
ล ำดับ รหสันิสิต ชื่อ-นำมสกุล หมู่ เวลำ กลุ่ม อ.ที่ปรกึษำหลัก อ.ที่ปรกึษำรอง อ.กรรมกำร ขำด
5620501680 นางสาวนารินกานต์ ชัยสุรสินทวี 711
5620504239 นายฤทธชิัย ทมิรัตนกุล 711
5620551954 นางสาวนภาศิริ ศรีปรีเปรม 843
5620551962 นายนมัสการ เชิงทอง 843

5620501388 นายชวศิ หฤหรรษพงศ์ 711

5620504182 นายพรีภทัร์ ทองประเสริฐ 711

5620504069 นายกฤษณะ ภตู้องใจ 711
5620501400 นายณัฐดนัย จิตตุรงค์อาภรณ์ 711

5620552144 นายสัจจวฒัณ์ ภาณากา 843
5620551903 นายณัฐนันท ์พรประสิทธิพ์งศ์ 843
5620500080 นายภาคภมูิ หทยัศีลวตั 711
5620504336 นางสาวสุกัญญา อากาศเย็น 711
5620504301 นายสวา่งพงษ ์ทองสกุล 711
5620504174 นายพรีดนย์ เรวตัร์ภวูธรณ์ 711

Update 16/05/60

P

1,3

P

Pอ.ดร.วรัญญา

5

4
15.00 - 17.00 น.

(ลงควบ)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการอย่างแม่นย าในพื้นที่
ปลูกอ้อย

อ.ดร.จักกริช อ.ดร.พเิชษฐ์

วันพุธที่ 17 พฤษภำคม 2560  หอ้งประชุมภำคฯ

อ.ดร.กายรัฐ

P

ผศ.นุชนาฎ อ.ดร.จักกริช

เคร่ืองรดน้ าผักอัตโนมัติ อ.ดร.จักกริช อ.ดร.กายรัฐ

09.00 - 11.00 น.
(ลงควบ)

เกมส์ต่อสู้ฝึกไหวพริบสามมิติบนระบบปฎบิติัการแอนดรอยด์ อ.ดร.จักกริช อ.ดร.กายรัฐ อ.ดร.ดวงเพญ็

7 16.30 - 18.00 น. ผศ.นุชนาฎ อ.ดร.ปาริฉัตร
ระบบตรวจข้อสอบปรนัยแบบฝนผ่านระบบปฎบิติัการแอน
ดรอยด์พร้อมอุปกรณ์ยึดจับ

ตำรำงสอบกำรน ำเสนอโครงงำนวิชำ 02204499 โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2559
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ผศ.ดร.อมรฤทธิ์

6

1 09.30 - 11.00 น. เคร่ืองคัดแยกแตงกวาอัตโนมัติ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.ปาริฉัตร

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์

11.00 - 12.30 น.

13.30 -15.00 น.
ระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟา้อัตโนมัติโดยการตรวจจับการ
เคล่ือนไหว

ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ อ.ดร.ปาริฉัตร อ.ดร.ศิวดล

วันพุธที่ 17 พฤษภำคม 2560 หอ้ง E8301

P

1ผศ.ดร.อมรฤทธิ์

3

2

13.30 - 15.00 น.
การแสดงแผนการเรียนแบบกราฟ 2 มิติในระบบจัดการ
หลักสูตรและตรวจสอบแผนการเรียนระดับปริญญาตรีส าหรับ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์



Update 16/05/60

ตำรำงสอบกำรน ำเสนอโครงงำนวิชำ 02204499 โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2559
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วันพฤหสับดีที่ 18 พฤษภำคม 2560 หอ้ง E8301

ล ำดับ รหสันิสิต ชื่อ-นำมสกุล หมู่ เวลำ กลุ่ม อ.ที่ปรกึษำหลัก อ.ที่ปรกึษำรอง อ.กรรมกำร ขำด

5620504115 นางสาวธมลวรรณ ทองเรือง 711

5620504191 นางสาวภริมญา แพลอย 711

5620504051 นางสาวกนกกร เทพบรีุ 711

5620504093 นายเจษฎา วารีพจน์ 711

5620504204 นายภษูติ สุนทรโอภาส 711

5620504352 นายสุทธพินัธุ ์พวงแก้ว 711

ล ำดับ รหสันิสิต ชื่อ-นำมสกุล หมู่ เวลำ กลุ่ม อ.ที่ปรกึษำหลัก อ.ที่ปรกึษำรอง อ.กรรมกำร
5620551971 น.ส.ปรียาภรณ์ อัครเรืองมนตรี 843
5620552004 นางสาวพชัราภรณ์ สมบติั 843
5620551938 นางสาวธภฎั ดวงปาโคตร 843
5620550753 นางสาวฉัตรสุดา จุลมาศ 843
5620501370 นายกัญจน์ จันทรธานีวฒัน์ 711
5620504212 นายรัตนชัย อัศวโสตถิ์ 711

ล ำดับ รหสันิสิต ชื่อ-นำมสกุล หมู่ เวลำ กลุ่ม อ.ที่ปรกึษำหลัก อ.ที่ปรกึษำรอง อ.กรรมกำร ขำด

5620501485 นายสิทธพิงษ ์พวกดี 711
5620504221 นายเรวตั กุลศิริรัตน์ 711
5620501396 นายชินดนัย อมรวาที 711

