การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019) รอบคหัดเลลือก
โครงการทททผข่านการพพิจารณา ภาคกลาง
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
1

21p11c0035 เกมการร์ดกลยยุทธร์นนักรบ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวพทิกยุลแกก้ว ตนังสทิตานนทร์ นายณพนัช ประภายสาธก
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายธนกฤต รอดบยุตร

2

21p11c0085 มพอปราบแดนสทิงหร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายศทิวนัช สยุขศรร
ธนบยุรร

นายปปัญญร์ ปปีตทิเจรทิญธรรม

นายคยุณานนตร์ สยุขสโมสร

นายขวนัญบยุญ คยุคุ่ยมยุข

ภาคกลาง

3

21p11c0090 ขยะทรพื่ถถูกทอดททิทิ้ง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายธรรศ วนัชรภคพทิพนัฒนร์

นายอตทิภพ ทรนัพยร์อยุดม

นายภาณยุพงศร์ พฤกษชาตทิ

ภาคกลาง

4

21p11c0105 ชคุ่วยชรวทิตพทิชทิตโชครก้าย

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายธนันยบถูรณร์ สทิงหร์ภนักดร

นายจทิตตทิ ไทรเลล็กททิม

นายสทิรวทิชญร์ อนักษรสทิงหร์ชนัย

ภาคกลาง

5

21p11c0107 บทเรรยนจากทก้องฟฟ้า

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายพรระ ชพพื่นบยุญชม

นายปณต ทนนทิ้นา

นายกทิตตทิภพ ฤทธทิจนันทรร์

ภาคกลาง

6

21p11c0125 อาจารยร์ฟฟ้า

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายพงศกร นทิพื่มประดทิษฐร์

นางสาวรนัตนาวดร พทิรทิยะ

นายอมรเทพ พถูลพยนัคฆร์

ภาคกลาง

7

21p11c0127 เกมเศรษฐกทิจพอเพรยงเพพพื่อคนยยุคใหมคุ่

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายธนากร นาถมทอง

นายปปัถยร์ ปาทาน

ภาคกลาง

8

21p11c0132 การออกแบบและพนัฒนาเกมยทิงมยุมมองบยุคคลทรพื่ โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง
1 ในความเปป็นจรทิงเสมพอนรคุ่วมกนับสเปซวอลร์ค
เกอรร์วรอารร์

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายศราวยุธ ชโลทรโรจนร์

นางสาวอารรรนัตนร์ คงถาวรวนัฒนา นางสาวพนัณณกร ศทิลปพงศร์
พาณทิช

ภาคกลาง

9

21p11c0138 ระนาดเอกเสมพอน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์

นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์

นายปปิยนังกถูร พถูลพนนัง

นายคณทิตทิณ ไกรเกรรยงศรร

ภาคกลาง

10

21p11c0143 วทิพื่ง ณ ประเทศไทย

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายกษทิดทิดิ์เดช นาคสวนัสดทิดิ์

นายกนัมปนาท ขนันตร
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ภาคกลาง

นายพรรษธรณร์ ศรรวทิรทิยานนทร์

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
11

21p11c0147 ผถูก้พทิทนักษร์สนัตวร์สงวน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายชนาธทิป เขรยวหวาน

นายรฐนนทร์ หาญบถูรณรนักษร์

นายปภนังกร บยุญสทิรทิ

ภาคกลาง

12

21p11c0166 เมลล็ดพนันธร์แหคุ่งการฟฟฟื้นฟถู

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายดนยุพร พถูนสนังขร์

นายจยุตทิเสฏฐร์ สอนนทิยม

นายธวนัชชนัย ครยุธโปรคุ่ง

ภาคกลาง

13

21p11c0172 โลกสรแดง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายวรภพ เดชเกรรยงไกร

นายรชต เอรพื่ยมวรระกยุล

นายจทิตรกร เกทิดศทิลปป

ภาคกลาง

14

21p11c0177 ชรวทิตนรทิ้เพพพื่อเธอ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นางสาวธนนัชชา ปปิปิ่นทอง

นายณธเดช ปปิตทิตรานนทร์

นายวรเทพ เทพพงษร์เพชร

ภาคกลาง

15

21p11c0178 เชคเมท

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายจทิรพรรษ จทิรกยุลธร

นายธรรเมธ ปยุณโณปถนัมภร์

นายปยุญญพนัฒนร์ ประยงคร์

ภาคกลาง

16

21p11c0189 พานก้องกลนับบก้าน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวชยุตทิเมษฏร์ ศรรนทิลทา
คยุณทหารลาดกระบนัง

นางสาวณนัฏฐนนันทร์ สายวรรณร์

นายชญานทิน จนันทนานนทร์

นายจทิรายยุ โอคุ่วเจรทิญ

ภาคกลาง

17

21p11c0196 คนสรก้างขคุ่าว

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นางสาวปปัณททิตา รถูปสยุวรรณ

18

21p11c0209 วรรณคดรไทมร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายชนัยชาญ พงษร์ตนัณฑกยุล

นายศยุภโชค ลทิพื่มมงคลกยุล

19

21p11c0211 พายยุขนมหวาน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายกฤษณะ เสนคุ่หร์พถูด

นายปปัณณทรรศนร์ ขนาอคุ่อน

20

21p11c0215 แผคุ่นดทินใหมคุ่มรในโลกใบเดทิม

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายภถูรทิช สยุนทรศารทถูล

21

21p11c0218 เกม รถแขคุ่งทามทิยาโดยใชก้เทคโนโลยรเสมพอนจรทิง โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายสามารถ หมยุดและ
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายอาคเนยร์ ธรรมทวร
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ภาคกลาง

นายรนัฐพล สยุวรรณร์

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายจทิรนัถ ชถูยทิทิ้ม

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ภาค

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
22

21p11c0219 ผถูก้พทิทนักษร์คนทรพื่ 6 – เกมจนาลองการขนับหยุคุ่นยนตร์ใน โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง
รถูปแบบ VR

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายสามารถ หมยุดและ
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายปณทิธทิ สทินาคมมาศ

นางสาวบนัณฑทิตา หอมระรพพื่น

23

21p11c0242 ลทิตเตทิลรถูท

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยศทิลปากร

นายนพดล ชนัพื่งรถูก้กทิจ

นายภถูมทิพนัฒนร์ เอกพนันธยุสทิน

24

21p11c0268 เกมชกมวยแบบโตก้ตอบ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวสยุพนัณณดา โชตทิพนันธร์
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายสนัณหภาส ศรรจยุมปา

นางสาวสรยา กทิตตทิสรยยุทธ

25

21p11c0305 เบรนวอช

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยศทิลปากร

นายพรยศ มณรโชตทิปปีตทิ

นายแทนคยุณ สนธทิพนันธยุร์

นางสาวณนัฐสยุดา แมคุ่นปฟน

26

21p11c0310 โอนทิ เอสเคป : หนรหนรหนรหนร

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยธรรมศาสตรร์

นายสรลนักษณร์ วงษร์เสรร

นางสาวกทิรณา ตนันบถูรณา

นายชยณนัฐ แสงสวคุ่าง

27

21p11c0328 Toynest

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นางสาวสยุทธาททิพยร์ อทินศรรนวล นางสาววรทิศา นวยฮา

28

21p11c0332 เครพพื่องรางวทิญญาณ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยศทิลปากร

นายพรยศ มณรโชตทิปปีตทิ

นายศดานนันตร์ โพธทิดิ์นก้อย

29

21p11c0345 ดรพโบบา: การพนัฒนาเกมดก้วยการเรรยนแบบ
เสรทิมกนาลนัง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวณนัฐชา เดชดนารง
ธนบยุรร

นายศยุภณนัฐ วงศร์ชนัย

นายอนัยยรนัชตร์ อทินทสยุก

ภาคกลาง

30

21p11c0371 แบคทรเรรยตนัวรก้ายกนับนายเมล็ดเลพอดขาว

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายศทิวนัช สยุขศรร
ธนบยุรร

นางสาวภาวทิกา คนาภาวงคร์

นางสาวอรทิษา คงดร

ภาคกลาง

31

21p11c0385 ไดมอนดร์ ดนัสตร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายกทิตตทิพนันธยุร์ พนัวพลเทพ
ธนบยุรร

นางสาวณนัฐวนร ศรรโกเศรษฐ

นายรนัชชวนัสสร์ วทิลนัยรนักษร์

32

21p11c0445 แอนเชรพื่ยน โพรเทคเตอรร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายจยุมพล พลวทิชนัย
ธนบยุรร

นางสาวธนันยกร เบญจพรหมผดยุง นายชลดนนัย โชคเสรทิมทรนัพยร์

นายวรสทิงคร์ รทินสยุรงควงศร์
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ภาคกลาง

นายปฐวทินทรร์ ศรรโนนยาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายศทิวานนทร์ หวนังแอบกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายชยยุตมร์ พรมทอง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นางสาวพรรณปภร เจทิทิ้น

ภาคกลาง

นางสาวอภทิรญาณร์ กาญจนเลทิศ ภาคกลาง
พรทวร
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33

21p11c0467 เมก้าเททิรร์น

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยศทิลปากร

นายพรยศ มณรโชตทิปปีตทิ

34

21p11c0483 ดทินแดนปรทิศนากนับความทรงจนาทรพื่หายไป

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายโอฬาร โรจนพรพนันธยุร์
ธนบยุรร

นางสาวททิพยร์สยุคนธร์ สาโหมด

นายอภทิวนัฒนร์ เอพทิ้อบนัณฑทิต

35

21p11c0503 มหาศศึกยนักษาจอมราชนันยร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายปรทิยกร ปยุสวทิโร
ธนบยุรร

นายวรเชษฐร์ อยุสคุ่าหร์ดร

นายเอกวทิชญร์ หงษร์ทอง

36

21p12c0026 โปรแกรมทดสอบลนาดนับการเขรยนอนักษรจรน

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์

นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์

นายธนันยา พานทิชตระกถูล

นางสาวฉมามาส คนาพยุฒ

ภาคกลาง

37

21p12c0033 การจนาลองการหนรไฟดก้วย VR

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์

นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์

นายหรทิรนักษร์ วงศร์มหาศทิรทิ

นายกนันตทิชา ยทิพื่งไพบถูลยร์

ภาคกลาง

38

21p12c0102 กนาแพงโตก้ตอบเพพพื่อการเรรยนรถูก้ทรพื่ควบคยุมโดย
ทคุ่าทางของผถูก้ใชก้ดก้วย Openpose

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายสยาม เจรทิญเสรยง
ธนบยุรร

นายธรรเมธ รนัศมรเจรทิญชนัย

นายนภนัทร จนันทรร์บถูรณร์

39

21p12c0124 การพนัฒนาเวล็บไซตร์ทรพื่เปป็นสพพื่อการเรรยนการสอน โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
โดยใชก้หลนักการเกมมทิฟปิเคชนัน

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวอทินทราพร อรนัณยะนาค นางสาวศยุภานน แกก้วยอด
คยุณทหารลาดกระบนัง

นางสาวภนัคจทิรา พถูลสมบนัตทิ

40

21p12c0126 ททิงทิ้ ใหก้ถถูกนะ!

