ตารางการสอบนําเสนอโครงงาน วิชา ค.462/ คป.452 โครงงานพิเศษ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น.
บร.4-211
บร.4-212
บร.4-213
บร.4-214
บร.4-215
9:00 - 9:45 รศ.ดร.ปุณชญา (MA05)
ผศ.ศิริจันทร์ (MA11)
อ.ดร.วิชัยรัตน์ (AM12)
อ.ดร.ชัยณรงค์ (AM01)
อ.ดร.นวลักษณ์ (AM07)
ผศ.ดร.ขจี
อ.ดร.บวร
ผศ.ดร.ธวิกานต์
ผศ.ดร.ปรัชญา
ผศ.ดร.วันหยก
อ.อรรถวุฒิ
ผศ.บุปผา
ผศ.ดร.พีระศักดิ์
ผศ.ดร.วิชัย
ผศ.ดร.อัจฉรา
อ.ดร.นันทพัทธ์
อ.ณิชยาภรณ์
อ.ดร.จุมพฏ
ผศ.ดร.สุพัชระ
อ.ดร.เอื้ออารี
9:45 - 10:30 ผศ.ดร.อัจฉรา (MA01)
อ.ดร.วิชัยรัตน์ (MA03)
ผศ.ดร.ธวิกานต์ (AM08) ผศ.ดร.ปรัชญา (AM03)
ผศ.ดร.วันหยก (AM09)
รศ.ดร.ปุณชญา
ผศ.ศิริจันทร์
ผศ.ดร.สุพัชระ
อ.ดร.ชัยณรงค์
อ.ดร.นวลักษณ์
อ.ดร.จุมพฏ
ผศ.บุปผา
ผศ.ดร.พีระศักดิ์
ผศ.ดร.วิชัย
ผศ.ดร.ขจี
อ.ดร.นันทพัทธ์
อ.อรรถวุฒิ
อ.ดร.วรรณวรัตม์
อ.ณิชยาภรณ์
อ.ดร.เอื้ออารี
พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 - 10:45
10:45 - 11:30 ผศ.ดร.อัจฉรา (MA04)
ผศ.ศิริจันทร์ (PE07)
ผศ.ดร.ธวิกานต์(MA06)
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ (PE04)
ผศ.ดร.วิชัย (AM02)
รศ.ดร.ปุณชญา
อ.ดร.จุมพฏ
ผศ.ดร.สุพัชระ
ผศ.ดร.ขจี
อ.ดร.นวลักษณ์
ผศ.ดร.วุฒิพล
อ.ดร.วิชัยรัตน์
ผศ.บุปผา
ผศ.ดร.วันหยก
ผศ.ดร.ปรัชญา
อ.อรรถวุฒิ
อ.ดร.บวร
อ.ดร.เอื้ออารี
อ.ดร.ชัยณรงค์
อ.ณิชยาภรณ์
11:30 - 12:15 ผศ.ดร.วุฒิพล (PE01)
อ.อรรถวุฒิ (MA02)
อ.ดร.วรรณวรัตม์ (AM06) อ.ดร.นันทพัทธ์ (PE08)
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ (AM05)
ผศ.ดร.อัจฉรา
ผศ.ศิริจันทร์
ผศ.ดร.ธวิกานต์
ผศ.ดร.ขจี
ผศ.ดร.ปรัชญา
รศ.ดร.ปุณชญา
อ.ดร.จุมพฏ
ผศ.ดร.สุพัชระ
อ.ดร.วิชัยรัตน์
อ.ดร.นวลักษณ์
อ.ดร.บวร
ผศ.ดร.วิชัย
ผศ.บุปผา
ผศ.ดร.วันหยก
อ.ณิชยาภรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน
12:15 - 13:00
ผศ.บุปผา (MA09)
ผศ.ดร.วิชัย (AM14)
ผศ.ดร.ขจี (PE05)
ผศ.ดร.ปรัชญา (AM13)
13:00 - 13:45 รศ.ดร.ปุณชญา (PE09)
ผศ.ดร.อัจฉรา
อ.อรรถวุฒิ
ผศ.ดร.ธวิกานต์
อ.ดร.นวลักษณ์
ผศ.ดร.พีระศักดิ์
ผศ.ดร.วุฒิพล
อ.ดร.จุมพฏ
ผศ.ดร.สุพัชระ
ผศ.ศิริจันทร์
อ.ดร.ชัยณรงค์
อ.ดร.บวร
อ.ดร.วิชัยรัตน์
อ.ดร.วรรณวรัตม์
ผศ.ดร.วันหยก
อ.ดร.เอื้ออารี
13:45 - 14:30 อ.ดร.บวร (MA08)
ผศ.บุปผา (MA10)
อ.ดร.วรรณวรัตม์ (PE03) ผศ.ดร.สุพัชระ (AM04)
อ.ดร.ชัยณรงค์ (AM11)
รศ.ดร.ปุณชญา
อ.อรรถวุฒิ
ผศ.ดร.ธวิกานต์
ผศ.ดร.ขจี
ผศ.ดร.ปรัชญา
ผศ.ดร.อัจฉรา
อ.ดร.จุมพฏ
ผศ.ดร.วิชัย
อ.ดร.นันทพัทธ์
ผศ.ดร.พีระศักดิ์
ผศ.ดร.วุฒิพล
อ.ดร.วิชัยรัตน์
อ.ดร.นวลักษณ์
อ.ณิชยาภรณ์
ผศ.ดร.วันหยก
14:30 - 15:15 อ.ดร.บวร (PE06)
อ.อรรถวุฒิ (MA07)
อ.ดร.อดุลย์ (AM10)*
อ.ดร.อดุลย์ (PE02)*
รศ.ดร.ปุณชญา
ผศ.ดร.ธวิกานต์
ผศ.ดร.ปรัชญา
ผศ.ดร.สุพัชระ
ผศ.บุปผา
ผศ.ดร.พีระศักดิ์
อ.ดร.วรรณวรัตม์
ผศ.ดร.อัจฉรา
อ.ดร.จุมพฏ
ผศ.ศิริจันทร์
อ.ดร.ชัยณรงค์
อ.ดร.เอื้ออารี
ประชุมและสรุปผลการสอบแบบปากเปล่า ณ ห้อง บร.3 -225
15:30 - 16:30
หมายเหตุ สําหรับกลุ่ม AM10 และ PE02 จะดําเนินการสอบภายหลัง เนื่องจาก อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ ติดราชการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2561

