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1 58130700382 พนัส บุญร้ิว INT670 INT670 ระบบรับงานร้านให้บริการเช่าเคร่ืองเสียง ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
2 60130700015 ณัฐริตา ดวงช่ืน INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในการ

ตรวจสอบและส่ังซ้ือสินค้า
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

3 60130700368 ณัฐวุฒิ เหลืองธวัชกุล INT670 INT670 ระบบบริหารจัดการซอฟต์แวร์ภายในองค์กร ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
4 60130700373 เกวลิน ชูช่วย INT670 INT670 ระบบการจัดการเก็บค่าส่วนกลางหมู่บ้าน ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
5 60130700375 ฐานวัฒน์ ชัยพฤกษ์เจริญ INT670 INT690 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32  ส าหรับการอ่าน

ข้อมูลรหัสคิวอาร์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

6 60130700383 ลัดดาวัลย์ แต้มดี INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลโรงแรมแมว ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
7 60130700690 อัจฉราภรณ์ ไชยรักษ์ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการจองรถยนต์ในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

8 62130700339 กชพรรณ ออกดีเลิศ INT670 INT670 ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ด้านไอที รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
9 62130700348 วันวิสา สุขชัย INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลเบิกค่าเดินทางส าหรับบริษัทท่ีด าเนินการจัด

อบรม
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

10 62130700648 พิเชษฐ รุ่งเรืองพานิช INT670 INT670 ระบบบริหารลูกหน้ีสินเช่ือรถยนต์ท่ีมีการด าเนินการทาง
กฎหมาย

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

11 62130700652 วรกาญจน์ สระแก้ว INT670 BIS672 การออกแบบโครงสร้างคลังสินค้า และทดลองพัฒนาด้วย
โปรแกรมออราเคิลแอปพลิเคชัน

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

12 59130700326 กรุณา เดชขุน INT673 INT678 ระบบจองคิวซ่อมบ ารุงรถยนต์บนคลาวด์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
13 60130700302 จินตนา กล่ินบุหงา INT673 INT690 การแจ้งเตือนไฟฟ้าดับ ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
14 60130700361 ธนวัฒน์ ดวงฤทธ์ิ INT673 INT690 การศึกษาการเช่ือมต่อฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตแห่ง

สรรพส่ิง
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

15 60130700370 พิทักษ์สิน สมวงศ์ INT673 INT690 การศึกษาการวัดการใช้กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์เครือข่าย L2
 สวิตช์ด้วยเซนเซอร์ตัวแปลงกระแส

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

16 60130700381 พวงเพชร ศรีราม INT673 INT690 กรอบการต้ังช่ือหัวข้อ MQTT ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลในระบบ
บ้านอัจฉริยะ

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

17 62130700345 พิมลชญา สุขโข INT674 INT674 การเปรียบเทียบการท างานของ RADIUS กับการยืนยันตัว
บุคคลแบบ EAP

ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

18 60130700017 ภัทราวรรณ์ กีรติพงศ์พันธ์ุ INT675 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับคลังสินค้าถุงพลาสติก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
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19 60130700359 ชนินทร รัตนจีนะ INT675 INT675 บริการรถเช่าผ่านเว็บไซต์ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
20 60130700360 ดนุพล เตชวรประเสริฐ INT675 INT670 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือธุรกิจขายครีมบ ารุงผิวหน้าออนไลน์ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
21 60130700363 รัชพล เต็งร าพึง INT675 INT677 Applying ITIL for IT help desk system of software 

business
ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

22 60130700379 นรกมล ตุ่นแก้ว INT675 INT670 ระบบฐานข้อมูล Customer Loyalty Program ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
23 62130700646 ธรรมรัตน์ สุขสิน INT675 INT675 ระบบร้านขายเส้ือยืดออนไลน์ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
24 62130700006 กชภาคย์ ขุนสนิท INT676 INT676 ระบบส่ังซ้ือสินค้าคอลลาเจน ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
25 62130700009 พรศักด์ิ ฝ้ันต๊ิบ INT676 INT676 ระบบการส่ังซ้ือเคร่ืองดนตรีชนิดกลอง ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
26 59130700350 เยาวภา ผิวละออ INT677 INT677 ไอทิลส าหรับการขอเบิกหรือแจ้งปัญหาอุปกรณ์ส านักงาน ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
27 59130700376 สุนี สิริประภาศักด์ิ INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือสนับสนุนการท างานของ IT 

