การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019) รอบคหัดเลลือก
โครงการทททผข่านการพพิจารณา ภาคตะวหันออก
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
1

21p11e0006 สสสู่ครรัว

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายววุฒทินรันทท์ กลรัพื่นดาวลอย
ออก (อด.เทค)

นายสวุทธทิรรักษท์ หอสกวุล

นายขวรัญชรัย วรรณชรัย

ภาคตะวรันออก

2

21p11e0014 แพดดดดี้ ทาวนท์

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายพรันธวุท์ธรัช บรัวรวุสู่งสวรัสดทิด
ออก (อด.เทค)

นางสาวรรักษทิณา สพบศรด

นางสาวภรัทรา มวุกดาบวุญ

นายสทิทธทิชรัย ศทิรทิพรม

ภาคตะวรันออก

3

21p11e0020 คพื่คาคพนหลอน

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายจวุลนทด สดสายชล
ออก (อด.เทค)

นายศรักดทิพรัฒนท์ เนพดี้อขคา

นายอนวุรรักษท์ ลทิยดพื่เก

นายพทิรวุณ ไชยณรงคท์

ภาคตะวรันออก

4

21p11e0029 สงครามสด

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายจวุลนทด สดสายชล
ออก (อด.เทค)

นางสาวสวุนทิษา กลรัดทรรัพยท์

นางสาวณรัฐวดด อาฒยะพรันธท์

นายชยานรันทท์ พวุทธนนทท์

ภาคตะวรันออก

5

21p11e0107 อยสู่ามองตาไดด้มรัดี้ย

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

มหาวทิทยาลรัยราชภรัฏราช
นครทินทรท์

นายสวุพรัฒนท์ สวุขเกษม

นายอานวุภาพ จวุลศรด

นายพรันธกานตท์ พทิทรักษท์ราษฎร นางสาวศศทิวทิมล สะเดา

ภาคตะวรันออก

6

21p11e0139 เซเลสเชดยลเรดยม

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นายสมชรัย เชดยงพงศท์พรันธวุท์

นายพดรณรัฐ อนวุสทิทธทิดหทิรรัญ

นายธนกร โรจนท์นครทินทรท์

ภาคตะวรันออก

7

21p11e0167 รรักษาและตคานานใหมสู่ของผดไทย

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นางอวุรดรรัฐ สวุขสวรัสดทิดชน

นายกรันตท์รพด คณาญาตทิ

นายสทิทธทิศรักดทิด เถพพื่อนพนม

8

21p12e0008 โลกทดพื่ดดกวสู่า

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายววุฒทินรันทท์ กลรัพื่นดาวลอย
ออก (อด.เทค)

9

21p12e0012 ฟารท์มมหรัศจรรยท์

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

10

21p12e0013 หรรษามาตราสะกด

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

นายจทิรวรัฒนท์ ทองเทพ

ภาคตะวรันออก

นางสาวกมลชนก ขาวชสเกดยรตทิ นายสวุรเชษฐท์ พวงนทิล

นายจตวุรงคท์ ตระกสลกทิจชรัย

ภาคตะวรันออก

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นางสาวเออ็นดส ชาญชทิต
ออก (อด.เทค)

นายณรัฐววุฒทิ เนพพื่องจคานงคท์

นายรรัชตทินทรท์ ประวงษท์

นายณรัฐพล คคาดด้วง

ภาคตะวรันออก

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายพรันธวุท์ธรัช บรัวรวุสู่งสวรัสดทิด
ออก (อด.เทค)

นางสาวศทิรทิอรักษร ชลวานทิช

นางสาวมยวุเรศ สาระรรัมยท์

นางสาวจารวุวรรณ สวุวรรณท์

ภาคตะวรันออก
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
11

21p12e0015 มาผสมสดกรันเถอะ

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นางวชรพร สดหะ
ออก (อด.เทค)

นางสาวสวุชาดา ทรับพลด

นางสาวจทิดาภา แกด้วสวุรทิยา

12

21p12e0016 หลานปสปู่เรดยนรสด้ธรรมะ

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นางสาวพทิสมรัย ผวุยผรัน
ออก (อด.เทค)

นางสาวภรัทรนรันทท์ อวุปจรันทรท์

นายพยวุพนธท์ แนสู่นหนา

13

21p12e0034 ธวุรกทิจบนมพอถพอ

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายพรันธวุท์ธรัช บรัวรวุสู่งสวรัสดทิด
ออก (อด.เทค)

