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1 58130700452 สุรเพชร เมืองสุวรรณ INT670 ระบบฐานข้อมูลจัดการทะเบียนนักศึกษา ศูนย์ศึกษา
ภาษาอังกฤษธรรมชาติ วัดวรจรรยาวาส

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

2 59130701108 นิธิศ กิจนิธิกุล INT670 ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนสอนดนตรี รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
3 60130700362 พิมพ์ศิริ สุทธิพงษ์ INT670 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
4 60130700365 ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ INT670 ระบบฐานข้อมูลการรับช าระสินเช่ือ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
5 60130700374 จิรายุษ สุทธิพงษ์ INT670 ระบบบริหารจัดการข้อมูลห้องพักรีสอร์ท รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
6 60130701108 เชาว์วรรธน์ เพชรด า INT670 ออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
7 61130700001 ธนภัทร ปานภาค INT670 ระบบจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
8 61130700004 ณรงค์ ฐิติวงศ์วรุณ INT670 ระบบแจ้งซ่อมภายในหอพัก รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
9 61130700310 อภิชา สีโกเมน INT670 ระบบฐานข้อมูลร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามือสอง รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
10 61130700318 ดนูศิษฐ์ อริยกุลเจษฎางค์ INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับตรวจสอบสารเคมีท่ีใช้ใน

การปลูกแตงเมล่อน
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

11 61130700332 นรเสฏฐ์ พจนศึกษากุล INT670 ระบบฐานข้อมูลบริหารการจัดส่งพัสดุ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
12 61130700336 วรัญญา โชตินุชิตตระกูล INT670 ระบบจัดการข้อมูลการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีต้องสงสัย รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
13 61130700338 อภิชาติ อ่อนพฤกษ์ภูมิ INT670 ระบบดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
14 61130700342 ภควดี สว่างพาณิชย์ INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับแลกเปล่ียนคะแนน รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
15 61130700601 กฤษณี อิสมาแอล INT670 ฐานข้อมูลเพ่ือบันทึกการท างานประจ าวัน รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
16 61130700603 จามร ภู่เกิดสิน INT670 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการอาบน้ า-ตัดขนสุนัข

นอกสถานท่ี ขนฟูกรูมม่ิง
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

17 61130700606 ณพนคร สุชีวกุล INT670 ระบบฐานข้อมูลการจัดการการขนส่งของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
18 61130700612 พัฒนเมษ ลีลาจารุวรรณ INT670 ระบบบริหารการจัดการฐานข้อมูลการเช่ารถ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
19 61130700620 อาจสมุทร อ่องมะลิ INT670 ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
20 61130700629 พชร ลีลาล้ าเลิศ INT670 ระบบฐานข้อมูลการจัดหางานส าหรับบุคลากรสายเทคโนโลยี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
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21 61130700639 กฤตยา อุไรเวโรจนากร INT670 ระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับการอ่านวรรณกรรม
บนเว็บไซต์ออนไลน์

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

22 61130700644 ธนัช กิติสุข INT670 ระบบจัดการฐานข้อมูลเคร่ืองตรวจวัดฝุ่น
ละอองขนาด 2.5 ไมคอน

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

23 61130700646 สิทธิพร จ่างแสง INT670 ระบบฐานข้อมูลบริหารการลงทุนในกองทุนรวม ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
24 61130701102 ธนกฤต ราชพงค์ INT670 ระบบการจัดการร้านพระเคร่ือง ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
25 61130701105 พีรณัฐ กิตติเกษมกุล INT670 ระบบการจัดการท่ีจอดรถ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
26 61130701109 ขวัญหทัย ศรีกระจ่าง INT670 ระบบวางแผนการรับประทานอาหาร ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
27 61130701111 ชินาธิป เทพมงคล INT670 ฐานข้อมูล ท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแผนประกัน ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
28 61130701112 วิภารัตน์ ค านึง INT670 ระบบฐานข้อมูลการจัดการร้านซักอบรีด ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
29 62130700386 รณกร รัตนพิศาลกุล INT670 ระบบการจัดการพนักงานขาย ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
30 62130700684 กัญญ์กนก นาคคล่ี INT670 ระบบการขออนุมัติการขายสินค้าบนรายการทีวี ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
31 59130700328 กฤตย์ สิงห์แก้ว INT675 ระบบจับคู่ผู้สอนพิเศษและผู้เรียนตามความต้องการ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
32 60130700359 ชนินทร รัตนจีนะ INT675 ระบบเช่ารถยนต์ผ่านเว็บไซต์ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
33 61130700302 กันตพงศ์ สิริบัญชาพร INT675 ระบบบริหารจัดการงานสัมมนา ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
34 61130700333 ปวีณา ลือขจร INT653 ระบบค้นหาสถานท่ีจอดรถบนโมบายแอปพลิเคชัน รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
35 58130700040 เอกภูมิ สุกใส INT678 สร้างระบบตู้สาขาโทรศัพท์บนระบบคลาวด์ เพ่ือทดแทน

