
ล ำดบัที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นำมสกุล หมู่ โครงงำน ทีป่รึกษำหลัก

5520503125 นางสาวมินตรา จิตตคุตตานนท์ 700
5520503192 นายศุภกร หลายชูไทย 700
5520501360 นางสาวขนิษฐา จูมสิมมา 700
5520502871 นางสาวขวัญหทัย ชัยโย 700
5520500401 นางสาวนัทรี สันธุพันธ์ 700
5520552177 นายอาทิตย์ อุ่นแก้ว 841
5320550740 นายรณชัย ศรีไข่มุกด์ 841
5320551941 นายภาณุพงศ์ ปานทอง 841
5520551120 นายภัคพล พิฤทธิบ์ูรณะ 841
5520503184 นางสาวศิริพร เบ็ญจมาคม 700
5520551146 นายมนัญชัย สังขรัตน์ 841
5520552061 นายพงศธร อุปัญญ์ 841
5520552002 นายชัยสิทธิ ์เจริญผล 841
5520552134 นายวีรวัต ศรีผดุงอ าไพ 841
5520552011 นายณรงค์ฤทธิ ์ทองแท่งใหญ่ 841
5520551049 นายนพพร ไกรรักษ์ 841
5520550972 นายณัฐพงษ์ มักเจริญ 841
5520551090 นายพลาพล วรกัลยากุล 841
5520501378 นายอภินัทธ์ เลิศไชย 700
5520502854 นายกรกฎ ภูพู่นทรัพย์ 700

10 ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ผศ.ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

8 อุปกรณ์วัดค่าภายในรถยนต์ ผศ.ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

9 ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดในการท างานของ Air Conditioning ผศ.ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

6 ระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติโดยการตรวจจับการเคล่ือนไหว ผศ.ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

7 ระบบนิรภัยรถจักรยานยนต์ ผศ.ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

4 โปรแกรมแนะน าคู่สีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล

5 การจ าลองโครงสร้างของดีเอ็นเอแบบสามมิติ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล

2 โดรนถ่ายภาพเซลฟีค่วบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล

3 โดรนส่งของอัตโนมัติควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล

รำยชือ่นิสิตและอำจำรยท์ี่ปรึกษำ วิชำ 02204495 กำรเตรียมโครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2557
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1 โดรนสังเกตการณ์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล
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รำยชือ่นิสิตและอำจำรยท์ี่ปรึกษำ วิชำ 02204495 กำรเตรียมโครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2557
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

5520500436 นายสัมพันธ์ สาราณียะพงษ์ 700

5520502978 นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้ว 700

5520551006 นายติณณภพ พงศ์พิสุทธา 841

5520551162 นายวิรุฬห์ นิลรัตน์ 841

5520503095 นางสาวพบพร ไชยกฤตยานนท์ 700

5520503109 นายพีรวัฒน์ พรหมศิริพัฒน์ 700

5520550913 นางสาวกนกวรรณ รัตนวาร 841

5520503117 นางสาวมาริสา อยู่สุข 700

5520503206 นางสาวสโรชา พิมสาร 700

5520503257 นางสาวอริสา วิเศษสินธุ์ 700

5520550930 นายภณพิจักษณ์ โทแก้ว 841

5520552126 นายรัชชานนท์ วาริชวัฒนะ 841

5520502862 นางสาวขวัญฤทัย แสงรอด 700

5520552100 นางสาวภาวิณีย์ ส าราญ 841

5520550026 นายณัฐดนัย เจริญกิจ 841

5520551138 นายภูมิวนัย หอมแก่นจันทร์ 841

5520551995 นายขวัญชัย สุขสีดา 841

5520552037 นายนฤพล ศรีนาม 841

18 แบบจ าลองลักษณะทางพันธุศาสตร์ด้วยวงจรตรรกะ อ.ดร.จักกริช พฤษการ

19 ระบบวัดกระแสไฟฟ้าและแสดงผลแบบสามมิติ อ.ดร.จักกริช พฤษการ

16 ระบบป้องกันเคร่ืองแม่ข่ายอัจฉริยะ อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์

17 กรีนพัตต์กอล์ฟอัจฉริยะ อ.ดร.จักกริช พฤษการ

14
การก าหนดค่าน  าหนักของเส้นทางทีคุ้่มค่าทีสุ่ดบนโครงข่ายไอพีด้วย
ขั นตอนวิธีมีมีติก

อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์

15 ดักจับและป้องกันไวรัส อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์

12
การออกแบบและค้นหาเส้นทางทีดี่ทีสุ่ดบนระบบเครือข่ายโดยใช้ Branch 
Exchange

อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์

13
การทดลองก าหนดเส้นทางในโครงข่ายด้วยอัลกอริทึม Branch Exchange
 ด้วยการใช้โปรแกรมจ าลองการท างานของระบบเครือข่าย

อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์

11
ศึกษาและวัดประสิทธิภาพการท างานของระบบ Cloud แบบ 
Infrastucture as a Service (IaaS) ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์
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5520550964 นายจารุวิทย์ อภิชัยชวลิต 841

5520551031 นายนครินทร์ เขียวพุม่พวง 841

5520551171 นายสิทธิกร สุขชัย 841

5520552029 นายถีรวัฒน์ จินดามรกฎ 841

5520500410 นายปรัชญ์เดชา ถิ่นวิไล 700

5520503061 นายปวิธ แก้ววิเชียร 700

5520502927 นายณัฐวัชร บุญเกิด 700

5520503176 นางสาวศศิวรรณ วิริยพรสวัสด์ิ 700

5520500754 นายณัฐพันธุ ์ษรจันทร์ 700

5520503141 นายวรภัฒน์ ทรัพย์พิพัฒน์ 700

5520500762 นายยุติธรรม จิตรเอื อตระกูล 700

5520502889 นายจ าเป็น แก้วกันหา 700

5520503010 นายนาวิน หมูทอง 700

5520503231 นายหรัณย์ ชูแสง 700

5520503079 นายปิยวัฒน์ อิทธิพงศ์ชัย 700

5520503265 นายเอกบุรินทร์ สินทรัพย์ 700

5520500428 นายเปรมสิทธิ ์กาฬภักดี 700

5520503001 นายนราวิชญ์ ค ามะนาถ 700

5320551819 นายจิระพงศ์  เกียรติสกุลพันธุ์
5320502681 นายวศิลป์  ศรีเมือง

28 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการท าไร่อ้อย อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล

29 ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล

26 ระบบประเมินทักษะการเขียนโปรแกรม อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล

27
Application ในการค้นหา รวบรวม และท าสถิติประวัติในการประมูล
สินค้าออนไลน์

อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล

24 โปรแกรมปรับขนาดภาพอัตโนมัติ อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร

25 วิจัยเชิงส ารวจการรู้จ าอารมณ์โดยวิธี PCA, (2D)2PCA และ  (2D)2LDA อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร

22 เคร่ืองตรวจสอบลักษณะเท้า อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร

23 ตู้ขายเสื ออัตโนมัติ อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร

20 ยานส ารวจใต้น  าไร้คนขับ อ.ดร.จักกริช พฤษการ

21 ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพือ่ป้องกันไฟป่า อ.ดร.จักกริช พฤษการ



ล ำดบัที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นำมสกุล หมู่ โครงงำน ทีป่รึกษำหลัก
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5520503036 นางสาวประภาพร เพียรวิมังสา 700
5520503052 นายปราโมทย์ เนตรมณี 700
5520502897 นางสาวจิตรวดี คงศรี 700
5520502919 นางสาวณภัทชา จีระโชติกา 700
5520500771 นายวสุเทพ จัตตามาศ 700
5520502943 นางสาวทิพย์วรรณ ค าผูก 700

33 5320550642 นางสาวธารน  าทิพย์ พรสิงหล 841 โปรแกรมบริหารจัดการระบบซื อขายเสื อ อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
5520503249 นายอริส ไทยประธาน 700
5520502951 นายธนนท์ เหมทอง 700
5520550956 นางสาวแคทรียา สุจจิตร์จูล 841
5520551065 นายพงษ์เพชร อ่อนม่วง 841
5520500398 นายคณิน อางนานนท์ 700
5520503087 นายปิยังกูร บุญเลิศโชคดี 700
5520502901 นางสาวจิรินันท์ รชตมั่นเศรษฐ์ 700
5520503222 นางสาวสุกัญญา ดีเลิศ 700
5520503150 นายวิทยา บริรักษ์กุล 700
5520503168 นายวีระสิทธิ ์มหรรณพกุล 700

37 ระบบจองหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ.นุชนาฎ  สัตยากวี

38
การปรับปรุงการรู้จ าตัวเลขอารบิกจากลายมือส าหรับระบุรหัสผู้สอบบน
กระดาษค าตอบแบบปรนัย

อ.นุชนาฎ  สัตยากวี

35 ระบบตรวจข้อสอบปรนัยแบบฝนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อ.นุชนาฎ  สัตยากวี

36 ระบบจัดการค าส่ังซื อธุรกิจขายส่งประเภทพ่อค้าคนกลาง บริษัท ทิพย์วารี อ.นุชนาฎ  สัตยากวี

32 แบบประเมินและวิเคราะห์ความผิดปกติทางสุขภาพจิต อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์

34 ระบบแจ้งเตือนการจองคิวอัตโนมัติผ่าน Android Application อ.นุชนาฎ  สัตยากวี

30 ระบบส่วนหน้าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์

31 ระบบจัดการหอพักออนไลน์ อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์