นายปฏทิภาณ ไชยปปัญหา

นายสวุรดทิษ ดทิษฐประยสร

ภาคตะวรันออก

14

21p12e0045 วงจรทดลองอทินเตอรท์เนอ็ตในทวุกสรรพสทิพื่งสคาหรรับ โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้
ผสด้เรทิพื่มตด้น

มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นายนรัฎฐพรันธท์ นาคพงษท์

นายสหรรัฐ ปานบด้านเกรอ็ด

นายชรัยธวรัช ทรงกรานตท์

ภาคตะวรันออก

15

21p12e0105 โปรแกรมแสดงกระบวนการแกด้สมการทาง
คณทิตศาสตรท์เชทิงทรัศนะ

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นายประจรักษท์ จทิตเงทินมะดรัน

นายกสทิณบดด วงศท์ทองเหลพอ

นายพงศภรัค รรัตนาอวุดมสวุข

นายณรัฐภสรทิทรท์ วทิชทิต

ภาคตะวรันออก

16

21p12e0106 การทดลองเซลลท์ไฟฟฟ้าเคมดเชทิงปฏทิสรัมพรันธท์ใน
ระบบเสมพอนจรทิง

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นายประจรักษท์ จทิตเงทินมะดรัน

นายณรัฐพล ศรดระษา

นางสาวฐาปนด ถนอมวงศท์

นายธเนศพล ดวงตต๋า

ภาคตะวรันออก

17

21p12e0141 สพพื่อการเรดยนการสอนวทิชาดนตรด-นาฏศทิลปป์
ระดรับชรัดี้นมรัธยมศศึกษาปปีทดพื่ 1 กรณดศศึกษา
โรงเรดยนบด้านเนทินหอม

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นางสาวอรบวุษปป์ ววุฒทิกมลชรัย

นางสาวศวุภธทิดา ตสมไทย

นายกรวทิชญท์ สทิมมา

ภาคตะวรันออก

18

21p12e0144 สพพื่อมรัลตทิมดเดดย สอนการใชด้โปรแกรม Blender โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้
3D

มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นายสมชรัย เชดยงพงศท์พรันธวุท์

นายณรัฐพล วานทิชสคาราญ

นายภสมทิภรัทร ศรดมนตรด

ภาคตะวรันออก

19

21p12e0147 เรดยนรสด้เกษตรทฤษฎดใหมสู่บนกระบะทราย AR

มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นายประจรักษท์ จทิตเงทินมะดรัน

นายจรักรภรัทร หรพื่คาเดช

นายธนธรณท์ กทิจมานะเมตตามทิตรท์ นายธนวรัฒนท์ บวุตรสทิงหท์

ภาคตะวรันออก

20

21p13e0063 เครพพื่องชสู่วยเดทิน สคาหรรับผสด้ปปู่วยกลด้ามเนพดี้ออสู่อนแรง โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
และผสด้สสงอายวุ

มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นายนทิมทิต ศรดคคาทา

นายอตทิเทพ ยารวง

นายภสชทิต สมหวรัง

ภาคตะวรันออก

21

21p13e0064 หวุสู่นยนตท์ปลดทวุกขท์

มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นางสาวยวุพทิน สรรพควุณ

นายรรัชชานนทท์ เผพอกนอก

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
และผสด้สสงอายวุ
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ภาคตะวรันออก

ภาคตะวรันออก
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
22

21p13e0103 ไมด้เทด้าแจด้งเตพอน

มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นางสาวยวุพทิน สรรพควุณ

นายบดดศร อวุดมพรันธท์

23

21p13e0108 ระบบวทิเคราะหท์อาการบาดเจอ็บและอาการเจอ็บ โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
ปปู่วยของผสด้สสงอายวุใหด้สามารถดสแลตนเองและเขด้า และผสด้สสงอายวุ
ถศึงโรงพยาบาลไดด้รวดเรอ็ว

มหาวทิทยาลรัยเกษตรศาสตรท์
วทิทยาเขตศรดราชา

นางสาวสวุพาพร บรรดาศรักดทิด

นางสาวสถทิตยท์พร จรันทรท์เจรทิญ นางสาวสาธทิดา บวุญนาโค

นายคณทิน สดชพพื่น

ภาคตะวรันออก

24

21p13e0112 การพรัฒนาระบบการอสู่านผลการตรวจสวุขภาพ โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
จากหด้องปฏทิบตรั ทิการและการจรัดการดด้านสวุขภาพ และผสด้สสงอายวุ

มหาวทิทยาลรัยราชภรัฏรคาไพพรรณด นายคงกฤช ปปิตานนทท์

นายศวุภกร พพชพสล

นายชรัยนรันตท์ เชวงศทิลปป์

นายพงษท์เพชร วทิเศษดด

ภาคตะวรันออก

25

21p13e0151 เพชฌฆาตความเครดยด: ผสู่านสรัญญาณชดพปฟ้อน โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
กลรับ
และผสด้สสงอายวุ

มหาวทิทยาลรัยศรดนครทินทรวทิโรฒ นายธดระศรักดทิด จรันทรท์วทิเมลพอง

นายวทิกรานตท์ ศทิวดคารงพงศท์

นายพงศท์ปณต พวงระยด้า

นายธนภณ เหรดยญทอง

ภาคตะวรันออก

26

21p13e0199 การประเมทินทสู่าในการออกกคาลรังกายดด้วยวทิธดการ โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
วทิเคราะหท์ภาพถสู่าย: การตรวจสอบทสู่ายพน และ และผสด้สสงอายวุ
การวรัดมวุมงอของขด้อเขสู่าระหวสู่างการสควอท

มหาวทิทยาลรัยศรดนครทินทรวทิโรฒ นายฑดฆพรันธวุท์ เจรทิญพงษท์

นางสาวการะเกด กระแสรท์ชล

27

21p14e0055 อวุปกรณท์ปอฟ้ งกรันนรักทสู่องเทดพื่ยวหลงทางและ
สสญหาย

28

โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
และผสด้สสงอายวุ

นายอณทิรวุต ศรดวทิรรัช

ภาคตะวรันออก

ภาคตะวรันออก

นายวทิชญา รวุสู่นสวุวรรณท์

นายจรทินทรท์ แขอทิพื่ม

นายจทิตวรัต สารสวุวรรณ

21p14e0071 ระบบลงทะเบดยนและตทิดตามเพพพื่อดสแลสรัตวท์เลดดี้ยง โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยด

นายนทิวร ศรดควุณ

นางสาววนารรัตนท์ โอวาท

นางสาวกรันธทิมาภรณท์ ควุณรรัตนท์

29

21p14e0129 รดนดี้คากลด้วยไมด้ (สกวุลหวาย) อรัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยด

นายพทิเชษ วะยะลวุน

นางสาวฐทิตาพร กด้อนฆด้อง

นางสาวกวุลปรทิยา กทิจเจรทิญ

ภาคตะวรันออก

30

21p14e0130 เครพพื่องใหด้อาหารแมวอรัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยด

นายพทิเชษ วะยะลวุน

นางสาวนรัชชา ศทิรทิมงคล

นายนทิตทิลรักษณท์ จวุมศทิลปป์

ภาคตะวรันออก

31

21p14e0132 การตรวจสอบรสปภาพทดพื่มดเครพพื่องดพพื่มแอลกอฮอลท์ โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยเกษตรศาสตรท์
บนโลกอทินเตอรท์เนอ็ตโดยใชด้การเรดยนรสด้เชทิงลศึก และเทคโนโลยด
วทิทยาเขตศรดราชา

นางสาวสวุพาพร บรรดาศรักดทิด

นายพวุฒทิเมธ ปรรัชญกวุล

นางสาววรชา แสนวงคท์

ภาคตะวรันออก

32

21p14e0138 ระบบหด้องเรดยนอรัจฉรทิยะ

นายกฤษณะ ชทินสาร

นายธนกร วงศท์โชคชรัย

นายอภทิวรัฒนท์ รรัตนอวุบล

ภาคตะวรันออก

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
และเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยด
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ภาคตะวรันออก

นางสาวนฤภร เชพดี้อเมพองพาน

ภาคตะวรันออก

20181022_NSC2019_FirstRound_East

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
33

21p14e0148 เครพพื่องไลสู่นกอรัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
และเทคโนโลยด
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นายอนทิราช มทิพื่งขวรัญ

นายกวุณฑล จงจงประเสรทิฐ

นางสาวธทิดารรัตนท์ ขรรคท์มา

34

21p14e0150 Proceeding คลทิก คลทิก

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยด

นายกฤษณะ ชทินสาร

นายธวรัชชรัย ภสชนา

นางสาวอรนวุช ตาดคา

35

21p14e0170 หวุสู่นยนตท์รรักษาความปลอดภรัยในบด้าน

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยด

นายพทิเชษ วะยะลวุน

นายสทิทธทิศรักดทิด นทิสสรัยสวุข

นายนทิรพล แซสู่กพอ

ภาคตะวรันออก

36

21p14e0173 ถรังปฏทิกรณท์แบบไรด้ออกซทิเจนเพพพื่อการผลทิตบทิวทา โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
นอลทางชดวภาพโดยควบควุมผสู่านอวุปกรณท์
และเทคโนโลยด
เคลพพื่อนทดพื่

นายณรัฐนนทท์ ลดลาตระกสล

นายธดรโชตทิ บวุญควุด้ม

นายภสมทินทรท์ โตศทิรทิวรัฒนานนทท์ นายภดมวรัจนท์ ตรัดี้งจทิตตท์วรการ

ภาคตะวรันออก

37

21p14e0175 โปรแกรมตรวจจรับหมวกนทิรภรัยแบบอรัตโนมรัตทิ
โดยใชด้เทคนทิคนทิวรอลเนอ็ตเวทิรท์กคอนโวลสชรัน

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยด

นายกฤษณะ ชทินสาร

นายกรวทิชญท์ แกด้วเลอ็ก

นายสทิทธทิพล ละลด

ภาคตะวรันออก

38

21p14e0176 ระบบจรัดการหด้องเรดยนอรัจฉรทิยะ, การตทิดตามตรัว โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
บวุคคล
และเทคโนโลยด

นายกฤษณะ ชทินสาร

นายฐทิตทิกร ฉพื่คานด้อย

นายธดรภรัทร ยรัพื่งยพน

ภาคตะวรันออก

39

21p14e0178 การตรวจจรับอาการหลรับตาและอาการหาว
สคาหรรับอาการหลรับในของผสด้ขรับรถยนตท์ดด้วย
กลด้องอทินฟราเรด

40

21p14e0180 ระบบจรัดการหด้องเรดยนอรัจฉรทิยะ : การตรวจจรับ โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยบสรพา
พฤตทิกรรม
และเทคโนโลยด

นายกฤษณะ ชทินสาร

นายวทิศรวุต มรัพื่นเสดาะ

นายภรัทรพงศท์ พทิมลสกลวงศท์

ภาคตะวรันออก

41

21p14e0185 ระบบตรวจจรับความเหนพพื่อยลด้าของผสด้ขรับขดพื่
รถยนตท์บนทด้องถนน

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยเกษตรศาสตรท์
และเทคโนโลยด
วทิทยาเขตศรดราชา

นายจทิรวรัฒนท์ จทิตประสสตวทิทยท์

นายพดระพล ชพพื่นมสู่วง

นายศรรัณยท์ สงสู่าแสง

ภาคตะวรันออก

42

21p15e0001 แอปพลทิเคชรันเรดยนภาษาอรังกฤษโดยใชด้เสดยง

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายอภทินรันทท์ สมบสรณท์กวุล
สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile ออก (อด.เทค)
Application)

นางสาวมธวุรดา อรทิยะโสภณ

นางสาววรรณศทิรทิ ทองประเสรทิฐ นางสาวอาททิตยา ผสู่องแผด้ว

ภาคตะวรันออก

43

21p15e0004 โครงการแอปพลทิเคชรัพื่นบนอวุปกรณท์พกพาเพพพื่อ
แจด้งเหตวุฉวุกเฉทินแบบเรดยลไทมท์

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายอภทินรันทท์ สมบสรณท์กวุล
สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile ออก (อด.เทค)
Application)

นางสาวศศทิวทิมล เงทินมรัพื่น

นายธนภรัทร มรัพื่นมโนธรรม

ภาคตะวรันออก

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดด้านวทิทยาศาสตรท์ มหาวทิทยาลรัยศรดนครทินทรวทิโรฒ นายฑดฆพรันธวุท์ เจรทิญพงษท์
และเทคโนโลยด
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ภาคตะวรันออก

นางสาวปภาวรทินทท์ มากเจรทิญ

นายวทิศรวุต ททิพยท์ประเสรทิฐ

ภาคตะวรันออก

ภาคตะวรันออก

20181022_NSC2019_FirstRound_East

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
44

21p15e0101 บดคอนสท์เพพพื่อการศศึกษา

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย มหาวทิทยาลรัยราชภรัฏรคาไพพรรณด นายคงกฤช ปปิตานนทท์
สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile
Application)

นางสาวอาททิตยา อาจหาญ

นายกด้าวกลด้า กตะศทิลา

นายปรรัชญา เกดดี้ยงกรแกด้ว

ภาคตะวรันออก

45

21p15e0102 ดทิกชรันนารดเพพพื่อการศศึกษา

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย มหาวทิทยาลรัยราชภรัฏรคาไพพรรณด นายคงกฤช ปปิตานนทท์
สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile
Application)

นายศวุภวทิชญท์ นวุชวงษท์

นางสาววรัลลภา รรักษาพรต

นางสาวสวุโกมล บวุญญนรรังษด

ภาคตะวรันออก

46

21p15e0149 ระบบตทิตามความกด้าวหนด้าโครงงานพทิเศษ

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
Application)
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นายวรัชรชรัย คงศทิรทิวรัฒนา

นางสาวกรัญญารรัก เอดดี้ยงลรักขะ

นายณรัฐกทิตตทิด จะมะนวุ

ภาคตะวรันออก

47

21p15e0155 ระบบใหด้คคาปรศึกษาแพทยท์ออนไลนท์

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
Application)
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นางสาวขนทิษฐา นามด

นายนรันทวรัฒนท์ พรหมศร

นายพดรพล สวรัสดด

ภาคตะวรันออก

48

21p15e0165 แอปพลทิเคชรันสคาหรรับการเรดยนรสด้ปลาทะเลใน โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย มหาวทิทยาลรัยบสรพา
พทิพทิธภรัณฑท์ดด้วยเทคนทิควทิธดการวทิเคราะหท์ภาพผสม สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile
ผสานกรับเทคโนโลยดความจรทิงเสรทิม
Application)
(Augmented Reality) บนระบบปฏทิบตรั ทิการไอ
โอเอส

นายจรักรทิน สวุขสวรัสดทิดชน

นายปวุณยวดรท์ เจรทิญทด้าว

นายอนรันตท์ชรัย มรัพื่นคง

นางสาวภรัสราภรณท์ จทิโรจรวุสู่งเรพอง ภาคตะวรันออก
กวุล

49

21p15e0166 คลทินทิกยา

นางอวุรดรรัฐ สวุขสวรัสดทิดชน

นายศดระ แกสู่นแกด้ว

นายฑศพล ไวยเนตร

นายธวุรกทิจ เชยเลอ็ก

ภาคตะวรันออก

50

21p15e0242 โปรแกรมบรทิหารคสู่าใชด้จาสู่ ยรสู่วมกรันบนอวุปกรณท์ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย มหาวทิทยาลรัยอรัสสรัมชรัญ
พกพา (PeerShare)
สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile
Application)

นายทรงศรักดทิด จรันทรท์นฤกวุล

นายภสมทิ เพอ็งหทิรรัญ

นายรชฏ ประมวลสวุข

นายพฤฒทิชาคร งามสวนพลส

ภาคตะวรันออก

51

21p21e0002 คลอดทิเลดย

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายววุฒทินรันทท์ กลรัพื่นดาวลอย
ออก (อด.เทค)

นางสาวคฑาทอง ทองฟส

นางสาวพทิชญธทิดา แกด้วชทิณ

นางสาวธนทิยา พดระพงษท์

ภาคตะวรันออก

52

21p21e0021 การผจญภรัยของเดอ็กๆ

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นางสาวนาตยา สมบสรณท์กวุล
ออก (อด.เทค)

นายอรัครพนธท์ รอดมา

นายสวุรทิยะ กวุนทดยะ

53

21p21e0025 หมากฮอตผลไมด้

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

วทิทยาลรัยเทคโนโลยดภาคตะวรัน นายอภทินรันทท์ สมบสรณท์กวุล
ออก (อด.เทค)

นายปปิตทิพงษท์ ปปัททวุม

นายณรัฐววุธ ควุด้มทอง

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานบนเครพอขสู่าย มหาวทิทยาลรัยบสรพา
สคาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทดพื่ (Mobile
Application)
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54

21p21e0070 เทดพื่ยวไทยไปกรับหนสกะเพรา

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นางสาวจทิตรลดา เทดยนสวรัสดทิด

