การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019) รอบคหัดเลลือก
โครงการทททผาข่ นการพพิจารณา ภาคเหนลือ
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
1

21p11n0025 ดดันเจจจี้ยนมาสเตอรร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายกานตร ปทานนุคม

นายรดทิศ คค้าไมค้

2

21p11n0035 คทิงสร ออฟ ดดันเจจยน

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายกานตร ปทานนุคม

นายชยนุตพงศร พรมลจ

3

21p11n0100 เอฟเวอรรพาธ

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิเวธ วนุฒทิสารวดัฒนา

นายอรรถกรานตร เรณนุมาร

นางสาวลลทิตา บรรดาศดักดทิด

4

21p11n0180 เฟธเลส

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิสนธทิด ปาลจ

นายธนากร จดันทรรเพพ็ญ

นางสาวพดัดชา ชดัยพรม

นายกทิตตทิชนมร กทิตตทิวรรณ

ภาคเหนพอ

5

21p11n0192 กระสพอผจญภดัย

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิสนธทิด ปาลจ

นางสาวปรดัชญาภรณร ศรจยาบ

นายดาวทิด เกตนุบนุญเรพอง

นางสาวพดัชรทินทรร ศรจสทินทร

ภาคเหนพอ

6

21p11n0195 ใตค้เงาแหมงแสง

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิสนธทิด ปาลจ

นายธนพล นดันกด

นายเตชณดัฐ ฮดัครจาคะ

นายอภทิวดันทร กองหทิน

ภาคเหนพอ

7

21p11n0205 ผจญภดัยความจรทิงเสมพอนในนทิทานอจสป

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายนราธทิป เทจพื่ยงแทค้

นายคณทิน สนุขโรจนร

8

21p11n0217 โปรแกรมเกมสรจคาลองสถานการณร (เสมพอนจรทิง) โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง
การเอาชจวทิตรอดจากการตทิดถจี้คา

มหาวทิทยาลดัยราชภดัฏเชจยงใหมม นายพทิรนุฬหร แกค้วฟนุฟุ้งรดังษจ

9

21p11n0276 เกมแขมงเรพอโดยใชค้สมารรทโฟน

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

มหาวทิทยาลดัยเทคโนโลยจราช
มงคลลค้านนา วทิทยาเขตนมาน

นายวรวทิทยร ฝฝฝั้นคคาอค้าย

นายวชทิรวทิชญร ศรจคคา

10

21p12n0006 แอพพลทิเคชดัพื่นสพพื่อการสอนอดมูโน

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

มหาวทิทยาลดัยพะเยา

นายวรกฤต แสนโภชนร

นายศทิวกร จมูดค้วง
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นางสาวศทิรทินดันทร อรดัญวาส

นายรวทิชา ฮาชทิโมโตะ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นางสาวสทิรทิโสภา เมพองใจ

นางสาวลดัดดา มมูลสา

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายเกจยรตทิศดักดทิด มะยอง

ภาคเหนพอ
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
11

21p12n0039 การเขจยนโปรแกรมดค้วยการพมูดเพพพื่อพดัฒนาการ โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
คทิดเชทิงตรรกะในเดพ็ก

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายอานดันทร สจหรพทิทดักษรเกจยรตทิ

นางสาวงามสทิรทิ บดัวมดัพื่น

12

21p12n0043 ระบบตรวจสอบโปรแกรมคอมพทิวเตอรรและ
จคาลองการทคางานสคาหรดับการเรจยนรมูค้ระบบ
ฮารรดแวรรแบบออนไลนร

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายอานดันทร สจหรพทิทดักษรเกจยรตทิ

นายเอกภพ วงครสอน

ภาคเหนพอ

13

21p12n0054 โปรแกรมจคาลองการปลมูกตค้นไมค้ดค้วยความจรทิง โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
เสมพอน

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายกานตร ปทานนุคม

นายจทิรายนุส ศทิรทิจดันทรพงคร

ภาคเหนพอ

14

21p12n0101 ทค้าทาย 180 ไอคทิว

มหาวทิทยาลดัยพะเยา

นายธนวดัฒนร แซมเอจยบ

นายวดันชดัย กรทิพื่มเพชร

นายณดัฐกานตร ธนมูสาร

15

21p12n0149 ระบบควบคนุมบอรรดอดัจฉรทิยะสคาหรดับประชนุมผมาน โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
วทิดจโอ ดค้วยระบบ Bluetooth BLE และ HDMICEC

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายอานดันทร สจหรพทิทดักษรเกจยรตทิ

นายอชทิรวทิทยร รนุณบนุตรา

นายชยณดัฐ พดันชน

16

21p12n0164 โปรแกรมคดัดกรองและพดัฒนาเดพ็กทจมพื่ จความ
บกพรมองทางการเรจยนรมูค้

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นางลดัชนา ระมทิงครวงศร

นางสาวรอยบนุรา บนุรารดักษร

นางสาวอรยา ศรจดาวเรพอง

17

21p12n0183 แพลตฟอรรมการบค้านออนไลนร ตอน ผจญภดัย โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
เมพองลค้านนา

มหาวทิทยาลดัยราชภดัฏเชจยงใหมม นายประธาน คคาจทินะ

นายสนุขไพศาล ดารจ

นายปรทิญญา สนุขา

18

21p12n0203 ผมูค้กลค้าเลขฐาน!

