245
0934901050

อ.กฤติกา
อ.กฤติกา

ผศ.ดร.สุดาใจ
ผศ.ดร.สุดาใจ

ผศ.อุษานาฎ
ผศ.อุษานาฎ

ผ่าน
ผ่าน

ผลการสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 3 อ.ไกรลาศ อ.มาโนช และ อ.เบญจภัค
ภาคเรียนที่ 3/2558
ที่
1
2
3
4
5
6

รหัสนักศึกษา
5540207117
5540207224
5540207123
5540207128
5540214107
5540214110

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณัฐกันย์ ทุยดอย
นายณัฐพล ภูจอมคา
นายณัชพล สกุลสมบัติ
นายธนนันท์ สมภาร
นายณัฐวุฒิ จันทร์ศิริสุข
นายทิวา แห่งภักดี

ชื่อภาษาไทย
ระบบขายสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง ร้านมวกเหล็กบุ๊คเซ็นเตอร์
สื่อเสริมทักษะแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ท่องระบบสุริยะจักรวาล
เครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติ
ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านด้วยแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันระบบแจ้งเตือนการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รถเช่าออนไลน์

โทรศัพท์
0979351787
0968618439
0903670761
0875456235
0856350785
0833858427

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1
อ.ไกรลาศ
อ.มาโนช
อ.ไกรลาศ
อ.มาโนช
อ.มาโนช
อ.ไกรลาศ
อ.มาโนช
อ.ไกรลาศ
อ.เบญจภัค
อ.มาโนช
อ.เบญจภัค
อ.มาโนช

กรรมการ 2
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.เบญจภัค
อ.ไกรลาศ
อ.ไกรลาศ

กรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ 1
อ.ยศพร
อ.ธิดานุช
อ.ธิดานุช
อ.ยศพร
อ.ประภานุช
อ.ยศพร
อ.ประภานุช
อ.ยศพร
อ.ประภานุช
อ.ยศพร

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

ผลการสอบ
ผ่าน
ผ่าน
ขาดสอบ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผลการสอบหัวข้อรายวิชาโครงงาน
กรรมการกลุ่มที่ 4 อ.ยศพร อ.ธิดานุช และ อ.ประภานุช
ภาคเรียนที่ 3/2558
ที่
1
2
3
4
5

รหัสนักศึกษา
5540207113
5540208122
5440208143
5540207122
5540207243

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวยุภาวรรณ ทนันชัย
นายจักรพันธุ์ เรืองเกษม
นายอดุลย์ ยุทธา
นายฐานทัพ เดโช
นายสมิทธิ์ ประสิทธิ์

ชื่อภาษาไทย
ล้างพันธุ์ซอมบี้
ราชาลิงผจญภัย
สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด
วงกตแห่งความกลัว
กองกําลังพิทักษ์โลก

โทรศัพท์
0980530234
0887171885
0903703967
0895837832
0885947011

ผลการสอบ
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