นางสาวจทิณณพทิชญท์ ธดรชรัยไพศาล นายอภทิมวุข ตราตรด

55

21p21e0072 ชวุณหนคร

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวหนศึพื่งฤทรัย มรัพื่นคง

นางสาวตรดรรัตนท์ เทพาคคา

นางสาวชญานทิษฐท์ กทิจควรดด

นางสาวสวุพทิชฌายท์ วรรณเชฐอทิส ภาคตะวรันออก
รา

56

21p21e0075 เดอ็กโหดกระโดดกคาแพง

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวณทิชาภรัทร ททิมทอง

นายกฤชเมธ เพอ็งเปปิปิ้น

นายชรัยพฤกษท์ มสสกวุล

57

21p21e0076 ขนมปปังประทรังชดวทิต

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวหนศึพื่งฤทรัย มรัพื่นคง

นายอทิสระ ผดวุงประเสรทิฐกวุล

นางสาวศทิรทิประภรัสรท์ ศรดเมพองบวุญ นางสาวณรัฐวดด วงษท์ไพศาล

ภาคตะวรันออก

58

21p21e0078 เจด้านายจอมโหด

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นายพรัชรพล สรัณฐทิตทิกวุล

นางสาวพรนภรัส เกตวุปลรัพื่ง

นางสาวอวุรชา ฤทธทิกวุลสทิทธทิชรัย

ภาคตะวรันออก

59

21p21e0079 คคาสาปแหสู่งแดนไอยควุปตท์

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายณรัฐภรัทร งามพรชรัย

นายตฤณ ตรงงาม

นายรรัฐวทิชญท์ อรทิยรรัฐรรังสด

ภาคตะวรันออก

60

21p21e0084 ฟารท์มววุสู่นวาย วว๊ายประหลาด

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายวารทิส หลรักทอง

นายณรัฐดนรัย หรัสควุณไพศาล

นายนรัน วาณทิชยชลกทิจ

ภาคตะวรันออก

61

21p21e0086 บทเพลงปลวุกเปลวไฟ

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวชลรไนลท์ อวุดมวทิวรัฒนท์

นางสาวปภาดา รนทด

นายธดรรัตมท์ เหลพองณะลาภดรท์

ภาคตะวรันออก

62

21p21e0090 พทิมพท์ดดดแฟนตาซด

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายณปภรัช กระจสู่างศรด

นายปวุณยวรัจนท์ พศึพื่งโพธทิดมทิน

นายเดช วงศท์วดรธร

ภาคตะวรันออก

63

21p21e0110 แมสู่จทิจิ๋วทด้าแบคทดเรดย

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายจทิรภรัทร เดดพื่ยวพานทิช

นายภสมทิมกร ธรรมคงทอง

นายรรัชนาท ลาชโรจนท์

ภาคตะวรันออก

64

21p21e0160 ฮดโรสู่โรงเรดยนเกอ็บขยะ

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นางดารทิกา เรพองภรักดด

นายจทิตฑากร ชรัยนาพฤกษท์

นายอภทิววุฒทิ อานามนารถ

นายพฤฒา พวุกสดดา

ภาคตะวรันออก
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65

21p21e0161 เอาชดวทิตรอดบนตสู่างดาว

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นางดารทิกา เรพองภรักดด

นายกทิตตทิภสมทิ แฟงคลด้าย

นางสาวเกวลทิน สามรัญ

นายจทิรฎฐท์กฤศ ผสู่องวรรณท์

ภาคตะวรันออก

66

21p21e0179 ปาลาวรัน ทาซานในปปู่าใหญสู่

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นางดารทิกา เรพองภรักดด

นายนนทท์ปวทิธ แกด้วโสนด

นางสาวศวุภทิสรา นพพรพทิทรักษท์

นายปปิยวรัฒนท์ ประมวลทรรัพยท์

ภาคตะวรันออก

67

21p21e0210 สสตรอาหารไทย

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นายสวุนทร เรพองภรักดด

นายอาททิตยท์ นาคพรันธท์

นายธนกฤต เขดดี้ยวสทิงหท์

นางสาววรดา แซสู่ชทิน

ภาคตะวรันออก

68

21p21e0211 ผจญภรัยแดนนทิมทิตรเมฆา

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นายสวุนทร เรพองภรักดด

นายศตพล นาซา

นายเฉลทิมชรัย หนสอนงคท์

นายพงษท์พร เจรทิญวทิเศษ

ภาคตะวรันออก

69

21p21e0220 นรักรบสยบมาร

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นางดารทิกา เรพองภรักดด

นายวงศกร โสภาพรัฒนา

นายสวุรสดหท์ ไวยววุฒทิโท

นายวทิชยวุตฆท์ ธรรมวทิรทิยะ

ภาคตะวรันออก

70

21p21e0228 วทิพื่งในดทินแดนมหรัศจรรยท์

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นางสาวดารทิกา เรพองภรักดด