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิเวธ วนุฒทิสารวดัฒนา

นายอดัครพร เลทิศพทิพดัฒนรสกนุล

19

21p12n0212 ทจโอ หนุมนยนตรผจญภดัย

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายนราธทิป เทจพื่ยงแทค้

นายธนทดัต วรวจระวงศร

20

21p12n0227 แอพพลทิเคชดันระบบ AR เสรทิมสรค้างทดักษะการ โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
คทิดและการตดัดสทินใจสคาหรดับเดพ็กดค้วยปรทิศนา
แทนแกรม

มหาวทิทยาลดัยราชภดัฏเชจยงใหมม นางสาวจนุฬาวลจ มณจเลทิศ

นายกทิตตทิศดักดทิด ใครค้อนุดม

ภาคเหนพอ

21

21p12n0250 เดอะเสตพ็ปออฟแดนซร

มหาวทิทยาลดัยธรรมศาสตรร ศมูนยร นายกฤตคม ศรจจทิรานนทร
ลคาปาง

นางสาวจทินตภา กมลปปิตนุพงศร

ภาคเหนพอ

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
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นางสาวนฤมล เศรษฐรดนุสทิต

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายณดัฐภาส รมมโพธทิด

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายอาชดัญ ทรงสวดัสดทิดวงศร

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายนดันทวดัฒนร วทิเศษทรดัพยร

นายสหรดัฐ บดัวระวงศร

ภาคเหนพอ
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
22

21p12n0268 เกมพดัฒนาทดักษะชจวทิตเรพพื่องเพศศศึกษาและการ โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
ปฟุ้องกดันการตดัจี้งครรภรโดยไมมพรค้อมในวดัยเรจยน (เซ
ฟเซพ็กสร เซฟไลฟฟ)

มหาวทิทยาลดัยแมมฟฟุ้าหลวง

นายเจรทิญชดัย วงศรวดัฒนรกทิจ

นางสาวชนากานตร ผมานดมาน

นางสาวธจระกานตร พดันธรแกค้ว

นายสทิรดนดัย ทองมจ

ภาคเหนพอ

23

21p12n0269 เกมจคาลองสถานการณรแบบสามมทิตทิเพพพื่อเรจยนรมูค้ โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
ทดักษะการเอาตดัวรอดจากภดัยพทิบดัตทิธรรมชาตทิ
สคาหรดับเยาวชนไทย

มหาวทิทยาลดัยแมมฟฟุ้าหลวง

นายเจรทิญชดัย วงศรวดัฒนรกทิจ

นายปองพล เสพรดัมยร

นายธดัชพล ปานยทิจี้ม

นายปฝณณธร พทิพดัฒนาคม

ภาคเหนพอ

24

21p12n0274 กลองปมูจามหาสนนุก

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

มหาวทิทยาลดัยเทคโนโลยจราช
มงคลลค้านนา วทิทยาเขตนมาน

นายวรวทิทยร ฝฝฝั้นคคาอค้าย

นายอนดันตสทิทธทิด งานนา

นางสาวสมภาร ธจวะรจ

นายจทิราธทิป อมอนดค้วง

ภาคเหนพอ

25

21p13n0004 สมนุดบดันทศึกสนุขภาพผมูค้สมูงอายนุบน blockchain
framework

โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
และผมูค้สมูงอายนุ

มหาวทิทยาลดัยแมมโจค้ (เชจยงใหมม) นายอลงกต กองมณจ

26

21p13n0044 โปรแกรมสนดับสนนุนการกายภาพบคาบดัดผมูค้ปวป่ ย โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
กลค้ามเนพจี้ออมอนแรงบนเวพ็บเบราวรเซอรร
และผมูค้สมูงอายนุ

มหาวทิทยาลดัยเทคโนโลยจราช
มงคลลค้านนา วทิทยาเขตนมาน

27

21p13n0069 แอปพลทิเคชดันสดังเกตการนอนดค้วยปฝญญา
ประดทิษฐร

มหาวทิทยาลดัยพะเยา

28

21p13n0152 ระบบควบคนุมเตจยงสคาหรดับการกายภาพบคาบดัดผมูค้ โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
ปป่วยอดัมพฤกษร-อดัมพาต
และผมูค้สมูงอายนุ

29

นายศทิวกร สทิทธทิรทินทรร

ภาคเหนพอ

นายวรวทิทยร ฝฝฝั้นคคาอค้าย

นายเดชาวดัต ฤชนุโรจนร

ภาคเหนพอ

นายเชาวนร ปอแกค้ว

นางสาวณดัฐธภรณร ทนุนรมองชค้าง นายธราทร ตดันวทินทิจ

ภาคเหนพอ

มหาวทิทยาลดัยธรรมศาสตรร ศมูนยร นายกฤตคม ศรจจทิรานนทร
ลคาปาง

นายปรจชา เพจยนจดันทรร

ภาคเหนพอ

21p13n0166 อทินซมูแคล: เวปแอพพลทิเคชดันสคาหรดับการคคานวน โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
ปรทิมาณอทินซมูลทินทจพื่เหมาะสมสคาหรดับแตมละมพจี้อ และผมูค้สมูงอายนุ
อาหาร

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิเวธ วนุฒทิสารวดัฒนา

นายพทิทยาธร รทินแกค้วงาม

ภาคเหนพอ

30

21p13n0190 ระบบการถมายภาพเชทิงการแพทยรสคาหรดับเดพ็ก โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
ปากแหวมงเพดานโหวมดค้วยเทคโนโลยจความเปป็น และผมูค้สมูงอายนุ
จรทิงเสมพอน

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายนราธทิป เทจพื่ยงแทค้

นายอรทิญชดัย นดันตรจารนุวงศร

ภาคเหนพอ

31

21p13n0196 แอพพลทิเคชดัพื่นสดัพื่งการเตจยงลมพลทิกตดัวสคาหรดับผมูค้ โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
ปป่วย
และผมูค้สมูงอายนุ

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายนวดนยร คนุณเลทิศกทิจ

นางสาวนทิรมล วดัชรไพรงาม

นางสาวสนุพทิชฌายร สวดัสดทิวราภา

ภาคเหนพอ

32

21p13n0223 โปรแกรมวทิเคราะหรภาพถมายทางพยาธทิวทิทยาของ โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
ตมอมไทรอยดร
และผมูค้สมูงอายนุ

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิเวธ วนุฒทิสารวดัฒนา

นางสาวจดันทกานตทิด ศทิวทิลดัยซร

นางสาวจารนุพร สนุปปิยะพาณทิชยร

ภาคเหนพอ

โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
และผมูค้สมูงอายนุ
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
33

