
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หัวข้อโครงงำนคอมพิวเตอร์ 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก ก ำหนดสอบ

1 62102106111 นายกิจชัย สมรูป การพัฒนาระบบการตรวจจับหน้ากากอนามัย อ.วีระศักด์ิ เจริญรัตน์

อ.แพรตะวัน จารุตัน

2 62102106112 นางสาวสุนิตรา โฮมวงค์ เคร่ืองให้อาหารสุนัขแบบต้ังเวลากับส่ังการผ่านแอปในโทรศัพท์ อ.ชายแดน ม่ิงเมือง

3 62102106124 นายกฤตนู โถตันค า แอปพลิเคชันตรวจสอบยอดผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด 19 อ.ชายแดน ม่ิงเมือง
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อ.แพรตะวัน จารตุัน

        วันจันทร์ ท่ี 31 มกราคม 2565

            เวลา 16.30 น. ออนไลน์

               

                กรรมกำรสอบ

1. อ.ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

2. ผศ.วีระศักด์ิ เจริญรัตน์

3. อ.ชายแดน ม่ิงเมือง

4. อ.ดร.อุบลศิลป์  โพธ์ิพรม

5. อ.แพรตะวัน จารุตัน



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หัวข้อโครงงำนคอมพิวเตอร์ 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก ก ำหนดกำรสอบ
1 62102106101 นางสาววรรณนิดา เกษาพันธ์ การพัฒนาระบบตอบค าถามอัตโนมัติร้านอาหารท่ีน่าสนใจในอ าเภอต่างๆ 

ของจังหวัดสกลนครด้วยเทคโนโลยีไลน์บอท

อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม

2 62102106103 นายวิกรานต์ เสมอพิทักษ์ การพัฒนาระบบการบริการตอบค าถามอัตโนมัติของพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

ด้วยเทคโนโลยีไลน์บอท

อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม

3 62102106107 นางสาวณัติยากร กุลจันทร์ การพัฒนาระบบตอบค าถามอัตโนมัติสถานท่ีเท่ียวท่ีน่าสนใจในจังหวัดสกลนคร

ด้วยเทคโนโลยีไลน์บอท

อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม

4 62102106108 นางสาวธิดารัตน์ หูมวงศ์ การศึกษาพฤติกรรมการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอร่ีในช่วงการแพร่ระบาด

โควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม

5 62102106109 นายศุภชัย ประวันตา การพัฒนาระบบตอบค าถามอัตโนมัติสถานท่ีพักในจังหวัดสกลนคร

ด้วยเทคโนโลยีไลน์บอท

อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม

อ.แพรตะวัน จารตุัน

   วันอังคาร ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565

         เวลา 16.30 น. ออนไลน์

               กรรมกำรสอบ

1. อ.ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

2. อ.ดร.อุบลศิลป์  โพธ์ิพรม

3. อ.ชายแดน ม่ิงเมือง

4. อ.แพรตะวัน จารุตัน 

ประกาศ ณ วันจันทร ์ที ่24 มกราคม 2565



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หัวข้อโครงงำนคอมพิวเตอร์ 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก ก ำหนดสอบ
1 62102106118 นายเอกรินทร์ ศรีชุม แอปพลิเคชันแนะน าคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณผักและ

สมุนไพรภาคอีสาน ด้วยเทคโนโลยี AR

อ.ปิยวรรณ  โถปาสอน

2 62102106125 นางสาวกัลยรัตน์ แว่นทันใจ แอปพลิเคชันสถานท่ีท่องเท่ียว 3 ธรรม ในจังหวัดสกลนคร อ.ปิยวรรณ  โถปาสอน

3 62102106126 นางสาววราภรณ์ พรมหืด แอปพลิเคชันแนะน าความรู้เก่ียวกับโรคระบาดในสัตว์ (โค สุกร ไก่) อ.ปิยวรรณ  โถปาสอน

4 62102106127 นางสาวมัลลิกา ผานค า แอปพลิเคชันสอนค าศัพท์ภาษาจีนกลาง อ.ปิยวรรณ  โถปาสอน

อ.แพรตะวัน จารตุัน

     วันพุธ ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565

             เวลา 16.30 น.

              แบบออนไลน์

1. อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม

2. อ.ปิยวรรณ  โถปาสอน

3. อ.ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

4. อ.สุธิรา จันทร์ปุ่ม

ประกาศ ณ วันจันทร ์ที ่24 มกราคม 2565



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หัวข้อโครงงำนคอมพิวเตอร์ 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก ก ำหนดสอบ

1 62102106104 นางสาวนัฐชญา การุญ การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง ไวรัสโควิด 19 อ.ณปพน บาทชารี

2 62102106115 นายณัฐนนท์ บุญรักษา ส่ือดิจิทัล 3 มิติ เร่ือง อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เครือข่ายด้วยเทคโนโลยี AR อ.ณปพน บาทชารี

3 62102106117 นางสาววิภาพร เหล็กสีไทย การพัฒนาส่ือดิจิทัล เร่ือง การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยี AR อ.ณปพน บาทชารี

4 62102106119 นางสาวขวัญฤดี ขาวสวย การพัฒนาเกมทายภาพการละเล่นของไทย อ.แพรตะวัน จารุตัน

5 62102106121 นางสาวเพ็ญโพยม ภูมิทัต ส่ือการเรียนรู้แอนิเมชัน เร่ือง กระบวนการผลิตผ้าครามธรรมชาติสกลนคร อ.สุธิรา  จันทร์ปุ่ม

ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม

อ.แพรตะวัน จารตุัน

วันพฤหัสบดี ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 65

        เวลา 16.30 น.

         แบบออนไลน์

         

        กรรมกำรสอบ

1. อ.ดร.อุบลศิลป์  โพธ์ิพรม 

2. อ.ณปพน บาทชารี

3. อ.ปิยวรรณ โถปาสอน

4. อ.แพรตะวัน จารุตัน

5. อ.สุธิรา จันทร์ปุ่ม

ประกาศ ณ วันจันทร ์ที ่24 มกราคม 2565