นางสาวพทิรญาณท์พร อทินทโชตทิ

นางสาวฐทิตาภา สวุวพงษท์

นางสาวอรัจจทิมา นรันทเจรทิญกวุล ภาคตะวรันออก

71

21p22e0081 มะลทิตะลวุยกรวุงเกสู่า

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวกรัลยาณด สวุขเมพอง

นางสาวชนทิษฐา ลดวงศท์เจรทิญ

นางสาวอนรัญพร จอมคคา

ภาคตะวรันออก

72

21p22e0082 การผจญภรัยสวุดปปู่วนของเจด้ากระตสู่าย

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นายกรันตทิทรัต วราววุฒทิ

นางสาวกรัญญพรัชร ตรัดี้งตทิรวรัฒนท์ นางสาวณทิชนรันทนท์ ปราง
ปราสาท

ภาคตะวรันออก

73

21p22e0083 ตทิดเกาะอาเซดยน

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายฉรัตรชรัยวรัฒนท์ ศรดวทิชทิต

นายภรัทรนทิธทิด หอมดด

นางสาวชลรัยรรัตนท์ บวุญโลสู่งศทิรทิ
เจรทิญ

ภาคตะวรันออก

74

21p22e0088 วรัยเรดยนเซดยนกลด้อง

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวหนศึพื่งฤทรัย มรัพื่นคง

นางสาวรวุจรวด มดลา

นางสาวจดรภรัทรท์ ศรดประสทิทธทิด

นายฌาน ชาญดด้วยวทิทยท์

ภาคตะวรันออก

75

21p22e0092 เพพพื่อนรรักพทิทรักษท์เลพอด

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวญาณทิศา ภรัสสรสมบรัตทิ

นางสาวธรรณชนก ทรงชรัย

นายธนกฤต สวนใตด้

ภาคตะวรันออก
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76

21p22e0100 ซดเวนเจอรท์

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนวทิทยาศาสตรท์จวุฬาภรณ นางอรจทิรา ยอดคคา
ราชวทิทยาลรัย ชลบวุรด

นายธรรมนทิตยท์ เจนสทินธนานรันทท์ นายภสมทิศรักดทิด แกด้วสด

77

21p22e0104 ยวุทธจรักรสมอง ครองโลก

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวพทิมพท์วรา ปาโส

78

21p22e0111 คณทิตพทิชทิตมาร

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวปราณฟฟ้า ฟฟ้าประทาน นายนราวทิชญท์ นามสนธทิด
ชรัย

นายจทิณณะ วรรณโสภา

79

21p22e0126 โปรแกรมจคาลองโครงสรด้าง

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนกคาเนทิดวทิทยท์

นายสกล วารทินทราพร

นายทรัตตท์ สรังขะวทิชรัย

นายนรันทวรัส เมธากวุล

นางสาวถนทิตา ฉรันทนาวราพทิชญท์ ภาคตะวรันออก

80

21p22e0162 จคาลองการสรด้างหวุสู่นยนตท์ 3 มทิตทิ

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรดยนรสด้

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นายสวุนทร เรพองภรักดด

นายธนพล สวรัสดทิดวงษท์

นายดทินธนารรัฐ จรันทรท์แสงศรด

ภาคตะวรันออก

81

21p23e0011 เครพพื่องตด้นแบบประเมทินความเสดพื่ยงในการเปป็น
โรคเบาหวานโดยไมสู่เจาะเลพอด

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งาน

โรงเรดยนวทิทยาศาสตรท์จวุฬาภรณ นางยวุภาพร เปรมกมล
ราชวทิทยาลรัย ชลบวุรด

นางสาวภาฟฟ้า มรัพื่งเจรทิญ

นางสาวเมททิกา อรังกสรบรทิบสรณท์

ภาคตะวรันออก

82

21p23e0041 ชรัดี้นวางของอรัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งาน

โรงเรดยนบด้านนา “นายกพทิทยา นายศวุภชรัย แตงอสู่อน
กร”

นางสาวอภทิชญา ปลด้องไมด้

นางสาวภรัฑราณทิษฐท์ เทศเจรทิญ

ภาคตะวรันออก

83

21p23e0046 เครพพื่องตด้นแบบชสู่วยวรัดคสู่าอรัตรารรังสดยสวดทดพื่มา
กระทบตสู่อผทิวหนรัง

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งาน

โรงเรดยนวทิทยาศาสตรท์จวุฬาภรณ นางธมลวรรณ นาวาเจรทิญ
ราชวทิทยาลรัย ชลบวุรด

นางสาวตรดธทิดา บวุญศรด

นางสาวภรัทราพร จรันทกลรัด

ภาคตะวรันออก

84

21p23e0067 นวรัตกรรมสสู่งเสรทิมความปลอดภรัยในชวุมชน กรณด โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งาน
ศศึกษาศสนยท์การศศึกษาพทิเศษเขตการศศึกษา 12
จรังหวรัดชลบวุรด

โรงเรดยนวทิทยาศาสตรท์จวุฬาภรณ นายวทิเชดยร ดอนเเรม
ราชวทิทยาลรัย ชลบวุรด

นายปรมทินทรท์ ทวดรส

นางสาวอวุไรพรรณ โพธทิดรรัตนท์

ภาคตะวรันออก

85

21p23e0096 ไมด้เทด้าสคาหรรับผสด้พทิการทางสายตา

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งาน

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นายพทิทยา ปฏทิโค

นายอธทิปปปัตยท์ จทิรวงศท์ณธทิพร

นายภวทิศ มนตท์ชรัยสทิงหท์

86

21p23e0198 ระบบบรันทศึกงานของหด้องเรดยน

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งาน

โรงเรดยนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรด นายสวุนทร เรพองภรักดด

นายศทิวกร มหกาญจนท์

นายณรัฐธพงศท์ ชากรแกด้ว

Page 8

นางสาวสวุพทิชญา เทดยมราช

ภาคตะวรันออก

นางสาวสาธทิตา สกวุลจวุฑาททิพยท์ ภาคตะวรันออก

นายสทิรวทิชญท์ ประทวุมสวุวรรณท์

ภาคตะวรันออก

ภาคตะวรันออก

ภาคตะวรันออก
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
87

21p33e0044 สตทิติ๊กเกอรท์วรัดความชพดี้นเมลอ็ดพพช

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานสคาหรรับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยด
ระหวสู่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
พระจอมเกลด้าพระนครเหนพอ
วทิทยาเขตปราจดนบวุรด

นายนรัฎฐพรันธท์ นาคพงษท์

นายสวุรเชษฐท์ สะตะ

นายสมรรักษท์ มรังสา

88

21p33e0074 ทวุสู่นอรัจฉรทิยะสคาหรรับการเพาะเลดดี้ยงสรัตวท์นดี้คา

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานสคาหรรับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลรัยบสรพา
ระหวสู่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

นายนทิวร ศรดควุณ

นายสทิทธทิรรัตนท์ ราญรอน

นางสาวอรัจฉรทิยา มะธทิมะตา

นางสาวสาวพรัสวด มดสดผสู่อง

ภาคตะวรันออก

89

21p33e0099 บดบดคารท์เอจดวด

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานสคาหรรับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยดราช นายทรัศพรันธวุท์ สวุวรรณทรัต
ระหวสู่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
มงคลตะวรันออก วทิทยาเขตบาง
พระ

นายศทิรทิเดช ฤกษท์วรประสทิทธทิด

นายกฤษณะ ภสบวุญทอง

นายภสกรทิช กด้องเศรษฐกวุล

ภาคตะวรันออก

90

21p33e0109 ถรังขยะรดไซเคทิลอรัจฉรทิยะสะสมแตด้ม

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานสคาหรรับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลรัยบสรพา
ระหวสู่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

นายประจรักษท์ จทิตเงทินมะดรัน

นายสรวทิชญท์ โตไกรรรักษท์

นางสาวกฤตทิยา ธทิบาย

นายเศรษฐพงศท์ ผาละพรม

ภาคตะวรันออก

91

21p33e0164 ระบบระบวุตรัวตนผสู่านอวุปกรณท์ไอโอทดดด้วย
โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานสคาหรรับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลรัยบสรพา
เทคโนโลยด อารท์เอฟไอดด เออ็นเอฟซด ลายนทิดี้วมพอ ระหวสู่างสรรพสทิงพื่ (Internet of Things)
กลด้องบรันทศึกภาพ และการรสด้จคาจากใบหนด้า

นายจรักรทิน สวุขสวรัสดทิดชน

นายวรววุฒทิ สงสู่างาม

นายทศพร สวุขอนรันตท์

นางสาวชลธทิชา อวุดมทรรัพยท์

ภาคตะวรันออก

92

21p33e0202 ระบบตทิดตามและประเมทินควุณภาพนดี้คาแบบเวลา โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชด้งานสคาหรรับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลรัยบสรพา
จรทิงบน IoT แพลตฟอรท์ม
ระหวสู่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

นางสาวจรันทนา ปปัญญาวราภรณท์ นายธดระพรัฒนท์ หายเคราะหท์

นายณรัฐพล นทิจชทิน

นายสวทิชญท์ กทิจพาณทิชยท์เจรทิญ

ภาคตะวรันออก
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