21p13n0239 แอปพลทิเคชดันสรค้างสดังคมการออกกคาลดังกาย

34

21p14n0027 การพดัฒนาเครพพื่องมพอคค้นหาเชทิงความหมาย
โปรแกรมเพพพื่องานการพดัฒนาดค้านวทิทยาศาสตรร มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
สคาหรดับแนวคทิดของระบบฐานขค้อมมูลโดยใชค้ออน และเทคโนโลยจ
โทโลยจ

35

21p14n0104 โปรแกรมประยนุกตรใชค้เหมพองขค้อมมูลเพพพื่อการ
จคาแนกระดดับความเจพ็บปวดของผมูค้ปป่วย

36

21p14n0157 แพลตฟอรรมสคาหรดับการวทิเคราะหรขค้อมมูลเพพพื่อเพทิพื่ม โปรแกรมเพพพื่องานการพดัฒนาดค้านวทิทยาศาสตรร มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
ยอดขาย
และเทคโนโลยจ

37

21p15n0023 ระบบการจดัดการคทิวและประวดัตทิผมูค้ปป่วยนอก
ออนไลนร

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยแมมโจค้ (เชจยงใหมม) นายกทิตทิศดักดทิด โอสถานดันตรกนุล
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายกรทิชชดัย ผลเจรทิญ

38

21p15n0072 ตค้นแบบตมูค้เยพ็นอดัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นางสาวสนุรางคนา ระวดังยศ

นางสาวสนุภาวทิตา สามดัญเขตกทิจ นายณดัฐพงศร มายรรยงคร

39

21p15n0094 ระบบฝากหทิจี้วสทินคค้า

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายดวทิษ แสนโภชนร

นายจทิรพดัฒนร สทินธนุวงศร

นางสาวณดัฐพร พดันธนุรยทิพื่งยก

ภาคเหนพอ

40

21p15n0154 ระบบตทิดตามการเคลพพื่อนยค้ายผมูค้ปป่วย

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นางอดัญญา อาภาวดัชรนุตมร

นายวรศร ศทิรทิพานกนุล

นายวทิภพ เกค้าเอจจี้ยน

ภาคเหนพอ

41

21p15n0165 การใชค้การเรจยนรมูค้ของเครพพื่องสคาหรดับการตรวจ
สอบการรดัพื่วซศึมของนจี้คาบนอนุปกรณรสพพื่อสาร
เคลพพื่อนทจพื่

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยนเรศวร
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นาย Antony Harfield

นายณดัฐพล โพธทิดธทิมา

42

21p15n0170 ระบบบรทิหารจดัดการรถโดยสารประจคาทาง

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายศดักดทิดพดันธนุร แดงมณจ

นายฐทิตทิวดัชร เลทิศผาตทิวงศร

นายดนนุพล ทองดจ

43

21p15n0176 ตค้นแบบระบบเลจจี้ยงปลากดัดแบบอดัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นางสาวสนุรางคนา ระวดังยศ

นายอดัฐชฎาวนุฒทิ คคาสนุทธะ

นางสาวธนดัชพร พายพรรณร

โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
และผมูค้สมูงอายนุ

มหาวทิทยาลดัยเทคโนโลยจราช
มงคลลค้านนา วทิทยาเขตนมาน

นายปกรณร จดันทรรอทินทรร

นายธนาธทิป ปฝวนค้อย

ภาคเหนพอ

นางสาวอารจรดัตนร ตรงรดัศมจทอง นายปฏทิพน เวจยงนาค

ภาคเหนพอ

โปรแกรมเพพพื่องานการพดัฒนาดค้านวทิทยาศาสตรร มหาวทิทยาลดัยธรรมศาสตรร ศมูนยร นายกฤตคม ศรจจทิรานนทร
และเทคโนโลยจ
ลคาปาง

นายปราชญรชนทินทรร อทิพื่นคคา

ภาคเหนพอ

นางสาวนรทิศรา เอจพื่ยมคณทิตชาตทิ นายกวจวนุฒทิ ชมูจทิตร
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ภาคเหนพอ

นายทะเลไทย สทิงวงคร

นางสาวจามรจ อภทิวงศร

ภาคเหนพอ

นายพงศรนรทิศรร กามะพรหม

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายยงไว แซมไช

ภาคเหนพอ
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
44

21p15n0182 แอปพลทิเคชดันจคาแนกและแสดงขค้อมมูลของ
อนุปกรณรในหค้องทดลองวทิทยาศาสตรรโดยวทิธจ
ประมวลผลภาพ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายณดัฐพล หาญสมนุทร

นายชดัยวทิวดัฒนร กกสดันเทจยะ

45

21p15n0186 การออกกคาลดังกายอยมางมจประสทิทธทิภาพโดย โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยพะเยา
ความสดัมพดันธรของการเตค้นของหดัวใจและจดังหวะ สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
เสจยงเพลง
Application)

นายณดัฐพล หาญสมนุทร

นายชทิษณนุพงศร เปรมศรจ

นายสนุมทิตรชดัย อดัศวภมูมทิ

นายธนาทร สดังขรทอง

ภาคเหนพอ

46

21p15n0188 แอปพลทิเคชดันสคาหรดับรถรดับสมงนดักเรจยน

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายณดัฐพล หาญสมนุทร

นายบนุรทินทรร ปามะ

นายสทิรภพ แสนหอม

นายสทิรกดัณหร เตจมวงคร

ภาคเหนพอ

47

21p15n0189 โปรเเกรมสรค้างพพจี้นทจพื่สคาหรดับการตทิดตมอ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายกานตร ปทานนุคม

นายปปิยะชดัย คคาปวน

นายไกรสร กก๋าใจ

นายชวลทิต ปฝญญาเจรทิญ

ภาคเหนพอ

48

21p15n0194 แอพพลทิเคชดันจองคทิวรดับบรทิการ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นางลดัชนา ระมทิงครวงศร