ตารางการสอบนําเสนอโครงงาน วิชา ค.462/ คป.452 โครงงานพิเศษ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ห้อง บร.4-211
รายชื่อนักศึกษา
กลุ่มที่
ชื่อหัวข้อโครงงาน
อาจารย์ท่ปี รึกษา
9:00 - 9:45 MA05 นพวรรณ
อินทร์พรหม
A formula for the exponential of a real
ขวัญชนก
คํามณี
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
skew-symmetric of order 5
โยษิตา
ศรีเจริญ
9:45 - 10:30 MA01 ปาณิสรา
สุกฤตา
กษิตินาถ

ไทยวงษ์
ลมูลภักตร์
แสงเงิน

10:30 - 10:45
10:45 - 11:30 MA04 รสริน
สุดารัตน์
ธนภูมิ

ม่วงสวย
สรรเสริญ
จาสมุด

11:30 - 12:15 PE01 นภัสวรรณ
อรสิกาญจณ์
วสันต์

ทองโคกสี
สุเพียร
กลินหอม

12:15 - 13:00
13:00 - 13:45 PE09 ปรีย์วรา
จินเจตน์

ธิเขียว
บุญมาเลิศ

13:45 - 14:30 MA08 ณัฐวุฒิ
สุธรรม
เอกพล

วงศ์แพทย์
แซ่จัง
วงศ์ศุภรัตน์กุล

14:30 - 15:15 PE06 ภานุพงศ์
นิสารัตน์
ชิณพร

มณีเสถียร
สร้อยสน
ชิณศรี

15:30 - 16:30

กรรมการสอบ
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร (อ.)
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
Upper bounds for the spread of the circulent and
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ (อ.)
r-circulent matrices with the Fibonacci and Lucus
ผศ. ดร. อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
sequences
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
พักรับประทานอาหารว่าง
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ (อ.)
Spectral norms of r-circulent matrix with
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
ผศ.
ดร.
อั
จ
ฉรา
ปาจี
น
บู
ร
วรรณ์
geometric sequence
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
The upper bound estimation on the spectral norm
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ (อ.)
of r - circulant matrices with the pentagonal and
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
ผศ.ดร.วุ
ฒ
พ
ิ
ล
สิ
น
ธุ
น
าวารั
ต
น์
hexagonal numbers
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
รับประทานอาหารกลางวัน
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร (อ.)
Some properties of a constant-diagonals matrix
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
, ,
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
อ.ดร.บวร คูหิรัญ (อ.)
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
The (1,1,0) group inverse problem
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
อ.ดร.บวร คูหิรัญ (อ.)
Another proof of three consecutive number with
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
อ.ดร.บวร
คู
ห
ร
ิ
ญ
ั
prime gap 2
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
ประชุมและสรุปผลการสอบแบบปากเปล่า ณ ห้อง บร.3 -225

รายชื่อนักศึกษา
กลุ่มที่
9:00 - 9:45 MA11 ณัฏฐ์
วสุรักขะ
กิตติศักดิ์
ภัทรจิตา
อาซีดีน
มะกูวิง

ตารางการสอบนําเสนอโครงงาน วิชา ค.462/ คป.452 โครงงานพิเศษ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ห้อง บร.4-212
ชื่อหัวข้อโครงงาน
อาจารย์ท่ปี รึกษา

9:45 - 10:30 MA03 อัญธิกา
ณัฐริกา
สุทธิเกียรติ

เล็กบูรพา
เอี่ยมงาม
เพียรอดวงษ์

10:30 - 10:45
10:45 - 11:30 PE07 วนัสวี
ปวันรัตน์
นาย พนธกร

กุศล
ขาวดารา
ภัคสุขพิมล

11:30 - 12:15 MA02 ไตรภพ
ธนยศ
เจษฎา

แปลนาค
ประไพตระกูล
อมรกุล

12:15 - 13:00
13:00 - 13:45 MA09 สิทธิกร
ฐิตารีย์
ปริญญาพร

นาคขาว
ธีรรัฐคุณาสิน
บุบผาชาติ

13:45 - 14:30 MA10 ฐิติกาญจน์
ขวัญฤดี

เวชสาร
สวัสดี

14:30 - 15:15 MA07 นริณี
ภัทรภร
ธนัญญา

ลิ้มสุนทร
กฤติธนาพันธุ์
อินทร์ช่วย

15:30 - 16:30

On the Diophantine Equation

3

5 ·7

Rascal Triangle

ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

พักรับประทานอาหารว่าง
On the Diophantine Equation 36
when is a prime number

ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

Solutions of misguided mathematical identity

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

รับประทานอาหารกลางวัน
The geometric series in calculus for
two variables functions

ผศ.บุปผา ไกรสัย

The geometric series in calculus for
differentiation of transcendental functions

ผศ.บุปผา ไกรสัย

Maximum returns of network marketing members

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

ประชุมและสรุปผลการสอบแบบปากเปล่า ณ ห้อง บร.3 -225

กรรมการสอบ
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต (อ.)
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที (อ.)
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต (อ.)
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (อ.)
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
ผศ.บุปผา ไกรสัย (อ.)
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
ผศ.บุปผา ไกรสัย (อ.)
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (อ.)
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ผศ.บุปผา ไกรสัย
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

รายชื่อนักศึกษา
กลุ่มที่
บูรณะกนก
9:00 - 9:45 AM12 เชฏฐพร
อรรถรส
สิงห์ขํา
ภัทราภรณ์
หมืนภักดี
9:45 - 10:30 AM08 พบพลอย
จักรพล

ตารางการสอบนําเสนอโครงงาน วิชา ค.462/ คป.452 โครงงานพิเศษ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ห้อง บร.4-213
ชื่อหัวข้อโครงงาน
อาจารย์ท่ปี รึกษา

โรจนศิริ
สังข์ศิลปชัย

Functional equations on generalized trigonometric
and hyperbolic identities
The analytical solution of time fractional
nonhomogeneous heat equations

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 - 10:45
10:45 - 11:30 MA06 ขวัญจิรา
เจนจิรา
สินีนุช

สมัครสมาน
ทาประทุม
อิ่มสกุล

11:30 - 12:15 AM06 วรรณวิไล
สุจินันท์
พิชชา

เทพวงษ์
เทียงพลับ
วันเพ็ญ

12:15 - 13:00
13:00 - 13:45 AM14 สหรัฐ
ทักษ์ดนัย

มณีทิพย์
เข็มทอง

Selection of stocks into portfolio using
quantitative analysis together with
technical analysis in fuzzy conditions

13:45 - 14:30 PE03 ปาณิศา
เมริยา
กนกอร

วงศ์เพียรกิจ
จักขุมณี
นพเก้า

Selective harvesting in a prey-predator

14:30 - 15:15

15:30 - 16:30

Modified rational block method for solving
initial value problems
Decreasing colony failure of bees under

the mechanism of Allee effects

รับประทานอาหารกลางวัน

fishery model with time delay in
the predator growth function

กรรมการสอบ

อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที (อ.)

ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ (อ.)
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ (อ.)
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ (อ.)
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
ผศ.บุปผา ไกรสัย
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ (อ.)
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ (อ.)
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
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ตารางการสอบนําเสนอโครงงาน วิชา ค.462/ คป.452 โครงงานพิเศษ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ห้อง บร.4-214
ชื่อหัวข้อโครงงาน
อาจารย์ท่ปี รึกษา

รายชื่อนักศึกษา
กลุ่มที่
ดีประทีป
9:00 - 9:45 AM01 ฉัตรโสภณ
ศิริกุล
วัฒนวิชัยกุล
นภัสสร
แก้วกล้า
9:45 - 10:30 AM03 ฉันทลักษณ์
พัชริดา
ธรากร

โกประเสริฐกูล
สิทธิสาร
ชนะกิจชินชน

10:30 - 10:45
10:45 - 11:30 PE04 วัชรเกียรติ
พิบูล
ธนโชติ

ตังจิตพุทธพงศ์
ผลวิมลธรรม
ตันติเจริญวัฒน์

11:30 - 12:15 PE08 สุพัชชา
สุทธิลักษณ์
ณัฐธนา

กิจเจา
ตังรัตนชัย
ศรีเผด็จ

12:15 - 13:00
13:00 - 13:45 PE05 ณัฐวลัญช์
พรลภัส
พัชราภรณ์

รักอู่
นันทภาณุวัฒน์
อินตะ

13:45 - 14:30 AM04 จิรายุ
จิราพร
ภานุพงษ์

ดําริห์
เคร่งวิรัตน์
สิงห์กรณ์

A triage system for emergency patients in
Thammasat University Hospital
Queuing analysis and propose the optimal number
of personnal in counters service of
Thai smile Airways at Suvarnabhumi Airport

พักรับประทานอาหารว่าง
An application of graph coloring for
lecture scheduling

(2,) - Edge coloring games

รับประทานอาหารกลางวัน

กรรมการสอบ
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล (อ.)
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ (อ.)
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ (อ.)
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ (อ
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์

Safe ride for safe life

ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร

OFO's ways

ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน

14:30 - 15:15

15:30 - 16:30
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ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร (อ.)
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน (อ.)
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช

รายชื่อนักศึกษา
กลุ่มที่
เสือสกุล
9:00 - 9:45 AM07 งามพร
วรินยุพา
จันทา
คุลิกา
กิจสโชค

ตารางการสอบนําเสนอโครงงาน วิชา ค.462/ คป.452 โครงงานพิเศษ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ห้อง บร.4-215
ชื่อหัวข้อโครงงาน
อาจารย์ท่ปี รึกษา
Using data mining technique for making decision
to get loan approval case :
EGAT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

9:45 - 10:30 AM09 ชลธันว์
รนกฤต
สลิลลา

สมัยใหม่
ด้วงดํา
แก้วดุลดุก

10:30 - 10:45
10:45 - 11:30 AM02 จักรกฤษณ์
วรัญญา
ปรีณา

สุรัสวดี
ชุ่มโชคดี
หนูช่วย

LTF Selection process using duration of cash flow
with tax refund

11:30 - 12:15 AM05 พจนพร
บุญญาพร
มนัสนันท์

แก้วแพง
ภูศรี
พรรัตน์

An application of data mining techniques for
credit card customer segmentation

12:15 - 13:00
13:00 - 13:45 AM13 เพชรพร
ณัฐจรีย์
สุวคนธ์

มาคล้าย
บุญมัน
ซ้ายขวา

13:45 - 14:30 AM11 กิตติพัฒน์
รักษิณาบดี
นฤเบศ

กิจสวัสดิ์
เรืองรุ่ง
บุญชุม

14:30 - 15:15

15:30 - 16:30

Bank lending decisions of home loans
by data mining techniques

พักรับประทานอาหารว่าง

รับประทานอาหารกลางวัน
The optimization of Thai smile Airway's crew

Regression models for predicting the number of
restaurant visitors from online booking data

กรรมการสอบ
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ (อ.)
นหยก อติเศรษฐพงศ์
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ ผศ.ดร.วั
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ (อ.)
กษณ์ ทองจับ
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ อ.ดร.นวลั
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม

ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ (อ.)
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ (อ.)
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ (อ.)
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล (อ.)
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
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