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1 58130700452 สุรเพชร เมืองสุวรรณ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลจัดการทะเบียนนักศึกษา ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ 
วัดวรจรรยาวาส

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

2 58130701106 ชลภัท พิทยานนท์ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลร้านขายอาหารสัตว์เล้ียง ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
3 59130700004 เพชรรินทร์ ภักดี INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการจัดเก็บเอกสารภายในบริษัท ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
4 59130700024 ศุภสัณห์ บ ารุงสุข INT670 INT670 ระบบการจัดเก็บการเปล่ียนแปลงเวอร์ชันของแพ็กเกจโปรแกรม ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
5 59130700335 ไชยพงศ์ พิพิธธนโชติ INT670 INT670 ระบบจองคิวซ่อมและจัดการร้านขายเคร่ืองปรับอากาศ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
6 59130700348 พิภัทรา ดีชมจันทร์ INT670 INT670 ระบบร้านค้าเส้ือผ้าเด็กออนไลน์ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
7 59130700364 นายจิราวุฒิ เชาวน์สกุลเชาวน์สกุล INT670 INT670 ระบบบริหารจัดการแจ้งซ่อมรถบรรทุก ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
8 59130700391 ธวัชชัย พันชารี INT670 INT670 ระบบการจัดการข้อมูลคนเข้าออก ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
9 59130700393 นันทศาสตร์ เถลิงศรี INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลจัดการการจองรถยนต์ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
10 59130700405 รัตตพงษ์ มหาเกษตริน INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลร้านอาหาร ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
11 59130700408 สารสิน ปุรินทราภิบาล INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลจัดการทรัพยากรร้านอาหาร ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
12 59130700411 อานนท์ วิชชุถาวร INT670 INT670 ระบบจัดการฐานข้อมูลการด าเนินโครงการของทีมท างาน ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
13 59130700416 อารดา ภู่สัมภวดุลย์ INT670 INT670 ฐานข้อมูลการจองคิวรถตู้เช่ือมระบบปฎิบัติการ iOS รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
14 59130700651 กนกกร โพธ์ิสุนทร INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการจองคอร์สเสริมความงาม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
15 59130700654 พิมผกา ต้ังม่ัน INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการการจองต๋ัวรถตู้โดยสารสาธารณะ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
16 59130700655 อธิภัทร ปานนาค INT670 INT670 ระบบจัดการฐานข้อมูลทรัพย์สินฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
17 59130700669 ศิรินาถ สุทธิไกร INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการท างานของคลินิกสัตว์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
18 59130700671 สุพัตรา จันทร์กระจ่าง INT670 INT670 ระบบจัดการฐานข้อมูลสถานท่ีจอดรถแนวสถานีรถไฟฟ้า ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
19 59130701108 นิธิศ กิจนิธิกุล INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนสอนดนตรี ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
20 61130700342 ภควดี สว่างพาณิชย์ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับคลังหนังสือ ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
21 59130700002 พูนพงศ์ แก้วเจ๊ก INT670 INT673 ระบบฐานข้อมูลการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ภายในแผนกคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
22 60130700019 นายพิเชษฐ ทองพริก INT670 INT673 ระบบฐานข้อมูลการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ฝ่ายสารเทศของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

23 58130700372 ชลเทพ ศรีนวล INT673 INT673 การเปรียบเทียบค่า Connection และ CPU Loading 
ของการเข้ารหัส AES บน Web Service HTTPS ระหว่าง TLS1.2 และ TLS1.3

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

24 59130700398 ธนันต์ เอียดบัว INT673 INT673 การทดสอบสภาวะวิกฤตของเคร่ืองแม่ข่าย SIP-Based IP PBX 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรระบบ

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
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25 59130700403 นายภาณุวิชญ์แจ้งชัด INT690 INT673 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มสัญญาณไวไฟ และ ความล่าช้าในการ
ส่งข้อมูลของอุปกรณ์ IoT (กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภายนอกอาคารของ มจธ.)