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบแอนะล็อก
รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

36 58130700402 พูนศักด์ิ บุญนิล INT678 การส ารองระบบเสมือนด้วยการท า CloudDR บน AWS รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
37 59130700003 ไกรสร แสนทวี INT678 การสร้างไซต์ส ารองด้วยคราวด์คอมพิวต้ิง รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
38 59130700323 วิรัช สฤษด์ิอุรัศศิริ INT678 ระบบแจ้งซ่อมบ ารุงบนคลาวด์คอมพิวต้ิง รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
39 61130700006 วชิรวิทย์ เสนาค า INT678 ระบบสร้างแบบฟอร์มบนคลาวด์ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
40 61130700009 ณัฏฐ์ิ สินสวัสด์ิ INT678 ระบบตรวจสอบทรัพย์สินใน Data Center 

บนคลาวด์แบบสาธารณะ
รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

41 61130700303 นัฐพล คงเกษม INT678 การใช้ MQTT ส าหรับก าหนดการเช่ือมต่อ VPN รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์
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42 61130700313 กฤษฏิพงษ์ สร้างสุขดี INT678 ระบบวิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถ Open source “OpenALPR” 
บนคลาวด์ Amazon Web Service

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

43 61130700319 ธนกร จงเจริญธนกุล INT678 ระบบรู้จ าใบหน้า รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์
44 61130700372 อนวัช สุขุมวัฒนะ INT678 การวัดประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลเฉพาะกิจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบนคลาวน์คอมพิวต้ิง
รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

45 62130700384 พชร แก้วนุกูล INT678 แพลตฟอร์มการหามัคคุเทศก์ให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์
46 60130700338 วีรธรรม เทศประสิทธ์ิ INT677 การประยุกต์ใช้ ITIL ในการรับแจ้งปัญหาบริการสารสนเทศ

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหน่ึง
รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา

47 60130700363 รัชพล เต็งร าพึง INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือพัฒนาระบบการรับแจ้ง
ปัญหาของไอทีเฮลป์เดสก์

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

48 61130700305 ประวีณ ภูมิเอ่ียม INT677 การศึกษา ITIL เพ่ือพัฒนาธรรมาภิบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

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

49 61130700306 พงษวิสุทธ์ิ ศิริเกษม INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลกับการแก้ปัญหาในโรงงาน
ผลิตส่ือและส่ิงพิมพ์

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

50 61130700311 อรทัย เจียระศิริภิญโญ INT677 การน ากรอบงานไอทิลมาประยุกต์ใช้ในระบบงาน
แจ้งปัญหา สินค้า  กรณีศึกษา :บริษัท ขายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

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

51 61130700322 ปณิธาน จันทิมาโพธ์ิพงษ์ INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการสนับสนุนการให้
บริการการเรียนการสอนออนไลน์

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

52 61130700323 ปานทิพย์ อยู่สมศรี INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลกับงานรับเร่ืองร้องทางเทคโนโลยี
สารสนเทศจากต ารวจในหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง

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

53 61130700328 วรัญญา การนา INT677 การน า ITIL  มาจัดการ Priority ของระบบ Service Desk ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ
54 61130700334 ภัทรพร พงษ์ปราโมทย์ INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลกับกระบวนการแจ้งปัญหา

ของธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมม่ิง
รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา
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55 61130700602 กวินนา จ าปาทิ INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลกับกระบวนการแจ้งขอเพ่ิมผลิต
ภัณฑ์ของระบบหลักธนาคาร

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

56 62130700387 สถาพร ค าเจริญ INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
ระบบสารสนเทศด้านการทดสอบ ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

57 60130700377 ณัฐพงศ์ กษโณทัย BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือการจัดการงานให้บริการด้าน
สารสนเทศในองค์กรของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

58 61130700327 รัชตา ชมธนานันท์ BIS675 การประยุกต์ใช้กระบวนการ ITIL กับกระบวนการ
จัดการปัญหาในงานตรวจสอบ

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

59 61130700608 ธัญวัลย์ มาตนอกมาตนอก BIS675 การน าไอทิลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแจ้ง
ขอใช้สิทธ์ิผู้ใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

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

60 61130700609 ธาณินี มังหิรัญ BIS675 การน าหลักการไอทิลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ CISCO IP  Phone 
ในเร่ืองการแจ้งปัญหาของบริษัทแห่งหน่ึง

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

61 61130700610 นพพงศ์ริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาBIS675 การน ากระบวนการ ITIL มาช่วยสนับสนุน การรับเร่ืองปัญหา
การใช้งานของระบบการอนุมัติสินเช่ือในสถาบันการเงินแห่งหน่ึง

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

62 61130700613 ระพีพรรณ โพธนัง BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL เพ่ือช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการรับ
เร่ือง 
การแจ้งปัญหา การติดตามสถานะ เก่ียวกับงานบริการด้านไอที

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

63 61130700616 ศิริวรรณ เปาลานวัฒน์ BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL เพ่ือแจ้งปัญหาการซ่อมและบ ารุง
เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

64 61130700618 สุจินดา ขาววงศ์ BIS675 การบริหารจัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้
ซอฟต์แวร์ GLPI ในเร่ืองการแจ้งปัญหา ของบริษัทแห่งหน่ึง 
โดยน าหลักการของไอทิลมาประยุกต์ใช้

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
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65 61130700622 กุลสิริ ศรีแสนตอ BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพ่ือรับแจ้งปัญหาคุณภาพสินค้า
ของโรงงานผลิตน้ าจ้ิมแจ่ว

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

66 61130700624 ชัยพล อมรพิทักษ์ BIS675 การน าไอทิลมาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการระบบการรับแจ้งปัญหา
อุปกรณ์ขัดข้องภายในโรงงานอุตสหกรรมการพิมพ์

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

67 61130700625 ณัฐวุฒิ วงศ์หล่มแก้ว BIS675 การน าแนวทาง ITIL เพ่ือปรับใช้กับการรับแจ้งปัญหา
ในการท างานของระบบ Robotic Process Automation

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

68 61130700634 ศรัญญา ก่องศรีสุข BIS675 การน า ITIL เข้ามาช่วยในระบบการแลกของพรีเม่ียม ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์
69 61130700636 สุวารี ภัทรสิรกุล BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิล เพ่ือใช้ในการรับแจ้งปัญหา

การพัฒนาระบบ E-commerce
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

70 58130700408 กัญจน์พงศ์ อภินันทบารมี INT698 ระบบคอมพิวเตอร์ส ารองและการกู้คืนระบบ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ อ.มนตรี สุภัททธรรม ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
71 61130700301 กษมา แก้วบัวดี INT698 การตรวจประเมินความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมของ
ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ตามข้อก าหนด ISO/IEC 27001:2013

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ อ.มนตรี สุภัททธรรม ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

72 60130700371 สิทธิเดช พู่ขจี BIS674 การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO27001)

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ อ.มนตรี สุภัททธรรม ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

73 61130700633 วราสิริ รัตนชัยเจริญ BIS674 การประเมินความเส่ียง SAP Business One (กรณีศึกษา) ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.มนตรี สุภัททธรรม ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
74 61130700635 ศุภวัช แจ่มศิริรัตน์ BIS674 การตรวจสอบระบบอีเมล Gmail (Google for Business) 

ส าหรับองค์กร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.มนตรี สุภัททธรรม ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

75 61130700637 หทัยชนก ชุติมาสกุล BIS674 การตรวจสอบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลในระบบ HRMS

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.มนตรี สุภัททธรรม ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

76 61130700605 ณธกร รัตนะพีรากร BIS671 การจัดการคลังสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบหมุนเวียนด้วย 
ออราเคิล แอพพลิเคช่ัน อีอาร์พี

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

77 61130700607 ดีพร้อม กิจจานุกิจ BIS671 การประยุกต์ใช้ CRM เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพทางการขาย
โดยเช่ือมต่อระบบ ERP ส าหรับธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

