
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิชา 2110797 เตรียมโครงงานมหาบณัฑิตทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์
วิชา 2110798 โครงงานมหาบณัฑิตทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์
ก าหนดการและคณะกรรมการสอบ วนัท่ี 11-13 มิถุนายน 2562
ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคารเจริญวิศวกรรม (อาคาร 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์

วนัองัคารที่ 11 มิถุนายน 2562

เวลา ห้อง 17-13/2
8:30-9:20 นายณฐัวุฒิ ถวลัยเ์ถลิงฤทธ์ิ (นอกเวลา)*

ณฐัวุฒิ (ป), กุลวดี, วีระ

เวลา ห้อง 17-10
13:00-13:50 นายวฒัน์ วงศธ์านุวฒัน์ (นอกเวลา)*

พรศิริ (ป), ทวิตีย,์ วีระ
14:00-14:50 น.ส.เกตุแกว้ สงวนเผ่า (นอกเวลา)*

ทวิตีย ์(ป), พรศิริ, ดวงดาว

วนัพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

เวลา ห้อง 17-10
8:30-9:10 น.ส.ลลิตา ธรรมภิบาล (ปกติ)

อาทิตย ์(ป), วิวฒัน,์ อรรถสิทธ์์ิ
9:20-10:00 นายกิตติศกัด์ิ เขตรการณ์ (นอกเวลา)

อาทิตย ์(ป), วิวฒัน,์ อรรถสิทธ์์ิ
10:10-10:50 น.ส.อุทุมพร กุลาตี (นอกเวลา)

อาทิตย ์(ป), วิวฒัน,์ อรรถสิทธ์์ิ
11:00-11:40 นายสิทธ์ิ เตรยาวรรณ (นอกเวลา)

อาทิตย ์(ป), วิวฒัน,์ อรรถสิทธ์์ิ

เวลา ห้อง 17-10 เวลา ห้อง 17-13/2
13:00-13:50 น.ส.เมธินี อมรเดชเทวินทร์ (นอกเวลา)* 13:30-14:10นายศรัณย ์วิริยะพิษฐาน (นอกเวลา)

พรศิริ (ป), ทวิตีย,์ ธนารัตน์ บุญเสริม (ป), สุกรี, โชติรัตน์
14:00-14:50 น.ส.สุรอยญา วงษส์ลาม (นอกเวลา)*

พรศิริ (ป), ทวิตีย,์ ธนารัตน์

วนัพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลา ห้อง 17-10 เวลา ห้อง 17-13/2
8:30-9:20 น.ส.ฤทยั แจ่มนุช (นอกเวลา)* 8:30-9:20 นายกิตติศกัด์ิ เพชรรุ่งนภา (นอกเวลา)*

ประภาส (ป), วิวฒัน,์ โชติรัตน์ ดวงดาว (ป), ทวิตีย,์ กุลวดี
9:30-10:20 น.ส.วรรณวิศา ภาคบวั (นอกเวลา)*

ประภาส (ป), วิวฒัน,์ โชติรัตน์
10:30-11:20 น.ส.สุพตัรา แกว้อบเชย (นอกเวลา)*

ประภาส (ป), วิวฒัน,์ โชติรัตน์

เวลา ห้อง 17-10 เวลา ห้อง 17-13/2
13:00-13:40 น.ส.ฐณฏัตา มัน่คง (นอกเวลา) 13:00-13:50นายอภิวชัร์ โมระนิรัตน์กุล (ปกติ)*

ประภาส (ป), วิวฒัน,์ ธาราทิพย์ สืบสกุล (ป), ณฐัพงศ,์ ธนารัตน์

13:50-14:30 นายวิชชุกร วรรณสิงห์ (นอกเวลา)
ประภาส (ป), วิวฒัน,์ ธาราทิพย์

14:40-15:20 นายประเมธ จนัทรรัต (นอกเวลา)
ประภาส (ป), วิวฒัน,์ ธาราทิพย์

สอบโครงร่าง 40 นาที
*สอบจบ 50 นาที

ช่ือหัวขอ้สอบโครงร่างดูท่ี
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErC-PBchuLwA0JYijT2yAZLHbscY05l7a9c0w2to0Ak/edit?usp=sharing
ช่ือหัวขอ้สอบจบดูท่ี
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zAlHu0LgkDJVWxbKt7R5VIABZskCuGv84jQ6X6hl_1o/edit?usp=sharing

(ป) ประธาน

อาทิตย์ (12 มิ.ย.) 8:30-11:40
วิวฒัน์ (12 มิ.ย.) 8:30-11:40, (13 มิ.ย.) 8:30-15:20

อรรถสิทธ์ิ (12 มิ.ย.) 8:30-11:40
ประภาส (13 มิ.ย.) 8:30-15:20
ธาราทิพย์ (13 มิ.ย.) 13:00-15:20
โชติรัตน์ (12 มิ.ย.) 13:30-14:10, (13 มิ.ย.) 8:30-11:20
บุญเสริม (12 มิ.ย.) 13:30-14:10

สุกรี (12 มิ.ย.) 13:30-14:10
พรศิริ (11 มิ.ย.) 13:00-14:50, (12 มิ.ย.) 13:00-14:50
ทวิตีย์ (11 มิ.ย.) 13:00-14:50, (12 มิ.ย.) 13:00-14:50, (13 มิ.ย.) 8:30-9:20

ธนารัตน์ (12 มิ.ย.) 13:00-14:50, (13 มิ.ย.) 13:00-13:50
สืบสกุล (13 มิ.ย.) 13:00-13:50
ณฐัพงศ์ (13 มิ.ย.) 13:00-13:50
ณฐัวุฒิ (11 มิ.ย.) 8:30-9:20
กุลวดี (11 มิ.ย.) 8:30-9:20, (13 มิ.ย.) 8:30-9:20
วีระ (11 มิ.ย.) 8:30-9:20, 13:00-13:50

ดวงดาว (11 มิ.ย.) 14:00-14:50, (13 มิ.ย.) 8:30-9:20
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErC-PBchuLwA0JYijT2yAZLHbscY05l7a9c0w2to0Ak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zAlHu0LgkDJVWxbKt7R5VIABZskCuGv84jQ6X6hl_1o/edit?usp=sharing