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

26 59130700409 อนุชา พกฤษชาติ INT690 INT673 การส ารวจเครือข่ายไวไฟ มจธ. ส าหรับโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
27 59130700404 รังสิมันต์ เจริญสุวรรณช่ืน INT605 INT675 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการใช้รถ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
28 59130700390 ธนกร วิริยะยุทมา INT670 INT675 ระบบฐานข้อมูลจัดการพ้ืนท่ีเช่า ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
29 59130700401 ปณิตา ตันเจริญ INT670 INT675 ระบบฐานข้อมูลร้านขายหนังสือออนไลน์ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
30 59130700414 ณัฐพล ทัศนียกุล INT670 INT675 ระบบฐานข้อมูลจัดการการเข้างาน ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
31 59130700417 อารักษ์ สบายสถาน INT670 INT675 ระบบฐานข้อมูลตรวจเช็ค ตรวจซ่อม กล้องวงจรปิด ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
32 59130700350 เยาวภา ผิวละออ INT675 INT675 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ในเหมือง ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรนันต์ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
33 59130700367 ณ อมร ทรัพย์นิธิกุล INT675 INT675 ระบบบันทึกการท างานของพนักงาน ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรนันต์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
34 59130700008 ชัยวัฒน์ จิวประพันธ์ INT605 INT677 ระบบฐานข้อมูลบ๊ิกไบค์แคร์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
35 58130700319 ทิวาพร กาญจนธนเศรษฐ INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการแจ้งและติดตามปัญหาด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศการซัพพอร์ทในหน่วยงานด้านการแพทย์
ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

36 58130700378 ปุณยพัฒน์ กัลยาโณปกรณ์ INT677 INT677 การประยุกต์ใช้กรอบงานไอทิลส าหรับการบ ารุงรักษาอพาร์ทเม้นท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
37 59130700361 อุดมชัย โฆษิตเจริญกุล INT670 INT677 ระบบบริหารจัดการร้านขายยา ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
38 59130700386 กนกกาญจน์ พูลสวัสด์ิ INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือจัดการการรับแจ้งปัญหาการใช้

ระบบงานในองค์กรของหน่วยงานราชการ
ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

39 59130700395 ยุรนันท์ ทักษิโณรส INT677 INT677 การน า ITIL มาประยุคใช้บริหารจัดการกับการรับแจ้งและแก้ไข
เหตุขัดข้องของการให้บริการด้านไอทีในโรงพยาบาล

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

40 60130700020 สุนันทา จันถิ INT677 INT677 การน าไอทิลมาประยุกต์ใช้สนับสนุนงานพัฒนาและบริการของ
แผนกเทคโนโลย่ีสารสนเทศในองค์กร

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

41 61130700339 กรัณย์ ข าสมบัติ INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการสนับสนุนการให้ข้อมูลและแก้ปัญหา
ของฝ่ายบริหารในการจัดการเก่ียวกับสินทรัพย์ทางไอที

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

42 59130700680 ประภัสสร บุญเฉิด BIS671 BIS675 การปรับปรุงกระบวนการขาย Fodder Yeast 
เพ่ือออกเอกสาร Certificate of Analysis(COA) แบบอัตโนมัติ

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

43 59130700658 ณัฐรุจา ฉิมนันท์ BIS675 BIS675 การน าหลักการ ITIL มาประยุกต์ใช้กับการติดตามผลการยืม-คืน
อุปกรณ์ในโรงเรียนขนาดเล็กด้วย Google form และ Google sheet

ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

44 59130700659 ณัฐิยา เวสวัณโยธา BIS675 BIS675 การน าระบบ ITILประยุกต์ใช้กับระบบจัดการจดหมายและพัสดุของนิติบุคลอาคารชุด ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
45 59130700665 พีรวุฒิ ปะวะบุตร BIS675 BIS675 การประยุกต์ใช้กระบวนการไอทิลในการเบิกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
46 59130700668 วิชุพร  ์สุวรรณพงศ์ BIS675 BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในธุรกิจธนาคาร ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา
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47 59130700674 อรวรรณ ไกรแสงศรี BIS675 BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับแจ้งปัญหาการใช้งานในธนาคาร