นายกทิตตทิธร รดักปฝญญาแกค้ว

ภาคเหนพอ

49

21p15n0199 แอปพลทิเคชดันจคาลองเสจยงระนาดเอกลค้านนา

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยราชภดัฏเชจยงใหมม นายทดัศนดันทร จดันทร
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายเอกนรทินทรร มมูลกาวทิน

ภาคเหนพอ

50

21p15n0230 แอปพลทิเคชดันตามหาสนุนดัข

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายสยมภมู บนุญมาเทพ

51

21p15n0238 เพลยรลทิสตรเพลงอดัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยธรรมศาสตรร ศมูนยร นายกฤตคม ศรจจทิรานนทร
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile ลคาปาง
Application)

52

21p15n0241 MedMind: แอปพลทิเคชดันแจค้งเตพอนการกทินยาทจพื่ โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
ชมวยใหค้การกทินยาเปป็นเรพพื่องงมายๆ
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile
Application)

นายกานตร ปทานนุคม

นายภาณนุวทิทยร ผลเกทิด

53

21p15n0266 อจซจพื่โนค้ต

นายกฤตคม ศรจจทิรานนทร

นายวรรณรดัตนร แสงโชตทิ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย มหาวทิทยาธรรมศาสตรร ศมูนยร
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่ (Mobile ลคาปาง
Application)

นายเกจยรตทิกมูล สนุขสมสถาน
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ภาคเหนพอ

นายเอกดนดัย นดันทหาร

ภาคเหนพอ

นายจทิรณดัฏฐร ภมูมจคารมูญ

ภาคเหนพอ

นายสรวทิชญร แสนศรจ

นายอทิทธทิพร แกค้วอคาไพ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
54

21p21n0007 ภารกทิจพทิชทิตปปีศาจ

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นางสาวฐทิตทิกานตร อนนุสนุเรนทรร

นายนดันทรนสทิน ชายมทินทรร

นายนวพรรษ เพจยรประกอบ

ภาคเหนพอ

55

21p21n0013 เกมแฟนตาซจเพพพื่อเสรทิมสรค้างความรมูค้ทาง
คณทิตศาสตรร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นางสาววารนุณจ ธทิจทิตตดัง

เดพ็กชายอมร พดันธนุรดัตนร

เดพ็กชายธนากร สนุวรรณไตรยร

เดพ็กชายเอพจี้ออดังกมูร อทินตต๊ะโมงคร ภาคเหนพอ

56

21p21n0019 ถศึงความทรงจคาทจพื่หายไป

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนพะเยาพทิทยาคม

นายยศ กดันทายวง

นางสาวกนกนทิษกร จดันทกรจ

นายโชตทิชมวง หดัวนา

นางสาวเกตสรจวรรณ ไชยยะธน ภาคเหนพอ
ภดัทรร

57

21p21n0022 โปรแกรมเกมฝฝึกพทิมพรดจดในโลกเวทมนตรร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นางสาวณนุภาวรรณ จดันทรรพรหม นายสนุภดัคณดัฐ เกรทิกการดัณยร

นายเบญ รนุจทิเรกานนุสรณร

58

21p21n0033 ดทินแดนศดักดทิดสทิทธทิด

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนศรจสวดัสดทิดวทิทยาคาร

นางอรนุณจ ชดัยพทิชทิต

นายตฤณพดัทธร มจบนุญ

นางสาวฉดัตราภรณร โนตต๊ะยศ

นางสาวธาวทินจ อนุตเสน

ภาคเหนพอ

59

21p21n0034 ระนาดเอก

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นางสาวอดัญมณจ จดันทรรกลค้า

นายภวทินทร สนุขตากจดันทรร

นางสาวสนุพทิชชา ปฝนคคา

ภาคเหนพอ

60

21p21n0038 คมูมหมูซมาทค้าทวงคพนของเลมนคพน

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นายพจระเดช วงศรคคา

นายชดัยวดัฒนร โพธทิดไทร

นายภณ ภณเจษฎาพดันธร

ภาคเหนพอ

61

21p21n0041 วจรบนุรนุษสทิพื่งแวดลค้อม

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนดาราวทิทยาลดัย

นางสาวปราณจ บดัวซอย

นายบางกอก วาณทิชยานนทร

นายภมูรทินทร ประสทิทธทิด

นายพดัทธดนยร คงคลมอง

ภาคเหนพอ

62

21p21n0047 เพาะพดันธนุรกดับฉดันนะ!

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

เดพ็กหญทิงนภดัสสร หลทิดชทิววงศร

เดพ็กหญทิงนภดัสชล อทินทะพดันธนุร

เดพ็กชายธนภดัทร จรดัญวรพรรณ ภาคเหนพอ

63

21p21n0061 จดหมายเหตนุกรนุงเสจย

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจนุฬาภรณ นายปรดัชรดัฏตร ใจมา
ราชวทิทยาลดัย เชจยงราย

64

21p21n0064 หนจกระททิงสนุดขอบโลก

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวกดัลยวรรธนร วรรณโสภา นายศทิวกร แกค้วมาลา

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต นายฉดัตรวดัฒนร รทิยอง
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นายธนภดัทร โตกคาแพง

ภาคเหนพอ

นางสาวสนุชญา สนุจทิตรา

ภาคเหนพอ

นางสาวสนุทธาสทินจ พดัฒนนทิธทิโภคทิน ภาคเหนพอ
กนุล
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65

21p21n0065 สพบ สวน สดัตวร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต นายธนภดัทร สนุธรรมปฝน

นายฌาณตทิพล เขจยวงาม

นางสาวกดัญญาณดัฐ บนุญมาก

ภาคเหนพอ

66

21p21n0102 มาตรกรรมพทิศวง

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวปปิยเปรมกมล วดันตทิยา

นายรวทิภาส ททิพยรรดัตนร

เดพ็กชายณภดัทร อนุนนะนดันทนร

เดพ็กชายพชรพล วทิรดัตนรพงษร

ภาคเหนพอ

67

21p21n0159 เมฆพเนจร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนวารจเชจยงใหมม

นายสรพงษร สมสอน

นายณดัฐภดัทร ญาตทิฝมูง

นางสาวโชตทิกา เตชะวดัง

นายปณดล ใสมแกค้ว

ภาคเหนพอ

68

21p21n0179 เมาสรผจทมองโลก

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจนุฬาภรณ นางกรรณทิกา จดันทรรวงคร
ราชวทิทยาลดัย พทิษณนุโลก

นางสาวภจชาภดัทร สดังขรทอง

นางสาวธวดัลรดัตนร ลาภสทิรทิสมสกนุล นางสาวสทิรทิกร เลาหไทยมงคล ภาคเหนพอ

69

21p21n0219 การพดัฒนาเกมสองมทิตทิโดยใชค้โปรแกรม
Construct2

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจนุฬาภรณ นางกรรณทิกา จดันทรรวงคร
ราชวทิทยาลดัย พทิษณนุโลก

นายฉดัตรทิน เพพ็ชรดัตนร

นายชญานทิน กรองใจ

นางสาววรทินธร สนุขเอมโอฐ

ภาคเหนพอ

70

21p21n0222 เสจยงเรจยกจากหค้องมพด

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจนุฬาภรณ นางกรรณทิกา จดันทรรวงคร
ราชวทิทยาลดัย พทิษณนุโลก

นางสาวธนภดัทร ทดับททิม

นางสาวฐทิดาพร สนุขเจรทิญ

นางสาวธนภรณร ทดับททิม

ภาคเหนพอ

71

21p21n0228 สงครามลค้างเผมาพดันธนุร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวปปิยเปรมกมล วดันตทิยา

นายกทิตตทิเดช คนุค้มแสนเจรทิญ

นายวรมรรค สนุขะปนุณณพดันธร

นายณฐภดัทร เนรดังษจ

ภาคเหนพอ

72

21p21n0249 ตดัวเกพ็บรวบรวมทรดัพยากร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวปปิยเปรมกมล วดันตทิยา

เดพ็กชายสทิรศทิษจร ณ เชจยงใหมม

เดพ็กชายสทิรทิพงศร สนุขสดัมพดันธร

เดพ็กชายศนุภกฤต เตชะสทิรทิวดัฒนา ภาคเหนพอ
กมูล

73

21p21n0253 ผจญภดัยขค้ามมทิตทิพทิทดักษรโลก

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางไสวรทินทรร สนุทา

นางสาวนางสาวพทิมพรศทิรทิ ทรวง นาย ชยานดันทร จากนมาน
แสวง

นางสาวรทินรดา รดังควดัต

ภาคเหนพอ

74

21p21n0254 ฮจโรมนค้อยปกปฟุ้องโลกจากขยะ

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนหค้องสอนศศึกษา

นายประกทิจ ผาตทิจทิรโชตทิ

นางสาวปททิตตา พรหมสทิทธทิด

นายณดัฐวนุฒทิ หทิมะนดันทร

นายศนุภสทิทธทิด จทิตอารจยร

ภาคเหนพอ

75

21p21n0288 พทิมพรเพพพื่อชนะ

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวปปิยเปรมกมล วดันตทิยา

นายกฤษฎากรณร ปนุนนพานทิช

เดพ็กชายปฝณณรนุจนร รมมเยพ็น

เดพ็กชายภวทินทร มอญแกค้ว

ภาคเหนพอ
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หั นาคนททท 1)
76

21p22n0014 ฝป่าตะลนุยโลกคคาศดัพทร

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นางสาวฐทิตทิกานตร อนนุสนุเรนทรร

นายชลกานตร อยมูมสนุขสวดัสดทิด

นายภาณนุวดัฒนร ชพพื่นตา

นายพชร ไชยรดังษจ

ภาคเหนพอ

77

21p22n0040 จดักรวาลดค้วยปลายนทิจี้ว

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นางสาวกดัลยรดัตนร พงศรพดัศพร
พดันธร

นายภมูบดจ หทิรดัญวทิวดัฒนรวงศร

นายกทิตตทิพดัฒนร ชดัยสาร

ภาคเหนพอ

78

21p22n0045 ชจวทิตงมายดค้วยฟปิสทิกสร

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นางสาวพลอยไพลทิน จดันกนุนา

นางสาวสรดัลพร เจรทิญผล

นายสทิทธทิโชค สาโหมด

ภาคเหนพอ

79

21p22n0049 ฉดัน ดวงดาว และสนุรทิยจดักรวาล 2

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนอนนุบาลแมมเปปิน (บค้าน
ตลนุกตาสาม)

นายคคาพดันธร จดันทาอมอน

เดพ็กชายธนดัสชดัย ชะนะบดัว

เดพ็กชายชวลทิต ศทิลาบนุตร

เดพ็กชายนภดล ภทิรมยรชม

ภาคเหนพอ

80

21p22n0062 โคค้ดขนมหวานกดับวทิทยาการคคานวณ

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต นายวรดัญญมู เนรดังษจ

นางสาวนภหทดัย สทิทธทิฤทธทิด

นางสาวฐทิตทิกานตร พนุทธทินดันทร

ภาคเหนพอ

81

21p22n0066 ยค้อนรอยประวดัตทิศาสตรรตะลนุยแดนลค้านนา

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต นางสาวดลยา ศรจบนุตร

นายนดับเกค้า เกจยรตทิฉวจพรรณ

นายณภดัทร สายตะเขพ็บ

ภาคเหนพอ

82

21p22n0106 พมอมดนค้อยไฟฟฟุ้า

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต นายวนะ วงศรเสถจยร

นายกค้องภพ อทินเหยจพื่ยว

นายนภดัสกร กาบใจ

ภาคเหนพอ

83

21p22n0150 ผจญภดัยหาทางออก กดับปรทิศนาแหมงเครพพื่องกล โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้
อยมางงมาย

