
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
1 554720500114 นายศราวุฒิ  คําอินทร์ ระบบบริหารจัดการหอพัก ผศ.ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี ให้ระบุหอพัก
2 564720500108 น.ส.เมทาวี  ศรีชมภู ระบบขายสินค้าออนไลน์ของศูนย์สโรรักษ์ยโสธร ผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์
3 564720500111 น.ส.วิพารัตน์  กุลทนทัด ระบบร้านปูรับฝาก ผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์
4 564720500144 นายดนัยพล  ปัญญาคม ระบบบันทึกเวลาพนักงาน ผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์ ให้ระบุหน่วยงาน
5 564720500123 นายธัชพล  วงกลาง ระบบบริหารกองทุนหมู่บ้านเหล่ายาว ผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์
6 564720500124 นายธีวัฒน์  อะสุชีวะ ระบบแจ้งซ่อมและบํารุงคอมพิวเตอร์ร้านทีเอเน็ต ผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์
7 564720500138 นายสุรพงศ์  นาคะเสงี่ยม ระบบการสั่งซื้อ-ขายลูกเป็ดออนไลน์ คําหว้าบาร์บารี่ฟาร์ม ผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์
8 564720500143 นายเอกรินทร์  สานุจิตร ระบบจัดการสารสนเทศบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์
9 564720500129 นายภูมิ์นนทร์  ประไพพาณิชย์ การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบโครงงานเชิงสร้างสผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์

10 564720500127 นายปารมี  มิ่งโสภา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการบริหารจัดการโรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเ ผศ.เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์
11 533520100108 นายธนาคาร  ทิมอ่อน โปรแกรมจัดการร้าน OJ fiber Mahasarakham รศ.ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น
12 533520100110 นายนพรัตน์  ลุนราศรี ระบบบริหารจัดการร้านค้าชุมชนหมู่ที่ 1 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รศ.ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น
13 533520100120 นายเอกพล  ภูครองนาค ระบบบริหารจัดการร้านเฉลิมชัยชุดครุย รศ.ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น
14 564720500121 นายธนชัย  มุ่งเคน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากรเทศบาล ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร อ.จักรพันธ์  ศรีวงษา
15 564720500148 นายภูริพงศ์  ปัสสาคร ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์ของร้าน Anek อะไหล่ อ.จักรพันธ์  ศรีวงษา
16 554720500121 นายจิติณศักดิ์  หล้าบาง การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายด้วยอุปกรณ์ Embeded board หอพักหญิงศิริงาม อ.ทินกร  คุณาสิทธิ์
17 564720500131 นายมานะ  ศรีลาพัฒน์ แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ระบบบันทึกข้อมูลการใช้ยานพาหนะในหน่วยงาน อ.ทินกร  คุณาสิทธิ์
18 564720500145 นายวรวุฒน์  ศรีพันธ์ แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ระบบลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน อ.ทินกร  คุณาสิทธิ์
19 564720500142 นายเอกรินทร์  ภิรมย์ไทย ระบบจัดการซื้อขาย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรร้านพงษ์เจริญ อ.ทินกร  คุณาสิทธิ์
20 564720500101 น.ส.จิราพร  ดวงลี แอพพลิเคชั่นสมุนไพรรักษาโรค อ.ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์
21 564720500104 น.ส.ณัฐธิดา  ศรีสารคาม โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต น่ารู้ อ.ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์ หัวข้อไม่ชัดเจน
22 564720500107 น.ส.เพ็ญพร  ขุ่ยรานหญ้า พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์พิทยา อ.ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์
23 564720500110 น.ส.ยลดา  แก้วคําจันทร์ แอพพลิเคชั่นหมอประจําบ้าน อ.ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์
24 543520100108 น.ส.อภิญญา  โคตรักษา ระบบจัดการสต๊อกอะไหล่รถไถ ร้านขามเรียงการเกษตร อ.ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์
25 564720500113 นางสานิต  ภูกองไชย ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดประชาชนอําเภอหนองกุงศรี อ.ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์

กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายชื่อผู้เสนอหัวข้อเอกเทศ ภาค กศ.บป. ประจําปีการศึกษา 1/2558
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26 543520100116 นายณัฐพงษ์  นิ่มผึ้ง แอพพลิเคชั่นฟีดข่าวสําหรับแอนดรอยด์ อ.ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์
27 564720500135 นายวุฒิชัย  หลงน้อย การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมด้วยโปรแกรม Crytank อ.พัชระ  นาเสงี่ยม ต้องพิมพ์มาส่งใหม่
28 564720500103 น.ส.ธัญชนก  โททํากุล ระบบการจัดทําฟาร์มปลา ร้านน้ําใส อ.ภานุวัฒน์  เกตุวงศ์
29 543520100143 น.ส.มิรันตี  ภูสดศรี แอพพลิเคชั่นแนะนําเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สําหรับแอนดรอยด์ อ.ภานุวัฒน์  เกตุวงศ์
30 543520100105 น.ส.ศศิวิมล  เพ็งผลา แอพพลิเคชั่นแนะนําสมุนไพรไทย อ.ภานุวัฒน์  เกตุวงศ์
31 543520100106 น.ส.สุกัญญา  รักความซื่อ ระบบคลังยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านเมืองทอง อ.ภานุวัฒน์  เกตุวงศ์
32 564720500147 นายกฤษฎา  พันหนองหว้า แอพพลิเคชั่นให้ความรู้ท่าออกกําลังกาย อ.ภานุวัฒน์  เกตุวงศ์
33 543520100144 นายภาสิต  สุวรรณธาดา แอพพลิเคชั่นแนะนําการสังเกตอาการป่วยของสุนัขและแมว อ.ภานุวัฒน์  เกตุวงศ์
34 554720500102 น.ส.จารุนันท์  ภูนิลามัย การพัฒนาระบบขายเครื่องออกกําลังกายออนไลน์ บริษัทยิมเทคอินเตอร์เนชั่นเนล จํากัด อ.วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์
35 554720500104 น.ส.ประณีต  ศรีสิงห์ การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการซื้อขายรถจักรยานฟิกเกียร์ ร้าน GRIP อ.วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์
36 564720500109 นางยุพิน  ใจปานแก่น โปรแกรมสําหรับรายงานการมาเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก อ.วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์
37 564720500114 นายกําพล  เดชวิเศษ ระบบเงินเดือนผ่านเว็บไซต์ กองพันทหารสื่อสารที่ 6 อ.วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์
38 564720500119 นายชนิตย์  บุดดาวัน ระบบเบิกจ่ายวัสดุสํานักงานออนไลน์ขององค์การบริการส่วนตําบลเมืองทุ่ง อ.วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์
39 554720500128 นายชลทิตย์  ศรีเทา คู่มือการซ่อมคอมพิวเตอร์บนแอนดรอยด์ อ.วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์
40 564720500134 นายวิศรุต  โทอิ้ง ระบบห้องประชุมออนไลน์ อ.วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์ ระบุสถานที่
41 554720500118 นายเอกพันธ์  สาระโพธิ์ ระบบหนังสือออนไลน์ อบต.คําสร้างเที่ยง อ.วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์
42 543520100128 นายวิฑูรย์  บุตรพรม การพัฒนาโปรแกรมเสริมความรู้ กระบวนการผลิตยางพารา อ.สิริวิวัฒน์  ละตา
43 564720500133 นายรุจนันท์  กตารัตน์ ระบบจัดการแฟรนไซส์น้ําส้งเกล็ดหอมะออนไลน์ ส่งเอกสารไม่ครบ

ตรวจสอบข้อมูล/รายชื่อ ของนักศึกษา ว่าถูกต้องหรือไม่ ... และติดต่อแก้ไข ที่ห้อง 626 ด่วน