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

48 59130700676 อารีย์ ฉุยฉาย BIS675 BIS675 การน า ITIL มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการ User ID 
เพ่ือให้บริการกับลูกค้าธนาคาร

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

49 59130700677 จินตนา พัฒนพิโดร BIS675 BIS675 การน าหลักการ ITIL มาประยุกต์ใช้กับการแจ้งระบบธุรกิจหน้าร้านค้าปลีก ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา
50 59130700682 พัชราภรณ์ อุตสนะ BIS675 BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL ในการจัดท า defect management ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา
51 59130700683 วนิดา ฟังนภาแก้ว BIS675 BIS675 การประยุกต์ใช้ITILเพ่ือสนับสนุนงานแจ้งซ่อม และบริการ

ของช่างเทคนิคในบริษัทITแห่งหน่ึง
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

52 59130700685 สุภาจินต์ ป่ินทองพันธ์ BIS675 BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL เพ่ือสนับสนุนการให้บริการรับเร่ืองค าขอใช้บริการของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

53 59130700663 ธนเทพ บุญพรมมา BIS675 INT678 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือสนับสนุนระบบแจ้งปัญหาและติดตามผลของบริษัทขนส่งแห่งหน่ึงผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา
54 59130700018 อัญญ์ณภัค โพธ์ิเจริญ INT670 INT678 ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมเบาะรถจักรยานยนต์ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
55 59130700392 ธันยบูรณ์ มหิทธิธ ารง INT670 INT678 ระบบฐานข้อมูลการวางแผนบริหารทรัพย์สิน ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
56 59130700399 นภัสกร วสุนันต์ INT677 INT678 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการสนับสนุนงานบริการของระบบคอร์แบ็งก์ก้ิง ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา
57 59130700021 ภพกฤต ยอดโต INT678 INT678 บริการจัดท าใบข้อเสนอประกันชีวิตบนคลาวคอมพิวต้ิง รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
58 59130700303 กิตติคุณ เลิศลบศิริ INT678 INT678 ผลกระทบจากความล่าช้าของเครือข่ายท่ีมีต่อคุณภาพการเล่นเกมออนไลน์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
59 59130700309 ญาณี พรหมโชติ INT678 INT678 เปรียบเียบสมรรถนะ Scaling out ของ Google cloud และ Amazon AWS รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
60 59130700315 ประสงค์ พรดี INT678 INT678 เว็บไซต์ขายไก่ชนออนไลน์บนคลาวด์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
61 59130700319 พิสิฐ จบแฝง INT678 INT678 ระบบจองล้างรถยนต์บนคลาวด์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
62 59130700363 กิตติพัฒน์ เหมจินดา INT678 INT678 ระบบจองพ้ืนท่ีส่วนกลางคอนโดบนคลาวด์คอมพิวต้ิง รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
63 59130700371 ปราชญ์ สิงห์อุไร INT678 INT678 แอปพลิเคช่ันลองเส้ือผ้า และเก็บข้อมูลเส้ือผ้าบนคลาวด์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
64 59130700672 สุพิศ วงษ์ฮาม INT678 INT678 ระบบการเช็คอินส าหรับคอนเสิร์ตด้วย QR Code บนคลาวด์เซอร์วิส รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
65 58130700655 ณัฐิ พรรณสมบัติ BIS671 BIS671 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของบริษัทผลไม้แห้งด้วย ERP ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
66 58130700682 ชยุตม์ เทพพิชัยยานนท์ BIS671 BIS671 การจัดการระบบบัญชีในธุรกิจพาณิชย์ออนไลน์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
67 59130700662 แทนธม วีระวงศ์ BIS671 BIS671 การประยุกต์ใช้ ERP เพ่ือพัฒนาและจัดการระบบข้อร้องเรียนของลูกค้า ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
68 60130700606 นิธิพร พุ่มสกุล BIS671 BIS671 การน าระบบERPมาประยุกต์ใช้ในการส่ังซ้ือวัตถุดิบและ

จัดการวัตถุดิบคงคลังของบริษัทก่อสร้าง
ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

69 60130700608 พงศกร ชุติมาสกุล BIS671 BIS671 การออกแบบกระบวนการการจัดการคลังสินค้า ส าหรับธุรกิจอาหารเสริม
และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
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70 60130700623 กฤษณะ บุญสร้าง BIS671 BIS671 EPR:การด าเนินการออกแบบกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการเดิมของ
ระบบ  
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและแผนความต้องการก าลังการผลิต 
ในธุรกิจประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์เพ่ือการขนส่งทางอากาศ

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

71 60130700632 รัตติกร แสนบัว BIS671 BIS671 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายสินค้าส าหรับธุรกิจยางรถยนต์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
72 60130700644 จิราพร สินจังหรีด BIS671 BIS671 ระบบจัดการส่ังผลิดสินค้าแบบอัตโนมัติ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
73 60130700647 ธิดารัตน์ ศรีทองอุ่น BIS671 BIS671 การบริหารกระบวนการส่ังซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
74 60130700651 เมฆา หล่มเหลา BIS671 BIS671 ออกแบบกระบวนการบันทึกเวลาท างานส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
75 60130700653 ล าพูน ไชยเทพ BIS671 BIS671 การน า ERP มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการจัดการและวางแผน

ระบบสต๊อกวัตถุดิบในธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

76 61130700649 พรทิพย์ ว่องสรรพการ BIS671 BIS671 การทดลองพัฒนาระบบจัดการผู้จัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์สินค้าโปรแกรม
ออราเคิลแอปพลิเคชัน กรณีศึกษาบริษัท เหล็กกล้า จ ากัด

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

77 59130700657 จุรีรัตน์ ปัญจะศรี BIS674 BIS674 การตรวจสอบระบบบริหารงานครุภัณฑ์ขององค์กรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 27001

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ อ.มนตรี สุภัททธรรม รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

78 59130700660 ตติยา จินกลับ BIS674 BIS674 การตรวจสอบการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ัวไป  
เก่ียวกับกระบวนการต้นทุนในอุตสาหกรรมการผลิต

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.ธนกฤต ลิขิตวงษ์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

79 59130700678 ชัชชน ช่ืนจ าลอง BIS674 BIS674 การตรวจสอบการเข้าถึงและการเปล่ียนแปลงระบบจัดการเน้ือหาเว็บไซต์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
80 59130700679 นัทธมน กันเขตต์ BIS674 BIS674 การตรวจสอบด้านการเข้าถึงโปรแกรมและข้อมูลของหน่วยงานก ากับดูแล

ในธุรกิจสถาบันการเงินภายใต้กรอบแนวคิดการควบคุมท่ัวไปของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.ธนกฤต ลิขิตวงษ์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

81 59130700664 บัณฑิต งามสงวน INT670 BIS674 กระบวนการตรวจสอบและอัพเดทส าเนาข้อมูลบน Database Oracle ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
82 59130700656 จิรภัทร์ ศักด์ิวิเศษชัยกุล BIS617 BIS698 การประยุกต์ใช้  BPM เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการภาบในร้านนวดแผนโบราณ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
83 59130700673 แสงอุษา พุ่มแพรพันธ์ BIS617 BIS698 การจัดการกระบวนการบริหารเเละติดตามการขายโดยใช้ระบบ   BPM ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
84 59130700681 ปาณัทดา วงศ์เกษมศักด์ิ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือบริหารความต้องการ(Requirement) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
85 59130700684 สุนิสา ก าแหงวรทิศ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือการจัดการลงทะเบียนอบรม ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
86 60130700614 วาสนา สุวรรณบ ารุงชัยสุวรรณบ ารุงชัย BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บและเบิกจ่ายของในคลังภายในองค์กรดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
87 60130700616 สมนึก ชัยธนบูรณ์ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือก ากับและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 

ส าหรับออกแบบระบบประเมินสินเช่ือลูกค้าองค์กร
ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

88 60130700628 นางนภัสกร มีสมศักด์ิ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนาระบบอนุมัติและช าระเงินขององค์กร ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ


