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วนัสอบ เวลา ห้อง กลุ่ม รหสั ชื่อ-สกลุ ADV Com1 Com2 หัวข้อ

เสาร ์24 ธค. 09.00-10.30 หอ้ง 1 NST 55210876 นายอนุสรณ์ สนธิคุณ CJ SB
รศ.ดร.

ชุลีรัตน์

ระบบการจองห้อง กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

นครศรีธรรมราช

10.30-12.00 หอ้ง 1 NST  55210835 นางสาวนฤมล ชูชาติ CJ SB
รศ.ดร.

ชุลีรัตน์

ระบบสารสนเทศของโรงพิมพ์ขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงพิมพ์ฐานรัฐ อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

13.00-14.30 หอ้ง 1 NST  55210850 นายศุภณัฐ พรหมคีรี CJ SJ
รศ.ดร.

ชุลีรัตน์
ระบบจัดการร้านแต่งงาน กรณีศึกษา ร้านณัฐณิชา เวดดิ้ง สตูดิโอ

14.30-16.00 หอ้ง 1 SRT  55221022 นางสาววรรณิภา สอนขํา CJ
รศ.ดร.

ชุลีรัตน์
SJ

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลผู้รับการสงเคราะห์ กรณีศึกษาสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เสาร ์24 ธค. 09.00-10.30 หอ้ง 2 SRT  55221105 นายอรรถพล พรหมทอง NC SJ PB ระบบริหารจัดการการซื้อขายยางพารา กรณีศึกษา กิจการควนใหม่การยาง

10.30-12.00 หอ้ง 2 SRT  55221139 นายเอกพงค์ รอดภัย NC PB SJ ระบบคลังความรู้สําหรับบํารุงรักษาเครื่องฝึกบินจําลองกริพเพน กองบิน 7

13.00-14.30 หอ้ง 2 SRT  55221113 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอันธิกา จันทร์กําเหนิด NC SB SR ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กรณีศึกษา กรุงสยามแอร์บัส

14.30-16.00 หอ้ง 2 BKK  55221121 นางสาวอุทุมพร วงค์เพชร NC SB SR ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา

อาทติย ์25 ธค. 09.00-10.30 หอ้ง 1 NST  55210884 นางสาวอุมา เพ็ชรคง SB KT CJ
ระบบริหารจัดการร้านค้าโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อําเภอรัตภูมิ จังหวัด

สงขลา

10.30-12.00 หอ้ง 1 SRT  55221048 นายสุชาติ ศรีมาลา SB KT CJ
ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

13.00-14.30 หอ้ง 1 SRT  55221006 นายภูภูมิ ราชธานี SB CJ KT ระบบจัดการงานนําจ่าย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

14.30-16.00 หอ้ง 1 SRT 56220338 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญชื่น SB CJ KT ระบบจัดการงบประมาณ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

อาทติย2์5 ธค. 09.00-10.30 หอ้ง 2 SRT  55220917 นางสาวจริยา สุวรรณรัตน์ SJ NC PT
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดอบรม กรณีศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วนัพุธที ่28 ธค. 17.00-18.30 หอ้ง 1 NST  55210777 นางสาวจุฑามาส ศิริภักษ์ PB SR SC
การสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง 3 มิติ สําหรับแม่ไม้มวยไทย โดยใช้เทคนิคการจับ

ภาพเคลื่อนไหว



วนัสอบ เวลา ห้อง กลุ่ม รหสั ชื่อ-สกลุ ADV Com1 Com2 หัวข้อ

วนัพุธที ่28 ธค. 17.00-18.30 หอ้ง 2 NST  55210769 นางสาวจริยาพร สุขนุ้ย TP SJ NC ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แจง้วนัสอบ

ภายหลงั
NST  57211344 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ PB VS KP

การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค)

หอ้งสอบ หอ้ง 1  :  หอ้งบรรยาย 1 อาคารวชิาการ 5  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

หอ้งสอบ หอ้ง 2  :  หอ้งบรรยาย 2 อาคารวชิาการ 5  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

ชื่อยอ่ ชื่ออาจารย์
PB รศ.ดร.พลูพงษ ์ บุญพราหมณ์

รศ.ดร.ชุลรีตัน์ จรสักุลชยั
SJ ดร.สภุาภรณ์   ใจรงัษี
SB ดร.สลลิ  บุญพราหมณ์
TP ดร.ฐมิาพร  เพชรแกว้
NC ดร.ณิชนนัทน์  กติตพิฒันบวร
CJ ดร.ชนนัทก์รณ์  จนัทรแ์ดง
SC ดร.สมจติร ไชยศรยีา
SR ดร.ศศธิร รตันรุง่โรจน์
PT ดร.พทุธพิร  ธนธรรมเมธี
KT ดร.กรณัรตัน์  ธรรมรกัษ์
VS ดร.วรญัญ ู สจุวิรพนัธพ์งศ์
KP ดร.กษติธิร  ภูภราดยั