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวปปิยเปรมกมล วดันตทิยา

เดพ็กชายปภทิณวทิช อาสนเพชร

เดพ็กชายจดักรพงศร วงศรวทิวดัฒนรธนะ เดพ็กชายธนพงศร เทพรดักษร

ภาคเหนพอ

84

21p22n0158 การผจญภดัยของนดักตมอเรพอผมูค้กลค้าหาญ

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนวารจเชจยงใหมม

นายสรพงคร สมสอน

นายกฤษกร มะโนใจ

นายณดัฐพงคร ทนุมงอมวน

นายอชทิตพล ไชยเวจยง

ภาคเหนพอ

85

21p22n0171 นดักสคารวจจากเบพจี้องบน

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวปปิยเปรมกมล วดันตทิยา

เดพ็กหญทิงชญานนุช ณ ลคาปาง

นางสาวกรกช บนุญเพทิพื่มพมูล

นายกรกณรธนดัทพงศร อรนุณ
ประพดันธร

ภาคเหนพอ

86

21p22n0187 เกมฝฝึกการวางแผนกลยนุทธรในการจดัดการพพจี้นทจพื่ โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

นายปปิตทิพงศร รอดกคาเนทิด

นายธรรมชาตทิ สนุขพทินทิจ

นางสาวกดัลยกร เลาหไทยมงคล ภาคเหนพอ

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจนุฬาภรณ นางสาวกรรณทิการร จดันทรรวงศร
ราชวทิทยาลดัย พทิษณนุโลก
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รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
87

21p22n0218 โดโรธจ

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นายกนุลภาค วทิชาอดัครวทิทยร

88

21p22n0244 ผมูค้พทิทดักษรแหมงโลกความนมาจะเปป็น

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรมูค้

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต นางสาวกดัญชรส ชคานทิวทิกดัยพงศร นายศทิกษก วดัชรศาสตรร

89

21p23n0009 ระบบเซฟเมทเดพ็กแวค้น

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนบนุญวาทยรวทิทยาลดัย

นายอาททิตยร พงศรสนุพดัฒนร

เดพ็กชายปกรณร พงษรคนุณากร

เดพ็กชายพจรดัช เหลพองจทิระโณทดัย เดพ็กชายพลภฤศ วจระยนุทธการ

ภาคเหนพอ

90

21p23n0010 การพดัฒนาเกมนดันทนาการเพพพื่อการบคาบดัด
สคาหรดับผมูค้ปป่วยภาวะสมองเสพพื่อม

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนสามดัคคจวทิทยาคม

นายเฉลทิมพล ชมูสวดัสดทิกนุล

เดพ็กหญทิงปรจชญาพร ใจเกทิด

นางสาวธดัญชนก พมูนนาม

เดพ็กชายพงษรพาดา อะโนมา

ภาคเหนพอ

91

21p23n0018 บค้านเราฉลต๊าดฉลาด

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นางสาวฐทิตทิกานตร อนนุสนุเรนทรร

นายชาญคณทิต แกค้ววงศร

นายธนวดัฒนร กดันสพบ

นายศนุภโชตทิ สนุขสวดัสดทิด

ภาคเหนพอ

92

21p23n0031 โรงเรพอนอดัตโนมดัตทิ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนสะเมทิงพทิทยาคม

นายศนุภธณทิศรร นจี้คาคคา

เดพ็กหญทิงปราณปรจยา ไชยมมูล

นายสนุเมธ แผมนชดัยภมูมทิ

93

21p23n0037 แอปพลทิเคชดัพื่นแสดงผลคะแนนกจฬายทิงธนมู

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนเฉลทิมขวดัญสตรจ

นายอานนทร มากมจ

นางสาวธนทิดา เนจยมสวรรคร

นางสาวสนุตาภดัทร กดันอมอง

นางสาวพดัชราภา จอยวงษร

ภาคเหนพอ

94

21p23n0042 ระบบจดัดสรรและคดัดเลพอกรถตมูค้เพพพื่อนดักเรจยน

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นายณดัฐพนธร สนุขถาวร

นายรพจพล ณ นมาน

นางสาวชฎาพร สดันททิศ

ภาคเหนพอ

95

21p23n0052 แจก๋ว v.2

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนอนนุบาลแมมเปปิน (บค้าน
ตลนุกตาสาม)

นายคคาพดันธร จดันทาอมอน

เดพ็กชายปปิงปอง แสงสวมาง

เดพ็กชายอนทิวดัตตทิด สจหะ

เดพ็กชายณดัฐพล คคาภมูษา

ภาคเหนพอ

96

21p23n0055 ถมายเถอะ ไมมเลอะเทอะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนปางมะคมาวทิทยาคม

นายพทิจารณร อนุสสมาหรกทิจ

นางสาวสนุพรรษา เกษกคาจร

นางสาวอมรรดัตนร ศรจแกค้ว

97

21p23n0060 ระบบจดัดการการใหค้นจี้คาเกลพอผมานระบบเครพอขมาย โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน
ไรค้สาย

เดพ็กหญทิงพอใจ รางศรจ

เดพ็กหญทิงซากนุระ ยามาชทิตะ

โรงเรจยนวารจเชจยงใหมมอทินเตอรร นายสรพงษร สมสอน
เนชดัพื่นแนล
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นายกทิตตทิภดัฎ เดชกนุล

นายพจรวดัส วงศรสวดัสดทิด

นางสาวณดัฐณทิชา ประกาศวนุฒทิ
สาร

ภาคเหนพอ

นายธงชดัย สจนวน

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

เดพ็กหญทิงสสารทิณจ วงศรวทิชทิต

ภาคเหนพอ

20181022_NSC2019_FirstRound_North

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
98

21p23n0063 แอพพลทิเคชดัพื่นเพพพื่อแนะนคาอาการและการดมูแล โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน
ตนเองสคาหรดับผมูค้ปป่วยมะเรพ็งเมพ็ดเลพอดขาวในเดพ็ก

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
วทิทยาลดัย

99

21p23n0068 ระบบตรวจจดับนจี้คาขนุมนและกดันนจี้คาขนุมนเขค้าทมอนจี้คาใน โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน
บค้านในบค้านอดัตโนมดัตทิ