Support ในการเตรียมคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานท่ีเข้ามาใหม่
ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

28 60130700310 นครินทร์ สุทธิสมบูรณ์ INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิล ในการรับแจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้นเพ่ือใช้ในการบริการระบบบัตรเครดิต

ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

29 60130700372 กมลวรรณ สาตรปรุง INT677 INT677 การน าไอทิลมาประยุกต์ใช้ในงานสนับสนุนข้อมูลเพ่ือแจ้งขอ
อนุมัติผ่านการทดสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

30 60130700376 ณัฐปภัสร์ เพ็ชราลดาคุณ INT677 INT677 การน าแนวทาง ITIL ไปใช้ส าหรับการร้องขอการสนับสนุนด้าน
ไอทีในองค์กรบริการ

ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

31 60130700380 บดินทร์ เบ็ญลาเซ็ง INT677 INT670 ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
32 60130700384 วงศกร ฉันทศักด์ิเสถียร INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือพัฒนาระบบลงทะเบียนข้อมูลคู่ค้า

ทางธุรกิจ
ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

33 60130700388 อมรรัตน์ เก้ือศิริกุล INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบส่ังสินค้า
ออนไลน์โรงงานผลิตขนมปังขายส่งแห่งหน่ึง

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

34 61130700342 ภควดี สว่างพาณิชย์ INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
ส าหรับระบบฟิตเนส

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

35 62130700008 ปิยะวรรณ สายวิเศษ INT677 INT670 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์
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36 62130700341 จรินทร์ สีแสง INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการบริการแจ้งปัญหาฝ่ายระบบ
สารสนเทศ ในธุรกิจประเภทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

37 62130700346 มัลทิราภรณ์ เจริญสุข INT677 INT698 ระบบสนับสนุนการตรวจสอบการถูกโจมตีของระบบเครือข่าย
ไร้สาย

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.มนตรี สุภัททธรรม ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

38 62130700654 หยาดฟ้า ยอดเยาว์ INT677 INT677 การประยุกต์ใช้กระบวนการ ITIL เพ่ือรองรับการให้บริการ
ลูกค้าของธุรกิจการประมูลรถยนต์มือสองออนไลน์

ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

39 59130700003 ไกรสร แสนทวี INT678 INT678 การสร้างไซต์ส ารอง Disaster Recovery Site (DR Site) 
ด้วยการประยุกต์บนคราวด์คอมพิวต้ิง

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

40 58130700040 เอกภูมิ สุกใส INT678 INT678 การทดสอบประสิทธิภาพของการเช่ือมต่อเครือข่าย ระหว่าง
สาขา จากการติดต้ังเราเตอร์บน Amazon Web Service

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

41 59130700323 วิรัช สฤษด์ิอุรัศศิริ INT678 INT678 ระบบออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บน Public Cloud เพ่ือใช้
ในการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

42 59130700378 อุสมาน ดอเลาะ INT678 INT678 การพัฒนาเวปแอปพลิเคชันส าหรับระบบการขอบัตรเข้าใช้งาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบช่ัวคราวบน Amazon Web Serv7ice
 (AWS)

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

43 60130700366 สุรศักด์ิ พหลสิทธ์ิ INT678 INT678 ระบบวิเคราะห์ทะเบียนรถโดยใช้คลาวด์เซอร์วิส ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
44 60130700371 สิทธิเดช พู่ขจี INT678 INT678 การส ารองข้อมูลในรูปแบบ Cloud "Offsite Backup" ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
45 60130700680 โกญจนาท อ่ าทรัพย์ INT678 INT678 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนระบบคลาวด์