5620501655 นางสาวจันทริา ยอดเพชร 711
15

อ.ดร.จักกริช อ.ดร.ศิวดล13

10

1

P

1

P

1

วันพฤหสับดีที่ 18 พฤษภำคม 2560 หอ้ง E8303

ผศ.ดร.อมรฤทธิ์นวตักรรมการปลูกผักด้วยแขนกลแบบขนาน

11

อ.ดร.ปาริฉัตร

ระบบท านายผลการท าโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.จักกริช

16.30 - 18.00 น. อ.ดร.พเิชษฐ์

2

15.00 - 16.30 น. ระบบตรวจสอบเด็กเล็กบนรถยนต์ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.ปาริฉัตร อ.ดร.จักกริช

1

P

13.00 -15.00 น.
(ลงควบ)

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.พเิชษฐ์ อ.ดร.กายรัฐเคร่ืองปั่นจักรยานเสมือนจริง

ระบบติดตามรถตู้สาธารณะและรับผู้โดยสารกลางทางบน
ระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์

ระบบจัดการปญัหาคอขวดในโครงข่ายเราเตอร์อัตโนมัติ

8 13.30 -15.00 น. อ.ดร.วรัญญา อ.ดร.ดวงเพญ็ อ.ดร.บญุรัตน์

14
13.00 -15.00 น.

(ลงควบ)
เวบ็แอพพลิเคชันวเิคราะหร์ะดับความส าคัญและระดับการ
ปฏบิติังาน

อ.ดร.บญุรัตน์ อ.ดร.จักกริช อ.ดร.วรัญญา

วันศุกรท์ี่ 19 พฤษภำคม 2560 หอ้งประชุมภำคฯ

15.00 - 16.30 น.

16.30 - 18.00 น. อ.ดร.กายรัฐ

12

9 15.00 - 16.30 น. ระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ภายในบา้นด้วยเสียงผ่านสมาร์ทโฟน อ.ดร.ดวงเพญ็

ผศ.นุชนาฎ อ.ดร.ศิวดล อ.ดร.บญุรัตน์



Update 16/05/60

ตำรำงสอบกำรน ำเสนอโครงงำนวิชำ 02204499 โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2559
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ล ำดับ รหสันิสิต ชื่อ-นำมสกุล หมู่ เวลำ กลุ่ม อ.ที่ปรกึษำหลัก อ.ที่ปรกึษำรอง อ.กรรมกำร ขำด

5620504140 นายพงศธร กาศสนุก 711
5620504298 นายสรวศิ ผู้วานิช 711

5620552039 นายพรีพงศ์ รามัญอุดม 843

5620552080 นายรชตะ จารุวรรณ 843
5620501434 นายปรนันท ์ศรีบวัเอี่ยม 711
5620504166 นางสาวพริมพศิา วเิศษ 711

วันจันทรท์ี่ 22 พฤษภำคม 2560 หอ้งประชุมภำคฯ
5620504271 นางสาวศิวะพร คงถนอมพรรณ 711
5520502846 นายกรกฎ ทดัสวน 711

วันอังคำรที่ 23 พฤษภำคม 2560 หอ้งสอบ E8301
5620551865 นายฆนณัฐ แก้วม่วง 843
5620550800 นางสาวพฒันวรรณ ศรซ่อนกล่ิน 843
5620504310 นายสันติภาพ ทองใหม่ 700
5620504328 นายสิทธา ประสานวงศ์ 700

5620501493 นางสาวสุภชัชา ลายศรีเงิน 711

5620501795 นายกฤติพงศ์ บวัทอง 711

5620501426 นางสาวนพรว ีวงษส์วสัด์ิ 711
5620504280 นางสาวศุภกานต์ ปริยะวราภรณ์ 711

23 13.30 - 15.00 น. เคร่ืองใหอ้าหารสัตวเ์ล้ียงอัจฉริยะ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ อ.ดร.พเิชษฐ์

วันพุธที่ 24 พฤษภำคม 2560 หอ้งประชุมภำคฯ

P

P

P

P

1

22 13.30 - 15.00 น.
ระบบการแจ้งเตือนความผิดปกติของเราเตอร์และสวติช์ด้วย
โปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี

อ.ดร.กายรัฐ อ.ดร.จักกริช ผศ.นุชนาฎ

วันอังคำรที่ 23 พฤษภำคม 2560 หอ้งประชุมภำคฯ

21 15.00 - 16.30 น. ระบบประเมินความพงึพอใจจากใบหน้าโดยวธิกีารรู้จ าอารมณ์ อ.ดร.ปาริฉัตร อ.ดร.กายรัฐ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์

20
13.00 - 15.00 น.

(ลงควบ)
แปลงปลูกพชืแบบควบคุมความเหมาะสมของปจัจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต

อ.ดร.พเิชษฐ์ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ อ.ดร.ปาริฉัตร

1

เคร่ืองคัดแยกชนิดเมล็ดกาแฟด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ อ.ดร.พเิชษฐ์

อ.ดร.จักกริช

อ.ดร.วรัญญา

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์

วันจันทรท์ี่ 22 พฤษภำคม 2560 หอ้งสอบ E8301

17

16 13.30 - 15.00 น.

15.00 - 16.30 น.
โปรแกรมค านวณค่าไฟฟา้จากมิเตอร์ไฟฟา้ โดยใช้การ
ประมวลผลภาพดิจิตอล

อ.ดร.ปาริฉัตร ผศ.นุชนาฎ อ.ดร.พเิชษฐ์ 2

1

19 15.00 - 16.30 น. อ.ดร.ดวงเพญ็ อ.ดร.ศิวดลระบบจัดการสถานพยาบาล

18
16.30 - 18.30 น.

(ลงควบ)
ระบบย่อยการขนส่งภายใต้ระบบธรุกิจแคตาล็อกออนไลน์ บริษทั
 เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน)

ผศ.นุชนาฎ อ.ดร.ดวงเพญ็

ผศ.ดร.อมรฤทธิ์