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจนุฬาภรณ นายเอนก ไชยบนุตร
ราชวทิทยาลดัย เชจยงราย

นายอดัจฉรทิยะวทิทยร ตนุรงครสมบมูรณร นางสาวกดัญญารดัตนร สนุอคา

100

21p23n0071 นจี้คาไหล ไฟไมมดดับ

โรงเรจยนปางมะคมาวทิทยาคม

นายพทิจารณร อนุสสมาหรกทิจ

นายธจรวนุฒทิ ชนทิดนอก

101

21p23n0093 แอปพลทิเคชดันบดันทศึกผลการเรจยนประจคารายวทิชา โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน
(ปพ.5) โดย QR Code

โรงเรจยนสดันกคาแพง

นางสาวสนุวทิมล สนุกดันธา

นางสาวจนุฑารดัตนร สารใส

นางสาวณดัฐวดจ โปธทิตา

102

21p23n0126 ระบบชมวยเหลพอผมูค้ปป่วยตทิดเตจยงภายในทจพื่พดักอาศดัย โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนบนุญวาทยรวทิทยาลดัย

นายสานทิตยร เตชะสาย

เดพ็กชายสนุวทิจดักขณร ชดัยพรม

เดพ็กชายโชตยากร กร ดวงแกค้ว

103

21p23n0184 แอปพลทิเคชดันฝฝึกทดักษะทางการพมูดโดยใชค้ระบบ โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน
การรมูค้จคาดค้วยเสจยง

โรงเรจยนวดัชรวทิทยา

นายสนุรศดักดทิด โพธทิบดัลลดังคร

นายณดัฐภดัทร ศรจวทิชดัยลคาพดันธร

นายสนุภดัควนุฒทิ สจระสา

104

21p23n0191 เครพพื่องดดักแมลงอดัตโนมดัตทิ

โรงเรจยนอนุตรดทิตถร

นายวทิทยา อยมูมแจมม

นายยนุทธนา พทิมพรภา

นายกฤษกร ททิพยรลนุค้ย

105

21p23n0246 การพดัฒนาการยพนของเดพ็กพทิการทางสมองแสดง โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน
บน Web application ดค้วยเกค้าอจจี้ฝฝึกยพนสคาหรดับ
เดพ็กพทิการทางสมอง

โรงเรจยนเฉลทิมขวดัญสตรจ

นายอานนทร มากมจ

นางสาวกดัญญาภดัค สดโพธทิด

106

21p23n0257 ยดัมมจพื่: บรทิการอาหารเคลพพื่อนทจพื่

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนพทิจทิตรพทิทยาคม

นายมาโนชญร แสงศทิรทิ

นายศนุภกร ศรจสวดัสดทิด

นายเดชาพล เปลพจี้องอภดัย

นายนทิพนธร เงทินมจ

ภาคเหนพอ

107

21p23n0271 ตค้นแบบหค้องนอนอดัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โรงเรจยนพทิจทิตรพทิทยาคม

นายมาโนชญร แสงศทิรทิ

นายณรงเดช โรจนรอรนุณ

นางสาวภดัทรสนุดา มดัพื่นเขตกทิจ

นางสาวศทิรทิททิพยร ราศรจ

ภาคเหนพอ

108

21p31n0105 ระบบตอบคคาถามภาษาไทยอยมางมจ
ประสทิทธทิภาพ

โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมมูลวทิกทิพจเดจยภาษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
ไทย (Question answering program from
Thai Wikipedia)

นายกานตร ปทานนุคม

นายวชทิรวทิทยร กาฬพรรณลศึก

นายภดัทรรดนดัย ดวงวโรภาส

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต นางสาวพรชนก จรดัสไกรสร
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นางสาวณดัชภดัค เมฆะ

นายชยานดันตร ชดัยยาศรจ

ภาคเหนพอ

นายตนุลธร วงศรชดัย

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายธนรทิน ธนทวจอนดันตร

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นางสาวนรทิศรา สารจดจ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

20181022_NSC2019_FirstRound_North

ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
109

21p31n0225 เกค้าแปด: โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมมูลวทิกทิพจ โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมมูลวทิกทิพจเดจยภาษา โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจนุฬาภรณ นายปรดัชรดัฏตร ใจมา
เดจยภาษาไทย
ไทย (Question answering program from ราชวทิทยาลดัย เชจยงราย
Thai Wikipedia)

นายภาคทิน ศทิวธรรมรดัตนร

110

21p31n0243 QA-Jarvis: โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมมูล โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมมูลวทิกทิพจเดจยภาษา มหาวทิทยาลดัยเทคโนโลยจราช
วทิกทิพจเดจยภาษาไทย
ไทย (Question answering program from มงคลลค้านนา วทิทยาเขตนมาน
Thai Wikipedia)

นางนงนนุช เกตนุค้ย

นายสนุนทิล เดสาร

นายกรรชดัย วงครไชยยา

ภาคเหนพอ

111

21p31n0248 ระบบถามตอบภาษาไทยโดยใชค้ปฝญญาประดทิษฐร โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมมูลวทิกทิพจเดจยภาษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
ไทย (Question answering program from
Thai Wikipedia)

นายจทิรายนุส แกค้วชพพื่น

นายวดัชนดันทร จดันทาภากนุล

นายจทิรายนุส แกค้วชพพื่น

ภาคเหนพอ

112

21p32n0051 โปรเเกรมรมูค้จคาลายมพอภาษาไทยอยมางมจ
ประสทิทธทิภาพ

นายกานตร ปทานนุคม

นายธจราพดัฒนร ศรดัทธาจารนุพงศร

ภาคเหนพอ

113

21p33n0002 ระบบการจดัดการขยะตทิดเชพจี้อบน blockchain โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลดัยแมมโจค้ (เชจยงใหมม) นายอลงกต กองมณจ
framework
ระหวมางสรรพสทิงพื่ (Internet of Things)