ส าหรับการท านายข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามเวลา
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

46 61130700381 เอกพล วงศ์อนันต์ INT678 INT678 ระบบจัดการงานสัมนาบนคลาวด์คอมพิวต้ิง ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
47 62130700344 ณอมร ทรัพย์นิธิกุล INT678 INT678 ระบบบันทึกช่ัวโมงการท างานของพนักงานบนคลาวด์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
48 62130701113 ฐกฤต ราชโคตร INT678 INT678 ระบบจัดการขอเปล่ียนแปลงการพัฒนาซอฟต์แวร์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์
49 62130701115 รุสนานี หะยีแวฮามะ INT678 INT670 ระบบฐานข้อมูลการลางานของคณะครู-อาจารย์  กรณีศึกษา

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

50 62130701116 วชิราภรณ์ ตันจันทร INT678 INT678 ระบบจองต๋ัวคอนเสิร์ตออนไลน์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ อ.พิชัย โฆสิตพันธวงศ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา
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51 62130701117 สันติ เตปินใจ INT678 INT678 แอปพลิเคช่ันจัดการการจัดซ้ือรายการวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

52 57130700640 ภัทราวรรณ อินทรวงศ์ BIS671 BIS672 การพัฒนาระบบการกระจายสินค้าด้วยระบบการจัดการ
สินค้าของโปรแกรมออราเคิลแอพพลิเคช่ัน ส าหรับธุรกิจค้า
ปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

53 58130700682 ชยุตม์ เทพพิชัยยานนท์ BIS671 BIS671 เพ่ือท าการออกแบบและปรับปรุงระบบบัญชีของบริษัทให้มี
ประสิทธภาพย่ิงข้ึนสามารถเช่ือมต่อกับระบบอ่ืนภายในองค์กร
 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ิมความสอดคล้องถูกต้อง
ของข้อมูล

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

54 60130700696 ปานรวี วรรณโกมล BIS671 BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบอีอาร์พีในกระบวนการขายและจัดส่ง
ส าหรับธุรกิจค้าปลีก

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

55 62130700340 คมกฤช อ่อนสลุง BIS671 INT677 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าระบบมาตรฐานการให้บริการ IT 
Infrastructure Library (ITIL) เข้ามาใช้ใน หน่วยงาน IT 
กรณีศึกษาบริษัทเฟอร์นิเจอร์

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

56 62130700650 พีระยานุวัฒน์ เจริญภักด์ิ BIS671 BIS671 การนาระบบออราเคิล แอปพลิเคชัน มาออกแบบโครงสร้าง
การควบคุมพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้าของธุรกิจผลิตและจัดจาหน่าย
ยาสมุนไพร

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

57 62130700651 ภัทราวรรณ อินทรวงศ์ BIS671 BIS671 การพัฒนาระบบการกระจายสินค้าด้วยระบบการจัดการ
สินค้าของโปรแกรมออราเคิลแอพพลิเคช่ัน ส าหรับธุรกิจค้า
ปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

58 62130700653 วรรณิศา นิลาพันธ์ BIS671 BIS672 การน าระบบจัดการสินค้าออราเคิลแอพพลิเคช่ันมา
ประยุกต์ใช้กับงานตรวจนับสินค้าของธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
อาหารอบแห้ง

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

59 59130700675 อัมพวัน เพียดขุนทด BIS675 BIS675 การน า ITIL มาประยุกต์ใช้พัฒนาการบริการงานสนับสนุน
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

60 60130700364 วิโรจน์ เนียมหอม INT677 INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลกับงานของเจ้าหน้าท่ีศาลาส่วนงาน
นิมนต์พระภายในวัดบพิตรพิมุข วรวิหาร