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายธรรภนัทร หก้องทองคนา

นางสาวระรทินทรร์ ไชยบยุตร

41

21p12c0131 เกมแอปพลทิเคชนันเพพพื่อการเรรยนรถูก้วทิธร
ปฐมพยาบาลเบพอทิ้ งตก้น

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายณนัฐพนันธยุร์ ทองลอย

นายอภทิชทิต จามาตทิกยุล

42

21p12c0136 ตะลยุยไปกนับรคุ่างกายของเรา

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายณนัชพล อยถูคุ่อทินทรร์

นายไกรวทิชญร์ มาลารนัตนร์

นายวงศกร คลทิ้นาจรน

ภาคกลาง

43

21p12c0142 นนักพทิทนักษร์โลกไซเบอรร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายสกลณนัท วทิบถูลยร์กยุล

นายจทิรายยุ จนาจงดนารงกทิจ

นายทนง ทรงวรรธรรม

ภาคกลาง
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นางสาวพศทิน นนัยธนทิต

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายพรสทิทธทิดิ์ บยุรรนอก

ภาคกลาง

นายรนังสทิมนันตยุร์ เพล็ชรโยธทิน

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายจทิตภาณยุ เตชะวนัฒนาการ

ภาคกลาง

ภาคกลาง
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44

21p12c0185 สพพื่อการเรรยนรถูก้ดก้วยเหตยุการณร์จนาลองแบบเสมพอน โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
จรทิงบนเวล็บไซตร์ เรพพื่องการปฏทิบนัตทิตนัวเพพพื่อเอาชรวทิต
รอดจากอนัคครภนัยในอาคาร

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายสยุรทิยงคร์ เลทิศกยุลวาณทิชยร์
ธนบยุรร

นายวรวยุฒทิ วทิจนักษณร์เมธร

นางสาวณนัฐนทิชา ชพพื่นประภานยุ
สรณร์

45

21p12c0201 ปฐมบทการสรก้าง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวเกล็จแกก้ว ธเนศวร
ธนบยุรร

นายภถูรทิชนัย นรทินทรางกถูร

นายกฤตทิน อภทิรนักษร์ชรวนัน

นายศยุภณนัฐ จถูหก้อง

ภาคกลาง

46

21p12c0205 มนังกรจจ๋าเอาเจก้าหญทิงขก้าคพนมา

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวเกล็จแกก้ว ธเนศวร
ธนบยุรร

นางสาวอนัญชทิษฐา บยุญชคุ่วยคยุก้ม

นางสาวโชตทิกา หมถูคุ่พยนัคฆร์

นางสาวอทิศรรยา เกทิดพรม

ภาคกลาง

47

21p12c0212 การออกแบบและพนัฒนาเกมเพพพื่อการเรรยนรถูก้
สมการคณทิตศาสตรร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายนนันฐทิพนัฒนร์ อทินสยุพนัตรา

นายกทิตตทิธนัช คงประการ

นางสาวนลทิน ทคุ่องแกก้ว

ภาคกลาง

48

21p12c0214 อนัศวทินแหคุ่งสมการ

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายวรพนัฒนร์ แสงพงษร์พทิทยา

นายสยุวทิน วทิชญานยุภาพ

นายธนวนัฒนร์ แกก้วละเอรยด

ภาคกลาง

49

21p12c0227 7 วนันกนับมหนันตภนัย

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นางสาววนัชระภรณร์ อทินทะสอน นางสาวฐทิตทิมาภรณร์ สวนัสดทิสยุข

นางสาวสทิรทิกนันยา เจรทิญจงสยุข

ภาคกลาง

50

21p12c0240 แอปพลทิเคชนันเสมพอนจรทิง และเวล็บไซตร์การเรรยน โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
รถูก้ เรพพื่อง พระราชกรณรยกทิจในสมเดล็จพระนางเจก้า
สทิรทิกทิตทิดิ์พระบรมราชทินรนาถ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวกนทิษฐา บางภถูคุ่ภมร
ธนบยุรร

นายโชตทิพงศร์ พนันธร์ถาวรวงศร์

นางสาวชนัญญานยุช พนมวาสนร์

ภาคกลาง

51

21p12c0261 ปปันสยุข: แชทบอทสคุ่งเสรทิมการเรรยนรถูก้และใหก้คนา โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
ปรศึกษาดก้านการสวนปปัสสาวะ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ
ธนบยุรร

นางสาวประภาสทิรทิ เศวตสยุทธทิ
พนันธร์

นางสาวนภนัสสร อมรสยุนทรสทิรทิ

ภาคกลาง

52

21p12c0300 เกมจนาลองเหตยุการณร์เพพพื่อปฟ้องกนันอยุบนัตทิเหตยุ
ภายในบก้าน

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายประพนัฒนร์ โกมลศรร

นายพนัชรพล กยุลวรกยุลพทิทนักษร์

53

21p12c0315 วอรร์โคก้ด

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยธรรมศาสตรร์

นางสาวสยุกนัญญา รนัตโนทยานนทร์ นายธนวนัฒนร์ แซคุ่ลทิทิ้ม

นายพทิเชษฐร์ อทินทรร์เจรทิญ

54

21p12c0317 หก้องเรรยนอนัจฉรทิยะโดยใชก้การตรวจจนับใบหนก้า โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
เพพพื่อเพทิพื่มประสทิทธทิภาพการเรรยนและการสอน

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายนรวทิชญร์ เหมพรวทิสาร
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นายภถูมทิชนัย เตชประภาสรนัตนร์

ภาคกลาง

นายธนาธร พทิทนักษร์รณชนัย

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายภรนัณยถู กาญจนร์ะนสทิน

ภาคกลาง
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55

21p12c0320 เกมการเรรยนรถูก้เศรษฐศาสตรร์เบพอทิ้ งตก้น ดก้านกลไก โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
ราคา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายปฐวร วทิเชรยร

56

21p12c0322 ระบบแลกเปลรพื่ยนเรรยนรถูก้ ผคุ่านเครพอขคุ่ายสนังคม โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนสยุนนันทา

นายชยชนัย แซคุ่พนัง

ภาคกลาง

57

21p12c0338 เกมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมการเรรยนรถูก้เรพพื่องธาตยุและตาราง โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
ธาตยุดก้วยเทคโนโลยรความจรทิงเสรทิม

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวสทิรทิอร วทิทยากร
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายไพบถูลยร์ บยุญพจนเวชกทิจ

ภาคกลาง

58

21p12c0341 ระบบฝฝึกทคุ่าทางมวยไทย

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายสมเกรยรตทิ วนังศทิรทิพทิทนักษร์
คยุณทหารลาดกระบนัง

นางสาวเบญจรนัตนร์ ฉนันทะ
ประเสรทิฐ

นายเผดทิมพงศร์ ชยุคุ่มชพพื่น

59

21p12c0346 เอลทิโกก้ สพพื่อการเรรยนรถูก้ผสมเกมเกรพื่ยวกนับหลนักการ โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
ทางความคทิดของคอมพทิวเตอรร์

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายสกล ธรระวรนัญญถู
ธนบยุรร

นางสาวณนัฐกนก โภคทรนัพยร์
ไพบถูลยร์

นายเจตนทิพทิฐ ธารทะเลทอง

นางสาวธนพร ญาณโกมยุท

ภาคกลาง

60

21p12c0349 บรสตต๊อก ระบบเรรยนรถูก้และวทิเคราะหร์หยุก้นอยคุ่าง
เหมาะสมสนาหรนับนนักลงทยุน

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นายพทิชญยุตมร์ โฆษทิตเบล็ญจพล

นายสทิทธทิเกรยรตทิ ศรรเยล็น

นายสราวยุธ ทนันสมนัย

ภาคกลาง

61

21p12c0368 เวล็บแอปพลทิเคชนันสอนทนาอาหารโดยใชก้ลนักษณะ โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
มพอ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายขจรพงษร์ อนัครจทิตสกยุล
ธนบยุรร

นางสาวธนันยพร สพบสาคร

นางสาวชนทิดา เทรยมทนัน

นายนพชนัย ศรรบนัณฑทิต

ภาคกลาง

62

21p12c0370 การพนัฒนาระบบฝฝึกสอนใชก้งานหยุคุ่นยนตร์ดก้วย
ระบบความเปป็นจรทิงผสม

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายสยาม เจรทิญเสรยง
ธนบยุรร

นางสาววรนัชญา วรระนนทร์ชนัย

นางสาวพรร สนัตยร์เพรทิศพราย

นางสาวสทิรทิกร สยุวรรณมาลร

ภาคกลาง

63

21p12c0372 บลล็อกเชนงคุ่ายๆ สไตลร์เลทิรร์นนทิพื่งบายดถูอทิทิ้ง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยรามคนาแหง

นายธงชนัย ตระกถูลปาน

นายวรรธนนัย รอดจากภนัย

นายณนัฐวยุฒทิ มงคลเจรทิญ

ภาคกลาง

64

21p12c0400 โค – อควาเรรยม: เกมเลรทิ้ยงลาประยยุกตร์จาก
สถานทรพื่เลรทิ้ยงจรทิง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสยุธาททิพยร์ มณรวงศร์วนัฒนา
ธนบยุรร

นายณนัชพล กทิจสถาน

นางสาวกมลพร หาณธนนัญชนัย

ภาคกลาง

65

21p12c0401 พนันธยุร์พพชพนันธยุร์เอล็กซร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นางสาวภถูรทิชญา ผยุดผคุ่อง

นางสาววธถู ฮาเซกาวคุ่า

ภาคกลาง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

นางรยุจทิจนันทรร์ วทิชทิวานทิเวศนร์

นายทศพล บก้านคลองสรพื่

นายเชาวลทิต ขนันคนา
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นายททินภนัทร วนัมนวรเมธา

นายวทิบถูลยร์พงศร์ พยุคุ่มศรร

ภาคกลาง

ภาคกลาง
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
66

21p12c0481 CT-Ed: แอปพลทิเคชนัพื่นสคุ่งเสรทิมทนักษะวทิทยาการ โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
คนานวณ สนาหรนับผถูก้เรรยน อายยุระหวคุ่าง 7-12 ปปี

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายบยุญประเสรทิฐ สยุรนักษร์รนัตน
คยุณทหารลาดกระบนัง
สกยุล

นายปปัญจมพล กรรณสถูต

นายสยุทธทิพงษร์ สยุทธทิพทิทนักษร์วงศร์

ภาคกลาง

67

21p12c0493 ยยุงเจก้าวายรก้าย

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรไทยบรทิหารธยุรกทิจ นางรนังษทิณร คอทอง

นางสาวจยุฑามาศ ขจรสทิรทิมา

นายนนทวนัฒนร์ เทรยมเจรทิญ

ภาคกลาง

68

21p13c0019 หมากแหคุ่งอนาคต

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์

นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์

นางสาวดรพรก้อม แสงรยุคุ่งเรพองศรร นายกทิตตทิศนักดทิดิ์ ประพฤตทิ

ภาคกลาง

69

21p13c0040 ระบบแจก้งเตพอนการหมดอายยุและการเสพพื่อม
สภาพของยา

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนดยุลทิต

นางสาวอรศทิรทิ ศทิลาลนัย

นายณนัฐพล ศยุภผล

นายนพพล เขพพื่อนคนาปฟ้อ

ภาคกลาง

70

21p13c0087 ระบบอนัจฉรทิยะชคุ่วยกายภาพบนาบนัดผถูก้ปป่วยโรค
เสก้นเลพอดในสมอง

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวอนัญชลทิสา แตก้ตระกถูล
ธนบยุรร

นายบนัณฑทิต วนังเมพอง

นายภถูรทิต สยุวรรณปปัฏนะ

71

21p13c0104 ระบบแจก้งเตพอนสยุขภาพของผถูก้สถูงวนัยดก้วยระบบ โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
แอนดรอยดร์
และผถูก้สถูงอายยุ

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวปปัทมา เจรทิญพร
คยุณทหารลาดกระบนัง

นางสาวปารรยา วนัยวยุฒทิ

นางสาวโชตทิกา ไชยเชาวนร์

ภาคกลาง

72

21p13c0139 นนัยนร์: ระบบตรวจตก้อกระจกอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ
ธนบยุรร

นางสาวปปัณชญา ศทิรทิพานทอง

นางสาวภนัทรวดร ตามถทิพื่นไทย

ภาคกลาง

73

21p13c0164 ระบบสนัพื่งอาหารสนาหรนับผถูก้พทิการทางสายตา

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยสยาม

นายธนโชตทิ ศรรภนักดร

74

21p13c0179 ระบบแนะนนาการออกกนาลนังกายและการ
ควบคยุมอาหารออนไลนร์

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายอนนันตพนัฒนร์ อนนันตชนัย
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายมารยุต มะลถูลรม

นายททิณวนัฒนร์ ดนารงธรรมนยุกถูล

75

21p13c0186 เครพพื่องควบคยุมสไลดร์อนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยศรรปทยุม

นายผทิน ฉนัตรแกก้วมณร

นายเตชทิต ตตทิยาพทิศาล

นายปณทิธาน วงศร์สงคร์

นายสหวนัสสร์ ทรนัพยร์เจรทิญกถูล

ภาคกลาง

76

21p13c0234 แอพพลทิเคชนัพื่นแนะนนาอาหารและการออกกนาลนัง โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
กายสนาหรนับผถูก้รนักสยุขภาพ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยหอการคก้าไทย

นางสาวสทิรทิธร เจรทิญรนัตนร์

นายเมธร สยุเสวนานนทร์

นายพฤษภา อคุ่อนสนาลร

นายอรรถชนัย วงษร์พทิชนัย

ภาคกลาง

นายสรายยุทธ อทินทรเสมา
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นายกานดทิศ ทยุมพทิลา

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
77

21p13c0237 แอปพลทิเคชนันแจก้งเตพอนการบรทิหารยา

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวสทิรทิอร วทิทยากร
คยุณทหารลาดกระบนัง

นางสาวจยุธาดา สยุวรรณธารา

นางสาวอารรนา นก้อยนงเยาวร์

78

21p13c0239 ระบบสนทนาโตก้ตอบอนัตโนมนัตทิแพทยร์เสมพอนจรทิง โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
สนาหรนับการวทินทิจฉนัยโรคเบพทิ้องตก้น
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายสนันตทิธรรม พรหมอคุ่อน
ธนบยุรร

นายรณภนัฏ บถูรณเขตตร์

นางสาวสทิรทิวทิมล สยุขสยุคนธร์

79

21p13c0249 การพนัฒนาแบบคนัดกรองภาวะสมองเสพพื่อมบน
อยุปกรณร์เคลพพื่อนทรพื่

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยศทิลปากร

นายปานใจ ธารทนัศนวงศร์

นางสาวศทิรทิรนัตนร์ วรสถูตร

80

21p13c0252 แชทบอทปลอบโยนสนาหรนับผถูก้ปป่วยโรคซศึมเศรก้า โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ

นายทศพล บก้านคลองสรพื่

นายพรระ นนทชนัย

81

21p13c0274 โอลดร์แมนเทล

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยศรรปทยุม

นายพรรพงษร์ สยุททินฤกษร์

นางสาวสยุวภนัทร สยุวรรณภนักดร

82

21p13c0276 แอพพลทิเคชนัพื่นสคุ่งเสรทิมคยุณภาพชรวทิตผถูก้สถูงอายยุ
กรณรศศึกษา จนังหวนัดสมยุทรปราการ

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรราชมงคล นางสาวอรวรรณ มถูสทิกะ
ตะวนันออก (วทิทยาเขตจนักรพงษภถูวนา
รถ)

นางสาวลนัดดาวนัลยร์ หลวงชนัย

นางสาวสยุมทิตรา พวงนาค

นายปปิยะพนันธร์ เทพภาพ

ภาคกลาง

83

21p13c0286 ระบบการดถูแลชคุ่วยเหลพอผถูก้สถูงอายยุ
ดก้วยSmartwatch

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรราชมงคล นางสาวอรวรรณ มถูสทิกะ
ตะวนันออก (วทิทยาเขตจนักรพงษภถูวนา
รถ)

นายเจรทิญ บยุญจอง

นายธนชนัย เเจคุ่มสยุวรรณ

นายศรนัญเทพ จทิรวงษร์โรจนร์

ภาคกลาง

84

21p13c0293 ระบบแจก้งเตพอนการรนับประทานยาอนัตโนมนัตทิจาก โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
ภาพฉลากยา
และผถูก้สถูงอายยุ

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นายปวทิตร เอรพื่ยมวรวยุฒทิกยุล

นายพทิรทิยพงษร์ เลาพงษร์สทิต

นายรนักษทิต รนักษาสนัตยร์

ภาคกลาง

85

21p13c0297 OFFIT - แอพพลทิเคชนัพื่นตทิดตามและจนับคถูคุ่การ โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
เคลพพื่อนไหวของรคุ่างกายแบบเรรยลไทมร์สนาหรนับ และผถูก้สถูงอายยุ
การทนากายภาพบนาบนัดผถูก้ปป่วยออฟฟปิศซทินโดรม

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายธนารงรนัตนร์ อมรรนักษา
ธนบยุรร

นางสาวสยุชานนันทร์ ไตรศนัพทร์

ภาคกลาง

86

21p13c0301 เกมสร์ตคุ่อจทิจิ๊กซอวร์ทรพื่สามารถตรวจดก้วยการ
โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
ประมวลผลดก้วยภาพสนาหรนับใชก้รคุ่วมกนับหยุคุ่นยนตร์ และผถูก้สถูงอายยุ
BLISS เพพพื่อสคุ่งเสรทิมพนัฒนาการเดล็กออททิสตทิก

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวบยุญเสรทิม แกก้วกนาเหนทิด นางสาวณนัฏฐณทิชา ศรสยุวรรณ
ธนบยุรร
พงษร์
รนังสร

นายญาณวนัฒนร์ วทิรทิยะกนังสานนทร์ นายธนทนัต พรประเสรทิฐ

ภาคกลาง

87

21p13c0304 ซรเฮรยรร์

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายจยุมพล พลวทิชนัย
ธนบยุรร

นางสาวปาณทิสรา ธนะประสพ นายอาณนัตชนัย เตชะวทิเศษชนัย

ภาคกลาง

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์
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นายปวรณ สยุรทิมทิตรตระกถูล

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายอนยุพงษร์ ชก้างงาดร

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นางสาวพนัสนนันตร์ บถูรณะปปัทมะ นายพรรพล รอดรนักษา

นางสาวณนัชชา สยุวรรณยทิก

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
88

21p13c0325 แอปพลทิเคชนันอคุ่านอนักษรเบรลลร์แบบอนัตโนมนัตทิ

นางสาวธนันยพร พทินธยุพนันธร์

นายธนวนัฒนร์ พรหมธนภนัทร

89

21p13c0329 ชยุดอยุปกรณร์แจก้งเตพอนการชนสทิพื่งกรดขวางในระดนับ โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
ศรรษะสนาหรนับผถูก้บกพรคุ่องทางการมองเหล็น
และผถูก้สถูงอายยุ

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวพรสยุรรยร์ แจคุ่มศรร
คยุณทหารลาดกระบนัง

นางสาวนนัชชา ดาบยุดดร

นางสาวปารทิมา ไพรทิทรร์

ภาคกลาง

90

21p13c0334 การพนัฒนาดาตก้าโกลฟ สนาหรนับโปรแกรม
โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
กทิจกรรมบนาบนัดแบบกระจกเงาสะทก้อนสนาหรนับผถูก้ และผถูก้สถูงอายยุ
ปป่วยโรคหลอดเลพอดสมอง โดยใชก้เทคโนโลยร
ความเปป็นจรทิงเสมพอน

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายศทิวนัช สยุขศรร
ธนบยุรร

นางสาวปาจรรยร์ กทิตตทิศยุภลนักษณร์ นางสาวสยุกฤตา สทิงหร์โต

ภาคกลาง

91

21p13c0337 กก้าวอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวสยุพนัณณดา โชตทิพนันธร์
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายททิวานนทร์ ศรรสอาด

ภาคกลาง

92

21p13c0364 ระบบแนะนนาการออกกนาลนังกายเพพพื่อสยุขภาพ
สนาหรนับคนชคุ่วงวนัยตคุ่างๆ

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนสยุนนันทา

นายปฏทิภาณ หอมจนาปา

93

21p13c0367 โปรแกรมสคุ่งเสรทิมสยุขภาพสนาหรนับบยุคคลทนัวพื่ ไป โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
โดยใชก้เทคโนโลยรกลก้องไคเนค
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายศทิวนัช สยุขศรร
ธนบยุรร

94

21p13c0374 ระบบหยุคุ่นยนตร์เพพพื่อชคุ่วยเหลพอและสคุ่งเสรทิมใน
กทิจกรรมบนาบนัดของเดล็กออททิสตทิค

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวบยุญเสรทิม แกก้วกนาเหนทิด นางสาวเพล็ญพทิชชา หวนังลาวนัลยร์ นายนนัศรยุน หะยรยามา
ธนบยุรร
พงษร์

95

21p13c0396 Shake your Body: กายภาพบนาบนัดดก้วยตนเอง โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
สนาหรนับผถูก้ปป่วยตทิดเตรยงและผถูก้สถูงอายยุ
และผถูก้สถูงอายยุ

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายบยุญประเสรทิฐ สยุรนักษร์รนัตน
คยุณทหารลาดกระบนัง
สกยุล

96

21p13c0397 เกมคอมพทิวเตอรร์ดก้วยระบบการรถูก้จนาเสรยงพถูดเพพพื่อ โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
การบนาบนัดเดล็กออททิสตทิก
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยศรรนครทินทรวทิโรฒ

97

21p13c0437 การออกแบบและพนัฒนาแอพพลทิเคชนันชคุ่วย
เหลพอผถูก้สถูงอายยุ

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายนรพล ดรชคุ่วย
ธนบยุรร

นายภนัทรพล ธวนัชวรรณพงศร์

นายวทิทยา ไพบถูลยร์สวคุ่างงาม

98

21p13c0441 เฮลตรทิ้แอนดร์เบทิรร์น

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรจทิตรลดา

นายพงศธร พราหมณร์นาค

นายบรรณวทิชยร์ ปภาวรวนัฒนา
นนทร์

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นางรยุจทิจนันทรร์ วทิชทิวานทิเวศนร์

นางสาวอนัครมณร แกลก้วกลก้า

นายชทินธนันยร์ ชาตทิทอง

นายพล สยุรกทิจโกศล

นายณนัฐพล ฉนัตรวราวยุฒทิ

ภาคกลาง

นางสาวอนัญญารนัตนร์ โหสถ

นายกลวนัชร กาลทิกานนทร์

ภาคกลาง

นายฉนัตรทิน รอดพก้น

ภาคกลาง

นางสาวณนัฐมล กลนัดอยถูคุ่

ภาคกลาง

นางสาวสยุชาดา ตนันตทิสถทิระพงษร์ นางสาวพลอยไพลทิน จารยุวนาลนัย

นายวรเทพ เลทิศรนัศมรวงศร์
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ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายธนดล วรรณสนังขร์

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
99

21p13c0448 โปรแกรมสนาหรนับวทิเคราะหร์เมล็ดเลพอดโดยการใชก้ โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
การวทิเคราะหร์ภาพและการเรรยนรถูก้เชทิงลศึก
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยรนังสทิต

นายธรรณพ อารรพรรค

นายชนัยธวนัช สยุดประเสรทิฐ

100

21p13c0458 อายแมท: แอปพลทิเคชนันบนโทรศนัพทร์มพอถพออคุ่าน โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
หนนังสพอทรมพื่ รสนัญลนักษณร์ทางคณทิตศาสตรร์ สนาหรนับผถูก้ และผถูก้สถูงอายยุ
ทรบพื่ กพรคุ่องทางการมองเหล็น

มหาวทิทยาลนัยธรรมศาสตรร์

นางสาวประภาพร รนัตนธนารง

นางสาวกนัลยาณร ดยุมเกษม

101

21p13c0461 แอพพลทิเคชนัพื่นสคุ่งเสรทิมพนัฒนาการดก้านภาษาใน โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
เดล็กปฐมวนัย
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
รนังสทิต)

นางสาวธทิดารนัตนร์ ตคุ่อสยุข

นายวรทิษฐร์ ศทิรทิอนาพนันธร์กยุล

102

21p13c0472 เพพพื่อนรคุ่วมทาง

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยนอรร์ทกรยุงเทพ
(วทิทยาเขตสะพานใหมคุ่)

นางสาวรนัตตทิกานตร์ วทิบถูลยร์พานทิช นางสาวหทนัยรนัตนร์ ปฐมนรา

103

21p13c0487 แอพพลทิเคชนันโภชนาการเพพพื่อผถูก้ปป่วยมะเรล็ง

โปรแกรมเพพพื่อสยุขภาพ การแพทยร์ คนพทิการ
และผถูก้สถูงอายยุ

มหาวทิทยาลนัยหอการคก้าไทย

นางสาวสทิรทินดา พละหาญ

นายณนัฐรฐนนทร์ มหาเขตตร์

นายวยุฒทิชนัย ฤทธทิบยุญไชย

104

21p14c0036 ฟารร์มอนัจฉรทิยะเพพพื่อเพาะเลรทิ้ยงเหล็ดถนัพื่งเชคุ่าสรทอง โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ
และเทคโนโลยร

นายสรพรรค ภนักดรศรร

นายศรนัณยถู ธนกยุลรนังสฤษดทิดิ์

นายชฎายยุ พงศร์กทิจวารร

ภาคกลาง

105

21p14c0045 หยุคุ่นยนตร์รถบนังคนับดก้วยเสรยง

นางสาวอรศทิรทิ ศทิลาสนัย

นายกฤตภาส บนารยุงสกยุลชนัย

นายอคทิราภร์ แสงณรงคร์

ภาคกลาง

106

21p14c0091 ระบบสรก้างแบบจนาลองสามมทิตทิจากเรดารร์สอง โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายราชวทิชชร์ สโรชวทิกสทิต
มทิตทิบนอากาศยานไรก้ผถูก้ขนับ
และเทคโนโลยร
ธนบยุรร

นายพงศกร เลทิศพทิรทิยะสกยุลกทิจ นายกฤษดา รนัตนมาลนัย

ภาคกลาง

107

21p14c0097 ระบบ API สนังเคราะหร์เสรยงภาษาไทย

นายบยุณยกร ศรรศทิรทิพนันธยุร์

นางสาววรทินทร พรอภทิโชตทิ

นางสาวกาญจนาพร อนัมพรรนัตนร์ ภาคกลาง

108

21p14c0101 ระบบวทิเคราะหร์คยุณภาพการใหก้บรทิการ จากบท โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายวยุฒทิพงษร์ คนาวทิลนัยศนักดทิดิ์
สนทนาภาษาไทย
และเทคโนโลยร
ธนบยุรร

นายธนนัท สยุวรรณมงคล

นายพรระวนัฒนร์ พนันธร์นนัทธรรร์

นายเผชทิญ มนัพื่นเจต๊ก

109

21p14c0155 เพล็ท-เอล็กซร์: ระบบตรวจจนับรอยโรคปอดของ
สนัตวร์เลรทิ้ยงอนัจฉรทิยะโดยใชก้ภาพทางรนังสรชคุ่วงอก

นางสาวภนัทรมณร อาศรมเงทิน

นางสาวจทิตภทินนันทร์ พทิรทิยธราเวทยร์ นางสาวณทิชากร นนาเจรทิญพทินทิจ ภาคกลาง

โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนดยุสทิต
และเทคโนโลยร

โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายสนันตทิธรรม พรหมอคุ่อน
และเทคโนโลยร
ธนบยุรร

โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ
และเทคโนโลยร
ธนบยุรร
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ภาคกลาง

นายปรนัชญา ศรรสทิงหร์ชนัย

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายพชร บนัวเผพพื่อน

ภาคกลาง

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
110

21p14c0222 ระบบจนัดการหนก้ารก้านโดยใชก้ฐานขก้อมถูลบลล็อก โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายศรนัณยร์ อทินทโกสยุม
เชน
และเทคโนโลยร
คยุณทหารลาดกระบนัง

นางสาวณปภนัสรร์ พฤฒทิไชยโรจนร์ นางสาวระพรพรรณ ตก้นตะภา

ภาคกลาง

111

21p14c0251 การจนาแนกผลไมก้ในกลคุ่องสนาหรนับเครพพื่องคนานวณ โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
ราคาอนัตโนมนัตทิ
และเทคโนโลยร

นางสาวจทิรภนัทร วนัชรสทิงหร์

นางสาวธนพร ถทิระเลทิศพานทิชยร์

ภาคกลาง

112

21p14c0319 ระบบซพทิ้อขายพลนังงานสนาหรนับโครงขคุ่ายไฟฟฟ้า
ขนาดยคุ่อม

นายวนัชรพล วารยุทนัย

นายภนัทรพล ศนันสนยยุทธ

113

21p14c0353 ทวนปรนับสทิทธทิการเขก้าถศึงบนันทศึกขก้อมถูลสยุขภาพใน โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายธรรพงศร์ ลรลานยุภาพ
บลล็อกเชนเพพพื่อสนนับสนยุนงานวทิจนัยทางดก้านการ และเทคโนโลยร
คยุณทหารลาดกระบนัง
แพทยร์

นายชญานนทร์ ทองพทิลา

นางสาวดนยา สรก้างสยุข

ภาคกลาง

114

21p14c0355 ระบบจนัดการเรรยนการสอนและจนัดการเอกสาร โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยธรรมศาสตรร์
ดทิจทิทนัล
และเทคโนโลยร

นางสาวชญาภรณร์ แกก้วอทินทรร์

ภาคกลาง

115

21p14c0412 ChemCrisis : แอปพลทิเคชนันแจก้งเตพอนและชคุ่วย โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายบยุญประเสรทิฐ สยุรนักษร์รนัตนกยุล นายวสนันตร์ชนัย ประกอบกทิจ
เหลพอ เมพพื่อมรการรนัพื่วไหลของสารเคมร
และเทคโนโลยร
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายพงศร์ปณต ณ อยุบล

นายรนัตนฉนัตร สยุขสนัมผนัส

ภาคกลาง

116

21p14c0440 ระบบปปัญญาประดทิษฐร์ทนานายสภาพอากาศจาก โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวอนัญชลทิสา แตก้ตระกถูล
ภาพถคุ่ายดาวเทรยม ระบบปปัญญาประดทิษฐร์
และเทคโนโลยร
ธนบยุรร
ทนานายสภาพอากาศจากภาพถคุ่ายดาวเทรยม

นายเฉลทิมชนัย กยุลประวรณร์

นายธนทินทรร์ อทิพื่มอโนทนัย

นายณนนทร์ นพรนัตนร์

ภาคกลาง

117

21p14c0471 ระบบตรวจจนับใบหนก้าแนะนนาสทินคก้าและ
ผลทิตภนัณฑร์

นายกยุลพนัทธร์ ศทิรทิโพธทิดิ์

นายสายธน สทิบแปดเสก้นทอง

นายธนดล นทิมทิตชถูชนัย

ภาคกลาง

118

21p15c0020 โครงการตรวจสอบการมาถศึงของรถพยาบาล โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile
Application)

นายดยุสทิต ศทิรทิ

นางสาวสยุพทิชญา ไศลบาท

119

21p15c0034 สยุขภาพดร

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายเฉรยบวยุฒทิ รนัตนวทิไลสกยุล
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile พระนครเหนพอ
Application)

นายอภทิสทิทธทิดิ์ แซคุ่ตนัทิ้ง

นายธนนัท พรหมพทิรทิยา

120

21p15c0108 แอปพลทิเคชนัพื่นผถูก้ชคุ่วยนนักเรรยนเเละนนักศศึกษา

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายศรนัณยร์ อทินทโกสยุม
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile คยุณทหารลาดกระบนัง
Application)

นายธนนัชสนัณหร์ เทพพรบรทิสยุทธทิดิ์ นางสาวนวพร บยุญยะวณทิชยร์

นางศศทิภา พนันธยุวดรธร

โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ สถาบนันเทคโนโลยรนานาชาตทิสทิรทินธร นายชาลร เจรทิญลาภนพรนัตนร์
และเทคโนโลยร
มหาวทิทยาลนัยธรรมศาสตรร์

นางสาวสยุกนัญญา รนัตโนทยานนทร์ นางสาวภนัคจทิรา สาลรผล

โปรแกรมเพพพื่องานการพนัฒนาดก้านวทิทยาศาสตรร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายขจรพงษร์ อนัครจทิตสกยุล
และเทคโนโลยร
ธนบยุรร
นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์
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นายวงศธร ทองรอด

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นางสาวพทิชชา เสรรพาณทิชยร์การ ภาคกลาง

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ภาค

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
121

21p15c0184 ระบบคก้นหาผถูก้ฝฝึกสอนออกกนาลนังกายสคุ่วนบยุคคล โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายอนนันตพนัฒนร์ อนนันตชนัย
บรทิเวณใกลก้เครยงดก้วยแอพพลทิเคชนัพื่น มพอถพอ
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile คยุณทหารลาดกระบนัง
Application)

นายศทิรทิชนัย บทินชนัย

นายธนยศ สยุจทิภทิญโญ

ภาคกลาง

122

21p15c0193 ระบบการเขก้าชมสถานทรโพื่ ดยใชก้ตนัตั๋ว
อทิเลล็กทรอนทิกสร์

นายจทิตรภาณยุ แทคุ่นทอง

นางสาวนนัฐธทิดา แมก้นรนักษา

ภาคกลาง

123

21p15c0195 ระบบจนัดการแผนทรพื่อเทิ ลล็กทรอนทิกสร์สนาหรนับแหลคุ่ง โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวสทิรทิอร วทิทยากร
ทคุ่องเทรพื่ยว
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile คยุณทหารลาดกระบนัง
Application)

นายธทิตทิพนัทธร์ มานทิตเฉลทิมชนัย

นางสาวรยุจาภา โชตทิสวนัสดทิดิ์รนักษา

ภาคกลาง

124

21p15c0213 เครพพื่องตรวจจนับมลภาวะแบบเคลพพื่อนทรผพื่ คุ่านรถ โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ (วทิทยาเขต
โดยสารประจนาทาง
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile รนังสทิต)
Application)

นายเกรรยงไกร ลทิพื่มทอง

นายกทิตตทิอมร ชยุคุ่มอคุ่วม

นายธนะชนัย ตรรรนัตนร์ดทิลกกยุล

125

21p15c0225 การพนัฒนาระบบนนาทางอนัจฉรทิยะโดยใชก้
โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนสยุนนันทา
เทคโนโลยรเสมพอนผสานโลกจรทิง กรณรศศึกษา สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile
สวนเบญจกทิตทิ ผคุ่านอยุปกรณร์เคลพพื่อนทรแพื่ บบพกพา Application)

นางสาวกนัลยณนัฏฐร์ กยุหลาบเพล็ชร นางสาวอยุษณรยร์ สทิงหร์คถูคุ่
ทอง

126

21p15c0232 แอปพลทิเคชนันสทินคก้าลดราคาเพพพื่อความประหยนัด โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏจนันทรเกษม
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile
Application)

นายชนัยศทิรทิ สนทิทพลกลาง

127

21p15c0245 หทิทิ้วกนันเถอะเรา

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายสยุวนัจชนัย กมลสนันตทิโรจนร์
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile พระนครเหนพอ
Application)

นางสาวปนนัดดา กยุสละพนัชรทินทรร์ นายพศวนัต กนาเหนทิดนก้อย

128

21p15c0246 แฮชแทล็กเกอรร์

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile
Application)

นางสาวฑทิตยา หวานวารร

นายชนทินทรร์ชนัย หาญเมพอง

นางสาวขวนัญชนก ศรรสมพงษร์

129

21p15c0267 เทรพื่ยวไปทนัพื่ว ทนัวรร์ใหก้ครบ

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏจนันทรเกษม
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile
Application)

นายชนัยศทิรทิ สนทิทพลกลาง

นายมญชยุร์ชวทินทรร์ ปปิปิ่นทอง

นายศทิวกร สายใจ

130

21p15c0277 การพนัฒนาแอพพลทิเคชนัพื่นใบสนัพื่งโดยใชก้รถูปถคุ่าย
สแกนทะเบรยนรถ

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรราชมงคล นางสาวอรวรรณ มถูสทิกะ
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile ตะวนันออก (วทิทยาเขตจนักรพงษภถูวนา
Application)
รถ)

นายฐาปนพงศร์ จทิตตร์บยุญธรรม

นายพรรพนัฒนร์ เผคุ่าพงษร์ไทย

131

21p15c0283 แอปพลทิเคชนันจองคทิวรก้านอาหารทรพื่อยถูคุ่ใกลก้คยุณ

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรราชมงคล นางสาวอรวรรณ มถูสทิกะ
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile ตะวนันออก (วทิทยาเขตจนักรพงษภถูวนา
Application)
รถ)

นางสาวศรยุตา ศรสยุวรรณ

นายสยุรทิยกานตร์ สยุขขรพนันธยุร์

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวสทิรทิอร วทิทยากร
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile คยุณทหารลาดกระบนัง
Application)
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นายธนกร ศรรณรงคร์สยุข

นางสาวธนวรรณ กมลสยุขศรร

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายสนัตวนัฏฏร์ คนาศทิรทิ

นายณนัฐสทิทธทิดิ์ จนันทรร์วทิเศษ

ภาคกลาง

นายธนวนัฒนร์ กยุลาตร

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายสยุรนนันทร์ จนันทรร์ททิม

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายธรธนัช อนัศวสยุภกยุล

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
132

21p15c0308 แอพพลทิเคชนัพื่น จนัดการเเละบรทิหารการศศึกษา

133

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยหอการคก้าไทย
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile
Application)

นางสาวสทิรทิธร เจรทิญรนัตนร์

นายชนาธทิป นอบนก้อม

21p15c0333 ระบบสพบคก้นสารสนเทศโรคขก้าวดก้วยเทคนทิคการ โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนสยุนนันทา
ประมวลผลภาพ
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile
Application)

นางรยุจทิจนันทรร์ วทิชทิวานทิเวศนร์

นายวณนัฐพงศร์ ประสมศรร

ภาคกลาง

134

21p15c0336 การพนัฒนาระบบตก้นแบบเพพพื่อประเมทินคคุ่า
โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนสยุนนันทา
ความชพทิ้นในขก้าว ดก้วยเทคโนโลยรอทินเทอรร์เนล็ต สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile
ของทยุกสรรพสทิพื่ง-กรณรศศึกษากลยุคุ่มสหกรณร์โรงสร Application)
ขก้าว

นางรยุจทิจนันทรร์ วทิชทิวานทิเวศนร์

นายสยุรยยุทธ หลวงพทิทนักษร์

ภาคกลาง

135

21p15c0377 แอปพลทิเคชนันสคุ่งเสรทิมการเรรยนรถูก้ภายในศถูนยร์การ โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายวทิสนันตร์ ตนัทิ้งวงษร์เจรทิญ
เรรยนรถูก้ชยุมชนฅนเมพอง บศึงบนัว ดก้วยเทคโนโลยรโลก สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile คยุณทหารลาดกระบนัง
เสรทิมจรทิง
Application)

นายพนัชรพล พงษร์พาณทิชยร์

นายธนกฤต สยุขสราญ

136

21p15c0388 แอพพลทิเคชนันบนมพอถพอเพพพื่อชคุ่วยเหลพอชาวตคุ่าง โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวอนัญชลทิสา แตก้ตระกถูล
ชาตทิจนาแนกอาหารและเมนถูไทย
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile ธนบยุรร
Application)

นายพทิชญยุตมร์ ศทิรทิพทิศ

นายธนาธทิป สยุเนตร

137

21p15c0392 แพลตฟอรร์มบนัตรสมาชทิกและการสะสมคะแนน โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาววทิททิดา จงศยุภชนัยสทิทธทิดิ์
ผคุ่านแอปพลทิเคชนันบนเวล็ปไซตร์และสมารร์ทโฟน สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile ธนบยุรร
Application)

นายธทิตทิวนัฒนร์ ธนัญภนัคลพอพงคร์

นายนวปฎล จนันทรร์เพล็ง

138

21p15c0438 แอพพลทิเคชนัพื่นนนาทางและหาเสก้นทางทรพื่สนัทิ้นทรพื่สยุด โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวอนัญชลทิสา แตก้ตระกถูล
ในซยุปเปอรร์มารร์เกล็ต
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile ธนบยุรร
Application)

นายชาญชนะ วทิชา

นางสาวไอรทิณ ยยุกตจรงคร์

139

21p15c0449 แอปพลทิเคชนันมพอถพอแบบไมคุ่รวมศถูนยร์สนาหรนับ โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายธรรพงศร์ ลรลานยุภาพ
ตรวจสอบความเปป็นเจก้าของสลากกทินแบคุ่ง
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile คยุณทหารลาดกระบนัง
รนัฐบาล โดยใชก้การลงนามแบบอทิเลล็กทรอนทิกสร์ Application)

นายณพงศร์ ตนันสกยุล

นางสาวจทิรภทิญญา งามแสงจนันทรร์
ฉาย

ภาคกลาง

140

21p15c0499 โปรแกรมเลคุ่นเพลงตามอารมณร์

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานบนเครพอขคุ่าย สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวสยุพนัณณดา โชตทิพนันธร์
สนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์เคลพพื่อนทรพื่ (Mobile คยุณทหารลาดกระบนัง
Application)

นายกฤตฤณ ฌานคยุปตรนัตนร์

นายรภนัสศนักยร์ ศรรวนัฒนวรชนัย

ภาคกลาง

141

21p21c0015 สถูก้ตคุ่อไป! นายพอเพรยง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นายนรทิศ ถนอมทรนัพยร์

นายกฤตทิพงษร์ รยุกขชาตทิ

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา
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นายชนัยชนะ ปลอดภนัย

นางอรทิสา กยุลฉวะ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายธานทินทรร์ ศรรไทย

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายชลนันธร หนทิทิ้ววทิยะวงคร์

นายณนัฐนนทร์ บยุญเขตตร์

ภาคกลาง

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ภาค

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
142

21p21c0017 สองเราเขยคุ่าโลก

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นายเกรทิกวทิทยร์ ศยุภวรรธนะกยุล

นายจนักรพงศร์ บยุญฤทธทิดิ์ลนักขณา

143

21p21c0018 ทคุ่าไมก้ตายทะลายมอนเตอรร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นายวศทิน สยุขรทรนัพยร์

นายชนัยธนัช ฉพื่นาเฉลทิม

นายกนัณภาค จาวสยุวรรณวงษร์

ภาคกลาง

144

21p21c0037 ลากบคุ่อยๆคคุ่อยๆจนา

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นางสาววทิรากานตร์ แจคุ่มแจก้ง

นางสาวณนัฐนนันทร์ เลทิศนนันทกยุล

นางสาวสยุรภา เชาวร์ขยุนทด

ภาคกลาง

145

21p21c0183 ปรทิศนาทก้าใหก้ลอง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนนวมทินทราชทินถูทศทิ สตรรวทิทยา นางสาวศยุภทิสรา คนาอยุดม
๒

นายเฉลทิมเดช ประพาสมณเฑรยร นายธนาธทิบดร สรหาบยุญทอง

นางสาวอนัจจทิมา ฐทิตะลนักขณะ

ภาคกลาง

146

21p21c0199 อทินฟปินทิตรทิ้ บรยอนดร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนธนัญรนัตนร์

นายศทิวะพล จนัตยุกถูล

นายพรรพงศร์ ภาคภถูมทิ

นายอานนทร์ ศรรประเสรทิฐ

ภาคกลาง

147

21p21c0272 ขอสคุ่วนบยุญไดก้ไหม ในฐานะโมตนัสสะกล็ไดก้

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนบดทินทรเดชา (สทิงหร์ สทิงหเสนร) นางวทิไล สยุขเกพทิ้อ
๒

นายพทิชชา หยุตะจถูฑะ

นางสาวพรหมพร ชนัยหมก

นางสาวอรนัชฌา ปปิปิ่นประยถูร

ภาคกลาง

148

21p21c0376 ดรนารร์เรท

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวรยรร์
คอนแวนตร์

นางสาวจรรนนันทร์ อนนันตร์ประภา นางสาวมณรรนัตนร์ บยุญจนันทรร์
กรณร์

นางสาวเกศสกานตร์ ใจจนันทรร์

ภาคกลาง

149

21p21c0405 ยถูนทิคอรร์น

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นางสาวปททิตตา ฌาโนปกรณร์

นายศยุภกทิตตทิดิ์ บยุญทา

นางสาวฉโลชา ศรรบรทิบถูรณร์

ภาคกลาง

150

21p21c0417 บก้านนรทิ้มรอะไร

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายเจรทิญศนักดทิดิ์ ทองอทินทรร์

นางสาวสยุนทิษา สวนัสดร

นางสาวฐทิตทิรนัตนร์ ลถูกนนักรบ

ภาคกลาง

151

21p21c0418 รสเลทิศ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายอทิสรา สยุภาสนัย

นายชยน อทิสระธนาชนัย

นายพฤฒทิพงษร์ มาบนารยุง

ภาคกลาง

152

21p21c0419 เอาชรวทิตรอดตลอด 9 เดพอน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายอานนทร์ แกคุ่นจนันทรร์

นายธนกฤต ศะศทินทิล

นายทรรวยุฒทิ เหล็มบาสนัตยร์

ภาคกลาง

นายภาศกร ภาคอนัต

นายเดชา ดรทินทพงศร์
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153

21p21c0421 ฝปันรก้ายของเดล็กนก้อย

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายสทิรวทิชญร์ โครตทา

นายภนัทรพล แปฟ้นขาว

นายพรตกนาภถู หาภา

ภาคกลาง

154

21p21c0422 นทิ้นาตาสรดนา

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายณนัฐทิวยุฒทิ ขวนัญเมพอง

นายรตทิโรจนร์ เวรยงสา

นายวสทิษฐร์พล สทิทธทิโชตทิ

ภาคกลาง

155

21p21c0423 กระตคุ่ายนก้อย

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นางสาวณนัฐธทิดา ปยุป่นอยุดม

นางสาวปาณทิศา โพธาพนันธยุร์

นายธนภถูมทิ บยุรรรมยร์

ภาคกลาง

156

21p21c0424 บนัญชาราชนัน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นางสาวสยุภนัคศทิรทิ แกก้วศรร

นายชาครทิต วทิเศษรจนา

นายธนาธร เผพอกสนาลร

ภาคกลาง

157

21p21c0425 กนังฟถู มาสเตอรร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายรฐนนทร์ สยุวรพงษร์

นายกฤตวนัฒนร์ ประจวบกลาง

นายกทิตตทินนันทร์ ศรรสทิงหร์

ภาคกลาง

158

21p21c0426 คทิมบรทิ้กนับขยุมทรนัพยร์ทรพื่หายไป

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นางสาวนวพร เจทิมขวนัญ

นางสาวณนัญมน ศทิรทิมงคล

นางสาวชรทินรนัตนร์ เอรพื่ยมสะอาด ภาคกลาง

159

21p21c0427 การโจมตรของขยะอวกาศ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นางสาวพลอยชมพถู ศรรสนาราญ นางสาวธทิดารนัตนร์ เพล็งพงษร์ษา

นายทวรพล มรสมศนัพยร์

ภาคกลาง

160

21p21c0428 ฟารร์มมหาสนยุก

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นางสาวณนัฎฐนทิจ ศรรทอง

นางสาววรรณพร ศทิรทินภางกถูร

นางสาวพรรษชล คนาสวนัศดทิดิ์

ภาคกลาง

161

21p21c0429 วทิพื่งเพพพื่อรอด

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายอมาญาสร์ บยุญกอง

นายนรทินธร นามวงศร์

นายปฐมพร นทิพื่มนวล

ภาคกลาง

162

21p21c0430 ยอดมนยุษยร์ผถูก้พทิชทิตขยะ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายธทิตทิมา วงศร์อยุบล

นายธนภนัทร คงเพล็ชรขาว

นายวรรยยุทธ วรรณทวร

ภาคกลาง

163

21p21c0432 สารพนัดปปัญหาของนายขก้างบก้าน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายวรนัญญถู ธรรมสมภาพกยุล

นายธนาศนักดทิดิ์ ฮวดเพล็ง

นายณนัฐพนธร์ ภาคญาตทิ

ภาคกลาง
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164

21p21c0433 นทินจา

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นางสาวฝนหลวง สยุภาภรณ

นายตยุรวทิทยร์ สตทิชอบ

นางสาวปภาดา เพชรมณร

ภาคกลาง

165

21p21c0435 เกมยทิงผรในเมพอง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายธนพล จนันศรร

นายณนัฐพงษร์ สนัสสวรระ

นายชนัยทนัศ งามกนาพถูวทิวนัฒนร์

ภาคกลาง

166

21p21c0436 วทิพื่งวทิพื่งสถูก้

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายธรรพร์ณธร เขรยวคถูหา

นายวรรภนัทร วงศร์สยุกนัลปป

นายประวทิทยร์ ศยุภลนักษณร์ไพศาล ภาคกลาง

167

21p21c0439 เซฟเดอะแพลน!

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรสยามบรทิหารธยุรกทิจ นายจรรวนัสสร์ ธนเกรยรตทิขจร

นายกรรพนัฒนร์ กทิระวงศร์สกยุล

นายศยุภกร นาคแกก้ว

นายพรรพนัฒนร์ สวนัสดทิดิ์

ภาคกลาง

168

21p21c0453 นนักรบในตนานาน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนบดทินทรเดชา (สทิงหร์ สทิงหเสนร) นางสาวพนัชรทินทรร์ มลสนันเทรยะ เดล็กชายนรภนัทร พรหมมาณพ
๒

เดล็กหญทิงวนันรนัตนร์ กทิตตทิศนักดทิดิ์เสรรกยุล นายศรยุต แสงสนทิท

ภาคกลาง

169

21p21c0456 ขอเสรยงหนคุ่อย

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

โรงเรรยนบดทินทรเดชา (สทิงหร์ สทิงหเสนร) นางวทิไล สยุขเกพทิ้อ
๒

นายภาสวยุฒทิ วทิจารณบยุตร

นางสาวชนัชชญา สยุขเกพทิ้อ

ภาคกลาง

170

21p22c0014 เพลยร์เพลทินเลทิรร์นกราวดร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นายศนักดทิดิ์ชนัย เปาอทินทรร์

ภาคกลาง

171

21p22c0016 วทิพื่งแลก้วรถูก้

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นายแกน มงคลากร

ภาคกลาง

172

21p22c0021 หก้องปฏทิบนัตทิการสรเขรยว

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นายธนวนันตร์ เชพทิ้อมนัพื่ง

173

21p22c0022 ชรวทิตในดาวรก้าง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นางปปิยาภรณร์ แสงนาค

นายฐนัชชนมร์ มยุขประดนับ

174

21p22c0023 รถูก้ศนัพทร์ ลนับสมอง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นางสาวฤทนัยมาตา ขวนัญเกตยุ
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ภาคกลาง
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175

21p22c0024 สทิพื่งเลล็กๆทรพื่เรรยกวคุ่าเซลลร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นางสาวอาททิตยา สยุดใจ

นายอรรถเศรษฐร์ นทิยมศรร

นายกฤษฎทิดิ์ สนังขร์บนัวศรร

ภาคกลาง

176

21p22c0028 พลทิกโลกาลคุ่าประวนัตทิศาสตรร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นางปปิยาภรณร์ แสงนาค

นายคทิรากร กลคุ่อมฤทธทิดิ์

นายสยุทธทิภนัทร บนารยุงญาตทิ

นายณนัฐวนัฒนร์ ผลปราชญร์

ภาคกลาง

177

21p22c0056 เวทคณทิตพทิชทิตฝปัน

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนปทยุมวทิไล

นายศราวยุธ ฤทธทิดิ์จอหอ

เดล็กชายวทิทวนัส กทิตทิภนัทรร์ถาวร

เดล็กชายธนภถูมทิ จทิตรโสภทิณ

เดล็กชายพยุฒทิพงศร์ จนันทรร์ดร

ภาคกลาง

178

21p22c0065 ฉนันคพอสยุรทิยะจนักรวาล

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรทนักษทิณา
บรทิหารธยุรกทิจ

นางสาวศยุภานทิช แสงผา

นางสาวสยุธาสทินร ปานทอง

นายสยุรนนทร์ รถูปดร

179

21p22c0075 ดทินแดนมหนัศจรรยร์แหคุ่งดาราศาสตรร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

วทิทยาลนัยเทคโนโลยรทนักษทิณา
บรทิหารธยุรกทิจ

นางสาวสยุวทิมล แขกซอง

นางสาวศทิรทิลนักษณร์ จนันดรบยุตร

นายวรวยุฒทิ คลก้ายแกก้ว

นางสาวศยุภานนัน สทินพพลนับ

ภาคกลาง

180

21p22c0220 สพพื่อชคุ่วยสอนและตรวจสอบความถถูกตก้องของ
การสะกดนทิทิ้วมพอ

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนปทยุมวทิไล

นายจารศึก ขจรเจรทิญศนักดทิดิ์

นายเทอดทถูน สมรสมนตรร

นางสาวณนัฏฐณทิชา ชทิดสนทิท

นายธนวนัฒนร์ แนคุ่จรทิง

ภาคกลาง

181

21p22c0306 แอปพลทิเคชนันชคุ่วยจนาคนาศนัพทร์ผคุ่านการปลดลล็อก โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้
หนก้าจอสมารร์ทโฟน : อทิงกร์ลล็อก

โรงเรรยนบดทินทรเดชา (สทิงหร์ สทิงหเสนร) นายลนัทธพล ดคุ่านสกยุล

นายภพธรรม เจรทิญแนว

นายณนัฐภนัทร ปปัญจวรณทิน

นายปยุณยวยุฒทิ โตมรบยุญ

ภาคกลาง

182

21p22c0360 โครงการตอบฉนันหนคุ่อย

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนทรงวทิทยร์ศศึกษา

นายจยุฬา ชมชพพื่น

เดล็กหญทิงณนัฐชยา สยุขเกพทิ้อ

ภาคกลาง

183

21p22c0393 ตทิจิ๊ง ตต๊อด

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวรยรร์
คอนแวนตร์

นางสาวศรา หรถูจทิตตวทิวนัฒนร์

นางสาวสยุภาวดร ภถูสนาม

นางสาวธนัญชนก อนัศวฤกษร์นนันทร์ นางสาวอรอนงคร์ สยุขประเสรทิฐ ภาคกลาง

184

21p22c0394 เทคโนไทมร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรรยนรถูก้

โรงเรรยนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวรยรร์
คอนแวนตร์

นางสาวศรา หรถูจทิตตวทิวนัฒนร์

นางสาวณาฌา หทิรนัญญการ

นางสาวปปัณฑร์ชนทิต สทิงหร์เจรทิญ

185

21p23c0012 โบตทิวรอ

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนสามเสนวทิทยาลนัย

นางกรกมล กนาเนทิดกาญจนร์

นางสาวผกามาศ ชคุ่วยนะ

นางสาวณทิชตทิพนักตรร์ ลนักขษร
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ภาคกลาง

เดล็กหญทิงธนัญลนักษณร์ คยุณาทรกยุล ภาคกลาง

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ภาค

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
186

21p23c0013 มายเบบรทิ้แอนดร์มร

187

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนสามเสนวทิทยาลนัย

นางกรกมล กนาเนทิดกาญจนร์

นางสาวกชกร นยุอยุปละ

21p23c0025 ระบบแบคุ่งปปันหนนังสพอและยพมหนนังสพอพรก้อมคนา โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน
แนะนนา

โรงเรรยนสตรรอคุ่างทอง

นางสาวปปิยรนัตนร์ กศึงฮะกทิจ

นายดนยุสรณร์ สระทองแกก้ว

188

21p23c0030 เวล็บแอพลทิเคชนัพื่นตรวจจนับตนาแหนคุ่งสทิวบนใบหนก้า โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน
วทิเคราะหร์ระบบอวนัยวะภายในรคุ่างกาย

โรงเรรยนวทิทยาศาสตรร์จยุฬาภรณราช นายพนา สาระยาม
วทิทยาลนัย ลพบยุรร

นางสาวพราวพลอย เประยะโพธทิดิ์ นางสาวพรธทิดา โพธทิดิ์ใบ
เดช

ภาคกลาง

189

21p23c0197 กคุ่อบก้าน สรก้างตนัว

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนธนัญรนัตนร์

นายภาสกร ภาคอนัต

นายกฤตทิน กลทิพื่นเเกก้ว

นางสาวพทิมพร์รตทิ ลทิมปนะวรรณ นางสาวสยุพรรณร พงศร์ตระกถูล
เจรทิญ

ภาคกลาง

190

21p23c0200 อามคุ่า

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนธนัญรนัตนร์

นายภาสกร ภาคอนัต

นางสาวฐทิตาภา ขยุนวทิเศษ

นางสาวศทิรทิลนักษณร์ นวลสาย

นายธนภนัทร กยุลคนา

ภาคกลาง

191

21p23c0250 โครงการตรวจวนัดปรทิมาณควนันบยุหรรพื่

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนสามเสนวทิทยาลนัย

นางกรกมล กนาเนทิดกาญจนร์

นางสาวกฤตทิยากร โพธทิดิ์ชนัย

นางสาวอตทิกานตร์ ลรทวรกยุล
สมบถูรณร์

นางสาวพรนภนัส นทิลพฤกษร์

ภาคกลาง

192

21p23c0284 ถนังขยะอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวรยรร์
คอนแวนตร์

นางสาวศรา หรถูจทิตตวทิวนัฒนร์

นางสาวณภนัค สยุทธะพทินทยุ

เดล็กหญทิงวทิชญาดา ชนานาญศทิลปป เดล็กหญทิงเบญญาดา พฤกษร์
พงศกร

ภาคกลาง

193

21p23c0309 สเนค

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนสามเสนวทิทยาลนัย

นางกรกมล กนาเนทิดกาญจนร์

นายธนกฤต ตนันรนัตนการ

194

21p23c0365 สมารร์ท ดรเทค

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวรยรร์
คอนแวนตร์

นายเดชา ดรทินทพงศร์

นางสาวลนัลนา รณกรกทิจอนนันตร์ นางสาวนนัทธมน ททิมสยุวรรณ

นางสาวนภนัสรา ตนันมงคล

ภาคกลาง

195

21p23c0373 เครพพื่องผลทิตไบโอดรเซลอนัตโนมนัตทิ พรก้อมระบบการ โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน
ตรวจสอบ และควบคยุมผคุ่าน Application

โรงเรรยนวทิทยาศาสตรร์จยุฬาภรณราช นายพนา สาระยาม
วทิทยาลนัย ลพบยุรร

นายกรสกล ดนารงคร์กยุลนทิช

นายอรยุณ เนตรร์ประพนันธร์

นายพรรวทิชญร์ ชองขนันปอน

ภาคกลาง

196

21p23c0380 นาฬทิกาปลยุกสนาหรนับคนหถูหนวก

โรงเรรยนโสตศศึกษาทยุคุ่งมหาเมฆ

นายศยุทธวรรร์ ธาราวรณร์

นายพนันศนักดทิดิ์ เปรมชนัยวรกยุล

นายคณาศนักดทิดิ์ สนันตทิกรกยุล

ภาคกลาง

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

นายไตรภพ ทองชคุ่วง
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ภาคกลาง

นายธนกฤต หทิรนัญ

นายภถูวเดช สทิงหร์รพพื่นเรทิง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
197

21p23c0395 การพนัฒนาแอพพลทิเคชนัพื่นประเมทินสภาพถนน

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนสามโคก

นายศนักรภพณร์ ปรทิยนัตทิฆพนันธร์

นายรนัฐกรณร์ พลแสน

นายเบญจพงศร์ เพชรเหลรพื่ยม

198

21p23c0446 เอ-วรไอพร

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

โรงเรรยนสามเสนวทิทยาลนัย

นางกรกมล กนาเนทิดกาญจนร์

นายอทิศรา ขคุ่าน

นายวทิชญร์ภาส ตนัทิ้งเปรมศรร

นายภวนัต โคตรสยุวรรณ

ภาคกลาง

199

21p31c0457 ระบบถามตอบเพพพื่อชคุ่วยในการเรรยนรถูก้ดก้วยตนเอง โปรแกรมถามตอบจากคลนังขก้อมถูลวทิกทิพรเดรยภาษา มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏเทพสตรร
จากวทิกทิพรเดรยภาษาไทย
ไทย (Question answering program from
Thai Wikipedia)

นางสาวธนัญณทิชา ทองอยถูคุ่

นายวยุฒทิชนัย กลก้าเกทิด

นางสาวททิภาพร คนาอก้อ

ภาคกลาง

200

21p32c0059 การรถูก้จนาลายมพอเขรยน

สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นางสาวชยุตทิเมษฏร์ ศรรนทิลทา
คยุณทหารลาดกระบนัง

นายฉนัตรชนัย แซคุ่ตนัน

นายสยุชาครรยร์ ชาตทิพจนร์

นายสรนัล ลทิมปสถทิรกทิจ

ภาคกลาง

201

21p32c0181 การรถูก้จนาลายมพอเขรยนภาษาไทยโดยใชก้การมอง BEST 2019 Handwritten Recognition:
เหล็นของเครพพื่องและการเรรยนรถูก้ของเครพพื่อง
การรถูก้จาน ลายมพอเขรยน