นายพงศธร คคาจดันทรร

ภาคเหนพอ

114

21p33n0026 ระบบสพพื่อสารระหวมางสรรพสทิพื่งของฟารรมเกษตร โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลดัยแมมโจค้ (เชจยงใหมม) นายอลงกต กองมณจ
เคมจดค้วยเฟรมเวทิรรคบลพ็อกเชน
ระหวมางสรรพสทิงพื่ (Internet of Things)

นายสนุนทร วรธนรดักษร

ภาคเหนพอ

115

21p33n0143 เครพพื่องเตพอนไฟไหมค้และตรวจสภาพแวดลค้อม
ผมานระบบคลาวดร

นายรวจโรจนร ทองดจ

นางสาวอลทิซาเบธ พทิมพทิสา วอล
เทอรร

ภาคเหนพอ

116

21p33n0148 ระบบควบคนุมอนุปกรณรไฟฟฟุ้าในอาคารเรจยนดค้วย โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
สดัญญาณไรค้สายแบบผสม wifi และ ZigBee ระหวมางสรรพสทิงพื่ (Internet of Things)

นายฐาปกรณร เผยพร

นายพจธกานตร กาศอนุดม

ภาคเหนพอ

117

21p33n0163 ระบบควบคนุมการเพาะกลค้ามะเขพอเทศบนพพจี้นทจพื่ โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลดัยราชภดัฎเชจยงใหมม นายประธาน คคาจทินะ
สมูงบนแพลทฟอรรม NETPIE
ระหวมางสรรพสทิงพื่ (Internet of Things)

นายกฤษฏร แดงตมอม

นายปฏทิภาณ ใจซพพื่อ

118

21p33n0206 ระบบเฝฟุ้าสดังเกตและพดัฒนาสภาพแวดลค้อม
ทางการเกษตรผมานเครพอขมาย LoRa

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
ระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

นายภาสกร แชมมประเสรทิฐ

นายวรรณรดัตนร บนุญยดัง

นายสนุรทิยา เขพพื่อนขดัน

119

21p33n0208 เรพอขดับเคลพพื่อนกศึพื่งอดัตโนมดัตทิสคาหรดับการสนุมม
ตดัวอยมางและวทิเคราะหรคนุณภาพนจี้คา

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
ระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

นายศนุภกทิจ อาวทิพดันธนุร

นายธนกร อมอนละมมูล

BEST 2019 Handwritten Recognition:
การรมูค้จคาลายมพอเขจยน

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจนุฬาภรณ นายพนุทธพร อทินอมอน
ระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
ราชวทิทยาลดัย พทิษณนุโลก
นายอานดันทร สจหรพทิทดักษรเกจยรตทิ
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ภาคเหนพอ

นายพงศกร ดจคคา

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
120

21p33n0226 อนุปกรณรแจค้งเตพอนการลค้มของผมูค้สมูงอายนุ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย
ระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)

นายบรรจง ปปิยศททิพยร

เดพ็กชายจทิรดัฏฐร ชวชาตทิ

121

21p33n0229 ระบบควบคนุมบค้านอดัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสร
ระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
วทิทยาลดัย

นางสาวปปิยเปรมกมล วดันตทิยา

เดพ็กชายปารดัณวทิชญร สนุทธทิรดัตนรชดัย เดพ็กชายภมูรทินทร ภดัทโรวาสนร
ชาญ

122

21p33n0235 ตค้นแบบระบบอทินเตอรรเนพ็ตของสรรพสทิพื่งสคาหรดับ โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลดัยราชภดัฏเชจยงใหมม นางสาวภดัทราพร พรหมคคาตดัน นางสาวภดัทรพร วงศรหาญ
ควบคนุมการปลมูกผดักไฮโดรโปนทิกสรผมานแอปพลทิเค ระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
ชดันบนสมารรทโฟน

123

21p33n0285 การเลจจี้ยงตดัวไหมบนระบบไอโอทจ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลดัยเทคโนโลยจราช
ระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
มงคลลค้านนา วทิทยาเขตนมาน

นายปกรณร จดันทรรอทินทรร

นายธนุวานนทร สายเรพอนแกค้ว

124

21p34n0058 หค้องลองเสพจี้อเสมพอนจรทิง

โปรแกรมวทิทยาการขค้อมมูลและปฝญญาประดทิษฐร มหาวทิทยาลดัยพายดัพ
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นางดวงพร รดังรองรจทิตภมูมทิ

นายฤทธทิไกร กทิตทิสนุขถาพร

125

21p34n0070 โปรแกรมเขค้ารหดัส ICD-10

โปรแกรมวทิทยาการขค้อมมูลและปฝญญาประดทิษฐร มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นายกานตร ปทานนุคม

นายชวศทิษฐร เตพ็งไตรรดัตนร

126

21p34n0141 ซอฟทรแวรรการเรจยนรมูค้ของเครพพื่องจดักรเพพพื่อการ
วางแผนการเพาะปลมูก

โปรแกรมวทิทยาการขค้อมมูลและปฝญญาประดทิษฐร มหาวทิทยาลดัยนเรศวร
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

นายธนะธร พมอคค้า

นายทศพล พทิมเกษ

127

21p34n0259 ระบบอาจารยรทจพื่ปรศึกษาเสมพอนจรทิง

โปรแกรมวทิทยาการขค้อมมูลและปฝญญาประดทิษฐร มหาวทิทยาลดัยธรรมศาสตรร ศมูนยร นายกฤตคม ศรจจทิรานนทร
(Data Science and Artificial Intelligence ลคาปาง
Application)
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นายกทิตตทิชดัย หนมอเทพ

เดพ็กชายกดันตรธจรร ชวชาตทิ

ภาคเหนพอ

นายชวทิศ ตดัจี้งชจวโรจนร

นางสาวสทิรทิรดัตนร สจสนุวรรณ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายณดัฐชลทิต นามคง

นายอทิศรา อทินทะวงคร

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายสนุรสทิทธทิด เยพพื่อปนุย

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ
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