การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019) รอบคหัดเลลือก
โครงการททผท ข่านการพพิจารณา ภาคตะวหันตก
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
1

21p11w0080 เกมวทิพื่งและยทิงเพพพื่อสวุขภาพโดยใชย้ลภูข่วทิพื่งสายพาน
และปปืนจทาลอง

โปรแกรมเพพพื่อความบบันเททิง

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวกรบัญญา สทิทธทิสงวน
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายวรพงษษ์ วทิวบัฒนษ์ภาสวร

นายณบัฐววุฒทิ แยย้มเกษร

ภาคตะวบันตก

2

21p11w0081 เกมเอาชชีวทิตรอดในเกาะปรทิศนา

โปรแกรมเพพพื่อความบบันเททิง

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวกรบัญญา สทิทธทิสงวน
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายภาคภภูมทิ ไขข่มวุกดษ์

นายธชีรภบัทร มาลา

ภาคตะวบันตก

3

21p11w0082 เกมททาฟารษ์มโดยใชย้จทานวนกย้าวเดทิน

โปรแกรมเพพพื่อความบบันเททิง

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวกรบัญญา สทิทธทิสงวน
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นางสาวพทิมพทิกา เกตวุเพพ็ง

4

21p11w0116 ใครคพอฆาตกร

โปรแกรมเพพพื่อความบบันเททิง

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวกรบัญญา สทิทธทิสงวน
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายณบัฐภบัทร พลบังอทิสระ

นางสาวอมรรบัตนษ์ ลทิลิ้มประสาท

ภาคตะวบันตก

5

21p11w0119 ทวุบฉบันเถอะ

โปรแกรมเพพพื่อความบบันเททิง

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวกรบัญญา สทิทธทิสงวน
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายกลยวุทธษ์ จงนทิมทิตไพบภูลยษ์

นายศวุภกฤต สรย้อยคทา

ภาคตะวบันตก

6

21p12w0014 ดรอรษ์วชีพื่

โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายวรพบันธษ์ คภูข่สกวุลนทิรบันดรษ์
ศาลายา

นายศรบัณยษ์พงศษ์ วราโภค

นายอทิสระ ศศทิวงศาโรจนษ์

นายปวุญญาณบัฐ ทองสดายวุ

ภาคตะวบันตก

7

21p12w0015 ระบบซอฟตษ์แวรษ์ประยวุกตษ์สทาหรบับตรวจสอบส โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้
เตทและแกย้กลบับลภูกบทิดรภูบคทิ ขนาดใดๆ ดย้วยการ
ประยวุกตษ์ใชย้หลบักการตรวจทานแบบจทาลองใน
วทิศวกรรมซอฟตษ์แวรษ์

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายฐทิตทิวบัชรษ์ พบัฒนศบักดทิดิ์ภทิญโญ
ศาลายา

นายกบันตวบัฒนษ์ รบัชทาณทิชยษ์

นางสาวสทิรชีรบัชญษ์ ศรชีอทินทรษ์คทา

นางสาวธนพร โรจนษ์ไพรทินทรษ์

ภาคตะวบันตก

8

21p12w0027 ระบบสข่งเสรทิมการเรชียนรภูย้คทาศบัพทษ์ภาษาอบังกฤษ โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้
ดย้วยเทคนทิคการประมวลผลภาพบนพพลิ้นฐานมบัลตทิ
เอเจนทษ์

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายปรชีชา ตบัลิ้งวรกทิจถาวร
ศาลายา

นายปรชียพล โอวาทสวุวรรณ

นางสาวนงนภบัส อารยะพงศษ์

นางสาวณบัฐสทิมา หนองใหญข่

ภาคตะวบันตก

9

21p12w0029 โมบายแอปพลทิเคชบันเพพพื่อการเรชียนรภูย้ภาษาฮากกา โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายววุฒทิชาตทิ แสวงผล
ศาลายา

นางสาวผบัลยษ์ศวุภา ชภูสทิทธทิดิ์

นางสาวณทิชา เลทิศดทารงรบักษษ์

นางสาวอภทิสรา พงษษ์สชีดา

ภาคตะวบันตก

10

21p12w0068 การจทาลองเสมพอนจรทิงสทาหรบับฝฝึกปฏทิบตบั ทิการชข่วย โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้
เหลพอผภูย้ปวป่ ยเดพ็กทชีเพื่ ปป็นโรค RSV