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายชวาล เพรยรสนัตยานนทร์

นายณนัฐพนธร์ ธรรมอาชรพ

นายภณ จทิตตร์นทิลวงศร์

ภาคกลาง

202

21p32c0191 การรถูก้จนาลายมพอเขรยนโดยใชก้คอนโวลถูชนันนอล นทิว BEST 2019 Handwritten Recognition:
รอลเนล็ตเวทิรร์ค แยกตามองคร์ประกอบคนาภาษา การรถูก้จนาลายมพอเขรยน
ไทย

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายอรรถวทิท ไชยโรจนร์

นายปปัญญาวยุธ ศรรอทิสรานยุสรณร์ นายวทิวนัฒนชนัย แสงสงคุ่า

ภาคกลาง

203

21p32c0243 การรถูก้จนาตนัวอนักษรภาษาไทยโดยเทรยบกนับโมเดล BEST 2019 Handwritten Recognition:
ทางภาษาแบบ n-gram
การรถูก้จาน ลายมพอเขรยน

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นางสาวชนทิสรา วทิบถูลยร์ลาภ

นายภาคยร์ มณรฉาย

ภาคกลาง

204

21p33c0041 หยุคุ่นยนตร์สนารวจวนัตถยุตก้องสงสนัย

นายนทิพนัฒนร์ มานะกทิจภทิญโญ

นางสาวณนัฐฐทิณร จรกา

นางสาวกาญจนา แสวงสยุข

ภาคกลาง

205

21p33c0223 ระบบรายงานความหนาแนคุ่นของคนจากภาพ โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานสนาหรนับสพพื่อสาร จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
ระหวคุ่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายปณายยุ ครลาวนัฒนร์

นายชญานนทร์ เอรพื่ยมวทิวนัฒนร์

นายพงศร์พทิสทิฐ ธนสยุทธทิเวศยร์

ภาคกลาง

206

21p33c0291 ระบบฟารร์มสาหรคุ่ายพวงองยุคุ่นอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานสนาหรนับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลนัยศรรปทยุม
ระหวคุ่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

นายจทิโรจนร์ จรทิตควร

นายนภพล ขวนัญทอง

นายฐาปกรณร์ พนันธร์วงษร์

นายศทิวนัช รนัตนานยุรนักษพงษร์

ภาคกลาง

207

21p33c0313 Yakuna: ผถูก้ดถูแลยา

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานสนาหรนับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวเกล็จแกก้ว ธเนศวร
ระหวคุ่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
ธนบยุรร

BEST 2019 Handwritten Recognition:
การรถูก้จนาลายมพอเขรยน

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานสนาหรนับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนดยุสทิต
ระหวคุ่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

-
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นางสาววรทิศรา ลทิทิ้มพรจทิตรวทิไล นายวจนะ จงรยุจทิภทิญโญ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

20181022_NSC2019_FirstRound_Central

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ภาค

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
208

21p33c0363 ตถูก้เลรทิ้ยงปลาอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งานสนาหรนับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายขจรพงษร์ อนัครจทิตสกยุล
ระหวคุ่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
ธนบยุรร

นายวนัชรวรรร์ ฉทิมพาลร

นางสาวพทิรญาณร์ สมบถูรณร์ชนัยวงศร์ นายอภทิรนักษร์ สนังขร์อารรยกยุล

ภาคกลาง

209

21p34c0086 ระบบคก้นหาในฐานขก้อมถูลดก้วยภาษาไทย

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายสนันตทิธรรม พรหมอคุ่อน
(Data Science and Artificial Intelligence ธนบยุรร
Application)

นายธนเดช ศรรสยุขวสยุ

นายวทิธถูสทิรทิ รอดสมบถูรณร์

นายสยุทธทิพงษร์ ทองบก้านเกาะ

ภาคกลาง

210

21p34c0115 โปรแกรมประยยุกตร์การระบยุตนัวบยุคคลดก้วย
โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ
ใบหนก้าสนาหรนับตรวจจนับและบนันทศึกการเขก้า-ออก (Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นายมฤคทินทรร์ ใจดร

นายชนาธทิป สยุวรรณทนัต

นางสาวปารทิตา พานพยุคุ่ม

ภาคกลาง

211

21p34c0140 การโฆษณาดก้วยระบบอนัจรทิยะ

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ
(Data Science and Artificial Intelligence ธนบยุรร
Application)

นางสาวกาญจนาพร อยุดมททิพยร์ นายฉนัตรทอง รทิมทอง

นายสาธทิน ลทิมจนานงคร์

ภาคกลาง

212

21p34c0188 แชทบอทขนมไทย

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นางสาวมทินตรร์ธาฎา พรมสยุทธทิ นางสาวสยุชานนันทร์ วงศร์อดยุลวทิทยร์
พนันธร์

ภาคกลาง

213

21p34c0198 ระบบวทิเคราะหร์พฤตทิกรรมผถูก้เรรยนภายใน
หก้องเรรยน

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายกทิตทิดิ์สยุชาต พสยุภา
(Data Science and Artificial Intelligence คยุณทหารลาดกระบนัง
Application)

นายพงศธร กทิตตทิวรปปัญญา

นายวทิพยุธ ภถูคุ่ทอง

ภาคกลาง

214

21p34c0221 ระบบการตทิดตามสภาพจราจรและควบคยุม
สนัญญาณไฟจราจร

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายณฐวรรธกร์ ขวนัญภถูมทิ

นายวรทิทธทิดิ์ ประสาทฤทธา

215

21p34c0236 ระบบวทิเคราะหร์พฤตทิกรรมการขนับรถของผถูก้ขนับรถ โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
ตถูก้โดยสารสาธารณะจากภาพวรดรทนัศนร์กลก้องตทิด (Data Science and Artificial Intelligence
หนก้ารถยนตร์
Application)

นางสาวภควรรณ ปปักษร

นายภนัคพล แซมเพล็ชร

216

21p34c0256 เดอะ ครปเปอรร์: ระบบเฝฟ้าระวนังอนัจฉรทิยะภายใน โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ
บก้าน
(Data Science and Artificial Intelligence ธนบยุรร
Application)

นายธนกฤต คลก้ายแกก้ว

217

21p34c0294 การกถูก้คพนขก้อความภาษาอนังกฤษทรพื่ไมคุ่สมบถูรณร์โดย โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
ใชก้การเขก้ารหนัสแบบอนัตโนมนัตทิ
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นางสาววรรณทิตา เถกทิงศนักดทิดิ์ศทิรทิ นายอธทิพนัฒนร์ นทิ้นาเพชร

นายรยุจทิกร ชรากร

ภาคกลาง

218

21p34c0299 ระบบตทิดตามบยุคคลอยคุ่างตคุ่อเนพพื่องในสภาวะ
กลก้องทรมพื่ ยุมมองไมคุ่ซก้อนทนับ

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายชนกธรณ เอพทิ้อไพโรจนร์กทิจ

นายธทิปก ธรรมกยุลางกถูร

ภาคกลาง

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นายเกรรยงไกร ลทิพื่มทอง

นายนกยุล คถูหะโรจนานนทร์
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นางสาวสยุธทิดา สยุคนธร์นนันททิกยุล

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายธนกฤต ผนังวทิวนัฒนร์

นายนทิตทิพนัฒนร์ ใจดร

ภาคกลาง
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พฒ
หั นาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พหัฒนาคนททท 1)
219

21p34c0316 ระบบผถูก้ชคุ่วยแพทยร์ชาญฉลาดในการประเมทิน
โอกาสการตทิดเชพทิ้อของผถูก้ปป่วยผคุ่าตนัด

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายธรรพงศร์ ลรลานยุภาพ
(Data Science and Artificial Intelligence คยุณทหารลาดกระบนัง
Application)

220

21p34c0340 การเพทิพื่มความละเอรยดขก้อความทรพื่ขาดความคม โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
ชนัดโดยใชก้การเรรยนรถูก้เชทิงลศึก
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

221

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นางสาวธนมณฑร์ ตนันศทิรทิเสรทิญกยุล นางสาวชนนัดดาภรณร์ อคุ่อนแสง

ภาคกลาง

นายธารณร์ พงศาวรร

นายวรวรรร์ ถรระศทิลปป

นายบยุรทินทรร์ เนาวรนัตนร์

ภาคกลาง

21p34c0350 เยลโลวร์เวล็ท - สนัตวแพทยร์อนัจฉรทิยะในกระเปป๋าคยุณ โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นายพรรพล ศทิรทิพงศร์วยุฒทิกร
(Data Science and Artificial Intelligence ธนบยุรร
Application)

นายธเนศ ศรรอมร

นายปองณนัฐ จทิตตทิปปัญญากยุล

นายนพวยุฒทิ พยุกภทิญโญ

ภาคกลาง

222

21p34c0356 ระบบเฝฟ้าตทิดตามพฤตทิกรรมสยุกรโดยใชก้การ
ประมวลผลภาพ

นายนนทนนันทร์ จงทวรผล

นางสาวสยุวนัจนร จนัตตมโล

ภาคกลาง

223

21p34c0384 โปรแกรมชคุ่วยตนัทิ้งและเพทิพื่มความนทิยมหนัวขก้อกระทถูก้ โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย
ในเวล็บ Reddit
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นางสาวฑทิตยา หวานวารร

นายขจรยศ คทิ้นาคถูณ

นายภนัทรธร ปปัทมนังสนังขร์

ภาคกลาง

224

21p34c0386 ระบบคนัดแยกขยะเพพพื่อเสรทิมสรก้างความรถูก้ดก้าน
การคนัดแยกขยะ

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ มหาวทิทยาลนัยธรรมศาสตรร์
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นายวสทิศ ลทิทิ้มประเสรทิฐ

นายฐทิตทิ ชพพื่นบยุบผา

นายศยุภชนัย ตรรประทรปกยุล

นายโศธนะ วทิชาเรพอง

ภาคกลาง

225

21p34c0455 แพลตฟอรร์มแนะนนาแผนทคุ่องเทรพื่ยวสคุ่วนตนัว

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยรพระจอมเกลก้า นางสาวอนัญชสทิลา แตก้ตระกถูล
(Data Science and Artificial Intelligence ธนบยุรร
Application)

นายไชยณรงคร์ ทยุมาภา

นายภาสชนมร์ ปรทิกนัมศรล

นางสาวสยุนทิสา หยุคุ่นชคุ่างไมก้

ภาคกลาง

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมถูลและปปัญญาประดทิษฐร์ สถาบนันเทคโนโลยรพระจอมเกลก้าเจก้า นายสมเกรยรตทิ วนังศทิรทิพทิทนักษร์
(Data Science and Artificial Intelligence คยุณทหารลาดกระบนัง
Application)
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