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
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61 60130700698 วิระศักด์ิ โกละกะ BIS675 BIS675 การน าระบบไอทิลมาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งปัญหาการใช้
บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

62 62130700351 ทิพย์วรรณ คูณทาการ INT677 INT677 การน าเอากระบวนการไอทิลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหาการแจ้งใช้งานอีเมลภายในบริษัท

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

63 62130700645 ทตพิชา เต็งพงศธร BIS675 BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL ในการสนับสนุนการให้บริการหลังการ
ขายเคร่ืองพิมพ์ขนาดใหญ่ขององค์กร

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

64 62130700647 นภศร สังข์ทิตนุ BIS675 BIS675 การน าไอทิลมาใช้ในการรับแจ้งปัญหาการเข้ารหัสเพ่ือใช้
ระบบงานคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

65 62130700649 พีระพล อาแว BIS675 BIS675 การน ากระบวนการในกรอบ ITIL มาช่วยสนับสนุนระบบงาน
ด้านการรับเร่ือง การแจ้งปัญหา การใช้บริการของระบบ
ลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

66 60130700664 ฉัตรชนก เอ่ียมสมบูรณ์กร BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจใน
กรณีศึกษาด้านการวางแผนสินค้าคงคลัง

ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

67 60130700670 วรรทณา ฐิตกุลรักษ์ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM กับธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ ดร.วรรัตน์ กระทู้ อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
68 60130700672 วีรภัทร หม่า BIS698 BIS698 การพัฒนากระบวนการน าข้อมูลกรมธรรม์เข้าระบบอัตโนมัติ ดร.วรรัตน์ กระทู้ อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

69 60130700673 สัณฐิติ สุรัตน์วราพล BIS698 BIS698 การน า BPM มาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
ทรัพย์สินไอทีขององค์กร

ดร.วรรัตน์ กระทู้ อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

70 60130700674 สาริณี ดีค า BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนากระบวนการอนุมัติและ
ตรวจสอบสถานะการออกกรมธรรม์

ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

71 60130700678 แสนวิไล โพธ์ิอุ่น BIS698 BIS617 การประยุกต์ใช้ Business Process Management (BPM) 
ในการจัดการกระบวนการเก่ียวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

72 60130700679 อัญนรา กันทะยะ BIS698 BIS698 การน า BPM มาพัฒนากระบวนการส่ังซ้ือช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ นำมสกุล วิชำท่ี
ลงทะเบี

ยน

วิชำท่ี
ท ำ 

Short 
Paper

ช่ือเร่ือง ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

กรรมกำร กรรมกำร

73 60130700683 บุษรินทร์ มีจันทร์ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนากระบวนการเบิกค่าเดินทาง
ในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

74 60130700686 รัตนา ส้มหวาน BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือจัดการระบบการจัดการทรัพย์สิน
ภายในบริษัท

ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

75 60130700688 ศิริพัฒน์ คารวะวงศ์คารวะวงศ์ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในข้ันตอน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กร

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

76 60130700689 ศุภางค์ ศิรินาวิน BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนากระบวนการแจ้งเตือนความ
พร้อมทดสอบข้อบกพร่องในองค์กร

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

77 60130700691 กมลวรรณ ฉ่ิงกังวาล BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ในกระบวนการส่ังซ้ือวัตถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

78 60130700692 จีราภรณ์ นิลนามะ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือบริหารจัดการกระบวนการทดสอบ
ระบบ

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

79 60130700694 ชัญญา จงบุญดี BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนาระบบบริหารเงินสดย่อย ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ
80 60130700700 สิริลักษณ์ คงสิน BIS698 BIS698 การประยุกตืใช้ BPM ในการปรับปรุงกระบวนการการจัดสอบ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

81 60130700701 อนุวัตน์ สุขรินทร์ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ในการติดตามกระบวนการท างานของ 
Client และ Partner ส าหรับงาน Digital Marketing Agency

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา


