
รหัสกลุ่ม / เวลาสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือโครงงาน ท่ีปรึกษาหลัก ท่ีปรึกษาร่วม

IT61-03 61130500055 ธีร์ภัทร จิระภัทรศิลป แอปพลิเคชันมือถือส ำหรับจัดกำรวันหมดอำยุของอำหำร ผ่ำน Quick Response Code อ.อัจฉรำ ธำรอุไรกุล

9.00-9.30 61130500098 วุฒิชัย เข็มกลัด

ห้องสอบ 2 61130500058 นรำวิชญ์ อุดมสุข

IT61-02 61130500014 จีรนันท์ หำริกัน ระบบจัดเก็บข้อมูลฟำร์มแพะ อ.อัจฉรำ ธำรอุไรกุล

9.31-10.00 61130500079 ภูวเนศวร์ ทองสุข

ห้องสอบ 2 61130500093 วิชญ์ภวัฐ เทิดกตัญญูพงศ์

IT61-01 61130500117 อำทิตยำ ข ำแนวนำค เคร่ืองมือช่วยลดอัตรำควำมเครียดของมนุษย์ อ.อัจฉรำ ธำรอุไรกุล

10.01-10.30 61130500003 กฤษณำ ตันยำกุล

ห้องสอบ 2 61130500016 ชญำนุตน์ อุทัยพรชัย

IT61-36 61130500097 วีรวัฒน์ เพียรพนัสสัก ระบบแชทบอทส ำหรับสร้ำงและลงทะเบียนกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำ ดร.สำยชล ใจเย็น

10.31-11.00 61130500107 สิทธิพงศ์ พงศฤกษ์ดี

ห้องสอบ 2 61130500124 ธนกฤต แซ่เต็ง

IT61-11 61130500069 พรประวีร์ สันนิธิธรรม ระบบแสดงข้อมูลสถำนท่ีท่องเท่ียวแบบ new normal ผศ.ดร.ณรงฤทธ์ิ วรำภรณ์ ย้ำยมำจำกห้อง 3

11.01-11.30 61130500088 วัชรพงศ์ ตันติพงศำ

ห้องสอบ 2 61130500084 รัชชวัสส์ วิลัยรักษ์

IT61-35 61130500031 ณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ แชทบอทส ำหรับประเมินและดูแลผู้มีปัญหำภำวะเครียดและซึมเศร้ำเบ้ืองต้น ดร.สำยชล ใจเย็น

11.31-12.00 61130500022 ฐำนนันท์ จอมไตรรัตน์

ห้องสอบ 2 61130500129 ธนกร สุทัศน์

IT61-10 61130500025 ฐิรพรรษ วัชรพรฤกษ์ เว็บแอปพลิเคชันส่งต่อส่ิงของส ำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (Forward For Learner)ดร.สำยชล ใจเย็น

13.00-13.30 61130500044 ธนดล ท่วมสุข

ห้องสอบ 2 61130500121 เกียรติภูมิ ทวีมหำวงศ์

IT61-17 61130500064 ปำนทิพย์ กลัดสมบัติ โมบำยแอพพลิเคช่ันส ำหรับกำรขอควำมช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ihelpU) ผศ.ดร.สำยชล  ใจเย็น

13.31-14.00 61130500047 ธนวัฒน์ อริยพฤกษ์

ห้องสอบ 4 61130500049 ธนัญกรณ์ เกษรศิริศิษฐ์

IT61-16 61130500021 ญำณิศำ วงศ์ศรีนำค มดน้อยผู้ช่วยหน่วยทุน ผศ.ดร.สำยชล  ใจเย็น

14.01-14.30 61130500012 จำรุวรรณ เทศนำเรียง

ห้องสอบ 4 61130500023 ฐิตินันฐ์ รักษำชำติ

IT61-40 61130500006 กันตรัตน์ ตำตะยำนนท์ ระบบเพ่ือช่วยเหลือกำรพัฒนำตนเองด้ำนทักษะกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ อ.อัจฉรำ ธำรอุไรกุล

14.31-15.00 61130500024 ฐิติมำ อินทะแสง

ห้องสอบ 2 61130500034 ณิชฌำภัทร จันทร์ศิริเกียรติ

IT61-39 61130500095 วีรภัทร ชรินกำญจน์ ระบบจัดกำรกำรเคลมผลิตภัณฑ์ผ่ำนเครือข่ำยคลำวด์ส ำหรับธุรกิจตัวแทนจ ำหน่ำย อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ

15.01-15.30 61130500108 สิทธิวัชร์ จิรเจริญย่ิงสุข

ห้องสอบ 2 61130500040 ทิพย์สุคนธ์ สำโหมด

IT61-38 61130500066 ปูรณ์ ปิยะพัฒนกุล ชุมชนออนไลน์ส ำหรับกำรเล้ียงสัตว์ อ.กิตติพันธ์ุ พัวพลเทพ

15.31-16.00 61130500009 คุณำนนต์ คงชู

ห้องสอบ 2 61130500078 ภำธร ขวัญทะเล
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กรรมการสอบ : ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ / อ.อัจฉรา / อ.กิตติพันธ์ุ   / ผศ.ดร.สายชล 



รหัสกลุ่ม / เวลาสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือโครงงาน ท่ีปรึกษาหลัก ท่ีปรึกษาร่วม

IT60-03 60130500131 นำยวงศธร ใช่ภู่พิรัตน์ ระบบแชทลงทะเบียนรำยวิชำและดูกิจกรรมด้วยแอปโซเซียล ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วรำภรณ์

16.01-16.30

ห้องสอบ 2

กรรมการสอบ : ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ / อ.อัจฉรา / อ.กิตติพันธ์ุ   / ผศ.ดร.สายชล 

ตารางสอบกลางภาคโครงงานนักศึกษารหัส 60 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (INT 450 IT Project II)

สอบโครงงาน วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.   สอบ online ห้องสอบ Online 2