78 61130700626 ปณิตา ภู่ไพศาลสิทธ์ิ BIS671 การออกแบบกระบวนการจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์
ในคลินิกทันตกรรม

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
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79 61130700627 ปภาวรินร์ แซ่ล้ิม BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบอีอาร์พีในการจัดท างบการเงินรวม ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
80 61130700631 พิสิทธ์ิ ต้ังคณานุวัฒน์ BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบ ERP กับการวางแผนผลิตเคร่ืองประดับ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
81 61130700632 วณารินทร์ จักรกรณ์ BIS671 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพงานขายสินค้าและ

บริการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CRM 
เช่ือมต่อ ERP ธุรกิจอุปกรณ์ยาและอุปกรณืการแพทย์

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

82 61130700643 ธนวรรณ ดิษฐเจริญ BIS671 การออกแบบและพัฒนาระบบการขายสินค้า
ส าหรับธุรกิจร้านอะไหล่รถยนต์

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

83 62130700349 ศุภกรณ์ คล้ายเฉลิม BIS671 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเบิกค่าใช้จ่ายของ
พนักงานในธุรกิจท่ีปรึกษา การติดต้ังระบบ ERP 
เพ่ือเช่ือมต่อกับระบบ Oracle EBS R12

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

84 62130700686 ชนัญญ์ธนิษฐ์ วิศรุตโสภณ BIS671 การประยุกต์ใช้ ERP ในกระบวนการจัดซ้ือวัตถุดิบ 
บริษัท ควอลิต้ี แอสเซ็มบล่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

85 62130700690 ภาวัต พุฒิดาวัฒน์ BIS671 ระบบบริหารการส่ังซ้ือ กรณีศึกษาธุรกิจน าเข้าสินค้า ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
86 61130700617 สมพล ภู่ระมาด BIS617 การประยุกต์ใช้หลักการ BPM ในกระบวนการย่ืน

ค าร้องขออนุมัติการแก้ไขกรมธรรมม์ประกันภัย
ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

87 58130700655 ณัฐิ พรรณสมบัติ BIS698 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจกับระบบเช่ารถครบวงจร

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

88 60130700663 จักกฤช สันตติวุฒิ BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ในกระบวนการจัดซ้ือ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
89 60130700677 สุวลี แจ้งข า BIS698 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจในการ

พัฒนากระบวนการติดตามงานวิจัยทางคลินิก
ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

90 60130700678 แสนวิไล โพธ์ิอุ่น BIS698 การประยุกต์ใช้ Business Process Management (BPM) 
ในการจัดการกระบวนการขอ Customer/Vendor Master 
Data Maintenance

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

91 61130700604 จิตตริณ จีรโกวิทยภาส BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนากระบวนการตรวจนับสินค้า ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

92 61130700611 ปริยพร ประดิษฐ์กุล BIS698 การประยุกต์ใช้หลักการ BPM ส าหรับกระบวนการก ากับดูแล ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
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93 61130700619 อัมภิกา อ้นสะอาด BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือบริหารจัดการการแจ้งเตือนการ
เปล่ียนแปลงความต้องการพัฒนาระบบ

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

94 61130700621 กรินทร์ นิลอ่อน BIS698 การประยุกต์ใช้หลักการ BPM ในการขอซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

95 61130700623 จินดารัตน์ พ่ึงพันธ์ BIS698 การประยุกต์ใช้หลักการ BPM ส าหรับกระบวนการ
รับสมัครพนักงานภายในองค์กร

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

96 61130700628 พชรพรรณ เกตุแก้ว BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนาระบบเช่ายืมรถ
จักรยานสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

97 61130700630 พัชรีย์ญา   แสงศรี BIS698 กระบวนการสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

98 61130700640 กัลยาณี กาญจนกิจเกษม BIS698 การน า BPM มาช่วยในการจัดการกระบวนการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

99 61130700642 เติมศักด์ิ ใยบัวทอง BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ในกระบวนการบริหารจัดการแพ็ตช์
โปรแกรม
ส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายในองค์กร

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

100 61130700645 ธัชสินี กิจอุดมรัตน์ BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือบริหารจัดการกระบวนการ
ยืมคืนอุปกรณ์เทสระบบขององค์กรโทรคมนาคม

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

101 61130700647 สุรวุธ แซ่น้ิม BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือบริหารการทดสอบและรายงาน
ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์

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


