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1 60130701108 เชาว์วรรธน์ เพชรด า INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับระบบจัดการของคลังสินค้าอัตโนมัติ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

2 61130700012 รัตนชัย ศักดาเดชัย INT670 INT615 ระบบฐานข้อมูลส าหรับร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานและ
อุปกรณ์ภายในโรงพยาบาลเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

3 61130700345 ชนาวิศ กล่ินเทศ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับร้านขายเส้ือผ้าออนไลน์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

4 61130700350 ธนโชติ เฉวียงหงษ์ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับอู่ซ่อมรถยนต์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

5 61130700360 ณรงค์ศักด์ิ บัวจันทร์ INT670 INT670 ระบบบริหารจัดการวัสดุ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

6 61130700363 กิตติพศ เพ่งผล INT670 INT605 ระบบสารสนเทศการรับเร่ืองค าร้องเทศบาลต าบลท่ามะกา รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

7 61130700365 จุฑาภรณ์ สายชล INT670 INT615 การศึกษาวางแผนเดินทางท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ด้วยตัวเอง รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

8 61130700366 อนุรัชนก จันทโยธี INT670 INT615 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ ในเขตจังหวัดชลบุรี  รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

9 61130700654 ชินธัช นันทบุศยชาติ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลร้านน าเข้าสินค้าในครัวเรือน รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

10 61130700659 นพวรรณ พยัคฆเพศ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการบริหารการผลิตพ็อคเก็ตสปริง ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

11 61130700667 พิสิษฐ์ โชติทวีวัฒน์ INT670 INT670 การจัดคะแนนทางเครดิตเพ่ือสินเช่ือ ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

12 61130700670 สิทธิกร สร้อยโมรี INT670 INT670 การออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการออกโปรโมช่ันของ
ฝ่ายขายและการตลาด

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

13 61130700671 อภิวิชญ์ วุฒิธรรมกิตติ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลเต็นท์รถยนต์มือสอง ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

14 61130701101 ชัชพิสิฐ แก้ววาตะ INT670 INT670 แอปพลิเคช่ันระบบจองคิวร้านคาเฟ่แมว ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

15 62130700382 ชานนท์ พูลสวัสด์ิ INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการจองผลผลิตทางการเกษตรล่วงหน้า ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

16 61130700351 ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ INT673 INT673 ออกแบบการจัดการบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายด้วยมาตรฐาน 
IEEE 802.1x. กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

17 61130700368 ภัทรพล ปรีกราน INT673 BIS618 การวิเคราะห์ทวีตส าหรับการตรวจจับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ ดร.สายชล ใจเย็น

18 61130700370 สุขสันต์ สุภาพรหม INT673 INT678 แชตบอทให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการออกก าลังกายเวทเทรนน่ิง รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

19 61130700662 อัจฉริยะ ค าพันย้ิม INT673 INT673 ออกแบบระบบ VoIP บนเครือข่ายไร้สายฟาสโรมม่ิง (IEEE 802.11r) ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

20 63130700344 ชนินทร์ สินเหลือ INT673 INT673 การเพ่ิมก าลังส่งให้เครือข่ายไร้สาย มีผลกระทบต่อ Throughput 
ของเครือข่ายไร้สายใกล้เคียงอย่างไร

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

21 60130700337 วิชญะ รักสกุลพาณิชย์ INT678 INT678 ระบบรู้จ าตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจากรูปภาพแค๊ปช่า
โดยคลาวด์แพลทฟอร์ม

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
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22 60130700359 ชนินทร รัตนจีนะ INT678 INT678 ระบบเปรียบเทียบแบบประกันชีวิตโดยคลาวด์แพลตฟอร์ม รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

23 61130700010 ตรัยวิชช์ ชุบค า INT678 INT670 ระบบจัดการฐานข้อมูลธุรกิจร้านเบเกอร่ี ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สายชล ใจเย็น

24 61130700337 ศุภฤกษ์ ศึกษาพรต INT678 INT678 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บลงทะเบียนงานว่ิงบนคลาวด์ 
Azure VM and AWS EC2

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

25 61130700343 กฤษฎา ศรีศรุติพร INT678 INT670 ระบบฐานข้อมูลการสูญหายของสัตว์เล้ียง ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สายชล ใจเย็น

26 61130700344 จิตสุภา สังขมรรทร INT678 INT670 ระบบฐานข้อมูลการซ้ือขายและคลังสินค้าของร้านจ าหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สายชล ใจเย็น

27 61130700348 ณัฐพล ด่านสุนทร INT678 INT678 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการประมูลรถยนต์บนระบบคลาวด์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

28 61130700353 สิทธิภูมิ นฤพันธ์ุกุลชัย INT678 INT678 การพัฒนาระบบและการส่งมอบระบบงานโดยใช้คลาวด์เทคโนโลยี รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

29 61130700355 อาภรณ์ พันธ์สา INT678 INT678 ระบบอนุมัติงานบนคลาวด์คอมพิวต้ิง รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

30 61130700356 อ านวย  ืทรัพย์มณีธนา INT678 INT670 ระบบฐานขอ้มูลจดัการวตัถุดิบหน่วยงานผลิตท่อ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สายชล ใจเย็น

31 61130700361 ทอรุ้ง บ ารุงจิตต์ INT678 INT678 ระบบวิเคราะห์ตัวเลขบอกจ านวนการใช้ไฟฟ้าบนมิเตอร์ไฟฟ้า รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

32 61130700362 มะลิวรรณ พุ่มไสว INT678 INT615 ปัจจัยความต้องการในการส่ังอาหารด้วยแอปพลิเคชันแกร็บฟูด รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

33 61130700367 พรรณทิวา จันทร์เภา INT678 INT678 ระบบจองคลาสออกก าลังกายส าหรับฟิตเนสเซ็นเตอร์บนคลาวด์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.สายชล ใจเย็น

34 61130700371 สุดสายทิพย์ สืบวงษ์ INT678 INT678 พัฒนาระบบแจกโค้ดไอเทมเกมผ่านเว็บแอปพลิเคช่ัน 
บนคลาวด์คอมพิวต้ิง

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

35 61130700373 โอฬาร รุ่งเรืองวิริยะ INT678 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับฝากส่งส่ิงของระหว่างประเทศ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.สายชล ใจเย็น

36 61130700651 ขวัญชัย จิตต์ภักดี INT678 INT678 เปรียบเทียบการท างานของระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานบนคลาวด์
ระหว่าง Azure Active Directory กับ AWS Directory Service

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

37 61130700655 ธนา นิยะโมสถ INT678 INT678 ระบบจัดการสินค้าคงคลังของร้านขายยา บริษัทเอซูติคอลผ่านโดยใช้ 
Azure Cloud

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

38 61130700657 กานต์ ภูมิประภาส INT678 INT678 สร้างเคร่ืองจ าลองบนคราวด์ ด้วยเทียร่าฟอร์ม ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

39 61130701110 จุมพล ศรีพรกิจขจร INT678 INT677 การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้กับระบบรับเร่ืองร้องเรียน รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

40 62130700384 พชร แก้วนุกูล INT678 INT678 แอพพลิเคช่ันพาเพ่ือนเท่ียวไทยโดยพัฒนาโดยการใช้ระบบคลาวด์ 
และใช้โปรแกรม Thunkable รวมท้ัง Data base บนระบบคลาวด์

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

41 62130700385 มนตรี ภิยโยดิลกชัย INT678 INT674 ศึกษาเปรียบเทียบ Protocol OSPF version 2 และ version 3 ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

42 62130700601 กีรติ สันติธรรมชัย BIS671 BIS671 การใช้ ERP ในการวางแผนการจัดการในระบบการขายผลิตภัณฑ์
ธนาคารผ่านช่องทางโทรศัพท์

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
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43 62130700611 อิสระพงศ์ คันทวี BIS671 BIS671 การออกแบบกระบวนการสร้างรายงานส าหรับวิเคราะห์ 
กระแสเงินหมุนเวียนของสินเช่ือเพ่ือลูกค้าธุรกิจรายใหญ่

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

44 62130700612 นฤพันธ์ แสงแก้ว BIS671 BIS671 การออกแบบกระบวนการสรรหาบุคลากรในระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

45 62130700643 อิทธิพัฒน์ สุติยาภรณ์ BIS671 BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบ ERP ในกระบวนการขายสินค้าคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ไอที

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

46 63130700637 คทาวุธ เล่าเลิศฤทธ์ิ BIS671 BIS671 การออกแบบและติดต้ังโครงสร้างระบบคลังสินค้าโดยใช้
โปรแกรมออราเคิลแอปพลิเคชัน

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

47 58130700655 ณัฐิ พรรณสมบัติ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจกับระบบเช่ารถ ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

48 60130700677 สุวลี แจ้งข า BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้การจัดการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนากระบวนการติดตาม
งานวิจัยในสถานบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก

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

49 60130700678 แสนวิไล โพธ์ิอุ่น BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ Business Process Management (BPM) 
ในการจัดการกระบวนการขอสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและคู่ค้า

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

50 61130700359 ชวลิต พุ่มจันทร์ BIS698 BIS698 การน าความรู้ด้าน BPM มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการขายและ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบอัตโนมัติ

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

51 61130700652 จิรภัทร สันต์สัมพันธ์กุล BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (  
BPMs) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคช่ันการจัดการกระบวนการขนส่งของ
ธุรกิจฟาร์ม

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

52 61130700653 ปุญชรัสม์ิ ทองโฉม BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ส าหรับการพัฒนา application 
การจัดการกระบวนการจองรถ

ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

53 61130700658 ณัฐสุรีย์ ทวีเลิศวาณิช BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ในกระบวนการจัดการซ่อมรถยนต์ ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

54 61130700660 เบญจพร ทองค า BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือการจัดการกระบวนการขอแจ้งน า
โปรแกรมข้ึนระบบโปรดักช่ัน

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

55 61130700661 วรรณิยา อาภาภัทร BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ในกระบวนการการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมของผู้สมัครงาน

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

56 61130700663 จุฑารัช สุวรรณทศ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ในการจัดการกระบวนการขออนุมัติโอนย้าย
หน่วยงานภายในองค์กร

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา
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57 61130700664 ณัฐธิดา เกียรติจินดารัตน์ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนากระบวนการขออนุมัติซ้ือตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ในบริษัทเคร่ืองส าอาง

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

58 61130700665 ธนชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนากระบวนการขออนุมัติการฝึกอบรม ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

59 61130700666 ธิติพงศ์ หวลกระโทก BIS698 BIS698 พัฒนากระบวนการการขอรับบริการของประชาชนในเขตเดินสายไฟฟ้า ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

60 61130700668 พีรญา จีรพงศกร BIS698 BIS698 การพัฒนาระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานท่งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้วยการประยุกต์ใช้BPM

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

61 61130700669 วันวิสาข์ อนุกูลประชากิจ BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM ในการจัดการกระบวนการขออนุมัติการ
เบิกจ่ายวัสดุสินเปลืองท่ีใช้ในโรงงาน

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

62 62130700688 ธีรพร อ่อนพุ่ม BIS698 BIS698 การประยุกต์ใช้ BPM เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดงานสัมมนา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ผศ.ดร.วรรัตน์  กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ