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายโมเรศ ปรบัชญพฤทธทิดิ์
ศาลายา

นางสาวคณทิศร เบพ็ญจรภูญ

นางสาวสวุดารบัตนษ์ มบัพื่นคง

นายสมารษ์ท ลทิลทิตกวุลพาณทิชยษ์

ภาคตะวบันตก
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ภาคตะวบันตก
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
11

21p12w0095 Pattana: ระบบทดสอบและประเมทินผลลบัพธษ์ โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้
การเรชียนรภูย้ของผภูย้เรชียน เพพพื่อการพบัฒนาระดบับการ
เรชียนรภูย้

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายเพชร สบัจจชลพบันธษ์
ศาลายา

นายประกฤษชบัย พบันพทิลา

12

21p12w0120 ระบบสนบับสนวุนสรย้างสบังคมแหข่งการเรชียนรภูย้

โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายโอภาส วงษษ์ทวชีทรบัพยษ์
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายณบัฐพงศษ์ ไทยเจรทิญ

13

21p13w0028 ระบบตทิดตามฟปืฟื้นฟภูสมรรถภาพรข่างกายของผภูย้
ปป่วย

โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยษ์ คนพทิการ
และผภูย้สภูงอายวุ

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาวฐทิตทินบันทษ์ ตบันตทิธรรม
ศาลายา

นายโยธาณบัฐ มะลทิวบัลยษ์

14

21p13w0039 @Cody: บบันททึกระดบับนลิ้ทาตาลในเลพอด และ
อาหารอยข่างงข่ายดาย บนแอพพลทิเคชบัพื่น LINE

โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยษ์ คนพทิการ
และผภูย้สภูงอายวุ

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายธนพล นรเสฏฐษ์
ศาลายา

นางสาวสวุรทิยาภา พงศษ์ไพรจทิตร นางสาวกานดา ชชีวะธรรมรบัตนษ์ นางสาวพรรณนารา สวุวรรณ
นทิกขะ

15

21p13w0041 เกลาโควทิซ: ระบบชข่วยเหลพอการวทินทิจฉบัยโรค โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยษ์ คนพทิการ
ตย้อหทินจากผลการตรวจวทิเคราะหษ์ภาพตบัดขวาง และผภูย้สภูงอายวุ
จอประสาทตาดย้วยเลเซอรษ์สทาหรบับจบักษวุแพทยษ์
ทบัวพื่ ไป

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาวศรชีสวุภา ปาลกะวงศษ์ ณ นายกฤษดา สวุนทรววุฒทิไกร
ศาลายา
อยวุธยา

นายฐานบันทษ์ ทรบัพยษ์ธทารงคษ์

ภาคตะวบันตก

16

21p13w0053 การแยกพพลิ้นทชีกพื่ ระดภูกสบันหลบังและกระดภูกซชีพื่โครง โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยษ์ คนพทิการ
จากภาพสแกนซชีทชีดย้วยโครงขข่ายประสาทเทชียม และผภูย้สภูงอายวุ
เชทิงลทึก

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายภทิญโญ แทย้ประสาทสทิทธทิดิ์
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายปปิยบวุตร ชอบสภูงเนทิน

นายอทินทบัช ยวุทธพงศษ์ไพศาล

ภาคตะวบันตก

17

21p13w0065 การหาตทาแหนข่งเรทิพื่มตย้นของเสย้นเลพอดบรทิเวณ
ปอดจากภาพ x-ray แบบ CT Scan

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายภทิญโญ แทย้ประสาทสทิทธทิดิ์
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายกษทิดทิศ จวุสมใจ

18

21p13w0079 เกมสทาหรบับกายภาพบทาบบัดและฟปืฟื้นฟภูผภูย้ปวป่ ยขย้อ โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยษ์ คนพทิการ
เขข่าเสพพื่อม
และผภูย้สภูงอายวุ

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวกรบัญญา สทิทธทิสงวน
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายกบันทรากร อวุบลครวุธ

นายเจษฎา กบัญญา

19

21p13w0104 รถเขพ็นอบัจฉรทิยะสทาหรบับผภูย้พทิการทชีคพื่ วบควุมไดย้ทงบัลิ้ โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยษ์ คนพทิการ
ใบหนย้าและเสชียงรวมถทึงมชีการแจย้งเตพอนฉวุกเฉทิน และผภูย้สภูงอายวุ
แบบเรชียลไทมษ์

มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายโสภณ ผภูย้มชีจรรยา
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นางสาวสโรชา ดย้วงศรชี

นายธชีระพล ผลงาม

นายธนภบัทร ทวุข่งพรหมศรชี

ภาคตะวบันตก

20

21p14w0016 ระบบการวบัดและวทิเคราะหษ์การใชย้ไฟฟฟ้าภายใน โปรแกรมเพพพื่องานการพบัฒนาดย้านวทิทยาศาสตรษ์ มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาวสวุดสงวน งามสวุรทิยโรจนษ์ นายฆรวบัณณษ์ เจชียรมณชีงาม
อาคาร
และเทคโนโลยชี
ศาลายา

นายธนวบัฒนษ์ กาญจนาเวส

นายพชีรดนยษ์ ปรทิญญาสงวน

ภาคตะวบันตก

21

21p14w0019 โครงรข่างระบบเชพพื่อมตข่อการตรวจสอบความ
ปลอดภบัยของแอปพลทิเคชบันแบบอบัตโนมบัตทิ

นายดาวทิด ชภูเศรษฐการ

นายปฏทิพล สวุวรรณบล

ภาคตะวบันตก

โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยษ์ คนพทิการ
และผภูย้สภูงอายวุ

โปรแกรมเพพพื่องานการพบัฒนาดย้านวทิทยาศาสตรษ์ มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายกรทินทรษ์ สวุมบังคะโยธทิน
และเทคโนโลยชี
ศาลายา
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นายวชีรวบัฒนษ์ ภาวนาวทิวบัฒนษ์

นายสวุวทิจบักขณษ์ เพทิพื่มผลพบัฒนา

นางสาวกมลรบักษษ์ สารทิยาชชีวะ

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายธนบดทินทรษ์ เชชียรเจรทิญธนกทิจ นายณบัฐพล ศรอนบันตษ์กวุล

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก
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ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
22

21p14w0064 ระบบตรวจจบับทะเบชียน สชี และยชีพื่หย้อรถยนตษ์จาก โปรแกรมเพพพื่องานการพบัฒนาดย้านวทิทยาศาสตรษ์ มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาวอบัษฎารบัตนษ์ คภูรบัตนษ์
ภาพ
และเทคโนโลยชี
ศาลายา

นายนภพล ศทิรทิพบันธษ์

นางสาวจทิรบัชญา สอทิลิ้งทอง

23

21p14w0071 โปรแกรมจทาลองผลการใสข่ลย้อแมพ็กซษ์รถยนตษ์และ โปรแกรมเพพพื่องานการพบัฒนาดย้านวทิทยาศาสตรษ์ มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายภทิญโญ แทย้ประสาทสทิทธทิ
คทานวณมวุมเอชียงของลย้อรถยนตษ์
และเทคโนโลยชี
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายวรรธนบันทษ์ แซข่กบัง

นายณบัฐวบัตนษ์ เลทิศภควณทิช

ภาคตะวบันตก

24

21p14w0085 ราวตากผย้าอบัจฉรทิยะทชีพื่ปรบับเปลชีพื่ยนการททางาน
ตามสภาพภภูมทิอากาศ

นางสาวฐทิตทิกานตษ์ พงษษ์เพพ็ชรษ์

นางสาวกนกวรรณ สวุวจนพงศษ์

ภาคตะวบันตก

25

21p14w0086 ระบบแนะนทาแฮชแทพ็กจากการสพบคย้นขย้อความ โปรแกรมเพพพื่องานการพบัฒนาดย้านวทิทยาศาสตรษ์ มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาววชีณาวดชี มข่วงอย้น
ทวทิตเตอรษ์
และเทคโนโลยชี
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

26

21p15w0022 วนทิลลาบอท

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานบนเครพอขข่าย มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวสวุนชียษ์ พงษษ์พทินทิจภทิญโญ นายชบัยชาญ ทนวุววุฒทิวบัฒนษ์
สทาหรบับอวุปกรณษ์คอมพทิวเตอรษ์เคลพพื่อนทชีพื่ (Mobile พระราชวบังสนามจบันทรษ์
Application)

27

21p15w0024 แอปพลทิเคชบันเพพพื่อประเมทินความปลอดภบัย
สทาหรบับอวุปกรณษ์เทคโนโลยชีอทินเทอรษ์เนพ็ตของ
สรรพสทิพื่ง

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานบนเครพอขข่าย มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาววบัสกา วทิสวุทธทิวทิเศษ
สทาหรบับอวุปกรณษ์คอมพทิวเตอรษ์เคลพพื่อนทชีพื่ (Mobile ศาลายา
Application)

28

โปรแกรมเพพพื่องานการพบัฒนาดย้านวทิทยาศาสตรษ์ มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวรบัชดาพร คณาวงษษ์
และเทคโนโลยชี
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายจทิรพบัฒนษ์ ศรชีวทิภาสถทิตยษ์

นายรบังสทิมบันตวุษ์ ขอนแกข่น

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายชบัชวาล โคตรสวุ

นายฐทิตทิววุฒทิ จามรมาน

นายนทิรมทิต ชพพื่นประภานวุสรณษ์

ภาคตะวบันตก

21p15w0034 ระบบแนะนทาสถานทชีแพื่ ละความปลอดภบัยในการ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานบนเครพอขข่าย มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายปรชีชา ตบัลิ้งวรกทิจถาวร
เดทินทาง
สทาหรบับอวุปกรณษ์คอมพทิวเตอรษ์เคลพพื่อนทชีพื่ (Mobile ศาลายา
Application)

นายจทิรพงษษ์ เฟปืฟื่องขจรศบักดทิดิ์

นางสาวอธทิชา ธนโชตทิธทิตทิกวุล

นายอมรพงศษ์ เวทวทินทิจ

ภาคตะวบันตก

29

21p15w0049 คทิดดชีลิ้ แมนเนอรษ์ – โมบายเกมแอปพลทิเคชบันเพพพื่อ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานบนเครพอขข่าย มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาวทรงศรชี ตบัลิ้งศรชีไพโรจนษ์
สข่งเสรทิมการเรชียนรภูย้มารยาททางสบังคมไทย
สทาหรบับอวุปกรณษ์คอมพทิวเตอรษ์เคลพพื่อนทชีพื่ (Mobile ศาลายา
สทาหรบับเดพ็ก
Application)

นางสาวมาธวชี สวุขเขตตษ์

นางสาวเบญญา อยข่สวุข

นางสาวจทิดาภา สวุมโนธรรม

ภาคตะวบันตก

30

21p15w0055 โครงการพบัฒนาแอพลทิเคชบัพื่นและเวพ็บไซตษ์สทาหรบับ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานบนเครพอขข่าย มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาวปวทิตรา จทิรวชีรกภูล
พทิพทิธภบัณฑษ์มนวุษยษ์วทิทยาวบัฒนธรรม สถาบบันวทิจยบั สทาหรบับอวุปกรณษ์คอมพทิวเตอรษ์เคลพพื่อนทชีพื่ (Mobile ศาลายา
ภาษาเเละวบัฒนธรรมเอเซชีย มหาวทิทยาลบัยมหทิดล Application)

นายธนพงษษ์ อนบันตษ์ศทิรทิขจร

นายกวทิน มธวุรสพรวบัฒนา

นายรบัชชานนทษ์ ชมภภู

ภาคตะวบันตก

31

21p15w0057 วอทเดอะเฮพ็ลธ - แอปพลทิเคชบันแอนดรอยดษ์ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานบนเครพอขข่าย มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาวทรงศรชี ตบัลิ้งศรชีไพโรจนษ์
สทาหรบับผภูย้บรทิโภคอาหารทชีมพื่ ชีประโยชนษ์ตข่อสวุขภาพ สทาหรบับอวุปกรณษ์คอมพทิวเตอรษ์เคลพพื่อนทชีพื่ (Mobile ศาลายา
Application)

นายนนทพบัทธษ์ วงศษ์คทา

นายสรบัล ชพพื่นภบักดชี

นางสาวบงกชมณชี ลชีลาเลอ
เกชียรตทิ

ภาคตะวบันตก

32

21p15w0066 คชียษ์เฟส: แอปพลทิเคชบันสแกนใบหนย้าสทาหรบับ
พบัฒนาระบบรบักษาความปลอดภบัย

นายกฤตทิกร จวุฬาสถทิตยษ์

นายณภบัทร ดชีศทิลปกทิจ

นายจทิรบัฐ ภบัทรกวุลทวชี

ภาคตะวบันตก

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานบนเครพอขข่าย มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายสนทิท แสงเหลา
สทาหรบับอวุปกรณษ์คอมพทิวเตอรษ์เคลพพื่อนทชีพื่ (Mobile ศาลายา
Application)
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33

21p15w0122 การออกแบบเกมตอบคทาถามสทาหรบับผภูย้พทิการ

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานบนเครพอขข่าย มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายโอภาส วงษษ์ทวชีทรบัพยษ์
สทาหรบับอวุปกรณษ์คอมพทิวเตอรษ์เคลพพื่อนทชีพื่ (Mobile พระราชวบังสนามจบันทรษ์
Application)

นายแดนไท เชชียงทอง

นางสาวณบัฐตทิยาภรณษ์ อทิทธทินทิตทิ
ววุฒทิ

34

21p21w0091 หนข่วยแอลฟาพทิทบักษษ์รข่างกาย

โปรแกรมเพพพื่อความบบันเททิง

โรงเรชียนวทิทยาศาสตรษ์จวุฬาภรณ นางสาวจทิราวรรณ เเสวงนาม
ราชวทิทยาลบัย เพชรบวุรชี

นายพสทิษฐษ์ สภูงยทิพื่ง

นายจชีรทชีปตษ์ ขจรศบักดทิดิ์วข่องไว

35

21p21w0092 ใครฆข่าลวุงตภูย้

โปรแกรมเพพพื่อความบบันเททิง

โรงเรชียนถาวรานวุกภูล

นายมโนชา เครพอเทศ

นายณบัชพล อทิทธทิสมวุทรเจรทิญ

36

21p22w0002 วบัฏจบักรอนบันตษ์ภาษาซชี

โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้

โรงเรชียนกาญจนาภทิเษกวทิทยาลบัย นายบวุญชภู กระฉอดนอก

นายวศทิน แกย้วปลบัพื่ง

นายจทิณณวบัตร เขชียนดชี

37

21p22w0067 เกมพบัฒนาทบักษะกระบวนการคทิด เดอะคทิวบษ์

โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้

โรงเรชียนวทิทยาศาสตรษ์จวุฬาภรราช นายพวุทธพงษษ์ รบัตนอทาพร
วทิทยาลบัย เพชรบวุรชี

นายณฐโชค เอกธชีรธรรม

นายหฤษทิต แตย้วโคกสภูง

38

21p22w0075 หมภูอย้วนวทิพื่งสภูย้ฟฟัด

โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้

โรงเรชียนวทิทยาศาสตรษ์จวุฬาภรราช นางสาวจทิราวรรณ แสวงนาม
วทิทยาลบัย เพชรบวุรชี

นายกทิตตทิศบักดทิดิ์ คงมชีสวุข

นายณภบัส ณ ระนอง

39

21p22w0077 เกมกษบัตรทิยษ์แหข่งกรวุงอวุชชยทินชี และเรพพื่องเลข่าของ โปรแกรมเพพพื่อสข่งเสรทิมทบักษะการเรชียนรภูย้
ศพผชีสทิง

โรงเรชียนมหทิดลวทิทยานวุสรณษ์

นายธวบัชชบัย สวุลาลบัย

นายนวบัต ลย้อประเสรทิฐกวุล

นายปวุณณชบัย จบันทามงคล

40

21p23w0020 การพบัฒนาระบบ Docker โดยประยวุกตษ์ใชย้
โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งาน
JupyterHub สทาหรบับบรทิหารจบัดการ การเรชียน
การสอนการโปรแกรมภาษา Python

โรงเรชียนมหทิดลวทิทยานวุสรณษ์

นายบวุญนทชี ศบักดทิดิ์บวุญญารบัตนษ์

นายนพกร จทิระวรานบันทษ์

ภาคตะวบันตก

41

21p23w0021 แอปพลทิเคชบัพื่นจดบบันททึกสทาหรบับคนตาบอด

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งาน

โรงเรชียนมหทิดลวทิทยานวุสรณษ์

นายบวุญนทชี ศบักดทิดิ์บวุญญารบัตนษ์

นางสาวธบัญพทิมล บบัวมณชี

ภาคตะวบันตก

42

21p23w0060 หวุข่นยนตษ์เพพพื่อนวทิพื่งสทาหรบับผภูย้พทิการทางสายตา

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งาน

โรงเรชียนวทิทยาศาสตรษ์จวุฬาภรณ นางดวุจดาว ผข่องใส
ราชวทิทยาลบัย เพชรบวุรชี

นายกชีรตทิ สอาดไพร

นายธชีรธบัช ใครข่ครวญ

43

21p23w0061 โรงเพาะเหพ็ดผสมผสานพพชระยะสบัลิ้นผข่านระบบ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งาน
อทินเทอรษ์เนพ็ตทวุกสรรพสทิพื่ง

โรงเรชียนวทิทยาศาสตรษ์จวุฬาภรณ นายศทิวะรบักษษ์ จทิตอวุทบัศนษ์
ราชวทิทยาลบัย เพชรบวุรชี

นางสาวอรณชี งามอข่อน

นางสาวสทินชีนาฏ สวุขศรชี

นายกทิตตทิพบัฒนษ์ จทิตตสวข่าง
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ภาคตะวบันตก

นายศวุภกร เจนสวบัสดทิดิ์พงศษ์

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายชนมษ์ชนก กวุลบวุตร

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายสวุกฤษฎทิดิ์ ศรชีคทาอย้าย

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายนบันทวบัฒนษ์ นาคปาน

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก
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เดพ็กหญทิงกรชนก วบัดแยย้ม

เดพ็กหญทิงชวุตทิกาญจนษ์ บวุญ
ประเสรทิฐ

ภาคตะวบันตก

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
44

21p23w0062 ชวุดดภูแลตย้นไมย้ขนาดเลพ็ก ผข่านระบบ IOTs

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งาน

45

21p23w0072 แอปพลทิเคชบันสข่งขย้อความสทาหรบับผภูย้พทิการทางการ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งาน
สพพื่อสาร

โรงเรชียนมหทิดลวทิทยานวุสรณษ์

นางสาวเลาขวบัญ งามประสทิทธทิดิ์ นายภภูรทิพบันธษ์ สวุนทรชีกวุลพงศษ์

นายสทิรวทิชญษ์ พงศษ์นคทินทรษ์

46

21p23w0076 ระวบัง: แอพพลทิเคชบัพื่นแจย้งเตพอนเสชียงรอบขย้าง
สทาหรบับผภูย้ทชีพื่ไมข่สามารถรบับรภูย้เสชียงไดย้

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งาน

โรงเรชียนมหทิดลวทิทยานวุสรณษ์

นางสาวเลาขวบัญ งามประสทิทธทิดิ์ นางสาวนบันทษ์นภบัส คมโนภาส

นายณภบัทร โกสทิยาภรณษ์

นายธนดล ระงบับพทิษ

ภาคตะวบันตก

47

21p23w0109 โปรแกรมจทาลองการไหลของรถเพพพื่อการจบัดการ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งาน
จราจรผข่านสชีพื่แยกดย้วยสบัญญาณไฟจราจร

โรงเรชียนมหทิดลวทิทยานวุสรณษ์

นางปราณชี ดทิษรบัฐกทิจ

นายณภบัทร ศรชีจบันทรษ์

นายภภูรชี เจชียรนบัยธนะกทิจ

นายปรเมศวรษ์ วบัฒนประสาน

ภาคตะวบันตก

48

21p31w0001 วาบทิคทิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลบังขย้อมภูลวทิกทิ โปรแกรมถามตอบจากคลบังขย้อมภูลวทิกทิพชีเดชียภาษา มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายศวุภวงศษ์ ทบัพื่วรอบ
พชีเดชียภาษาไทย
ไทย (Question answering program from ศาลายา
Thai Wikipedia)

นายจบักรชี โลข่พบันธวุษ์ศทิรทิกวุล

นางสาวยอดธทิดา ยอดเมพอง

นางสาววรรณกานตษ์ ปรางอข่อน ภาคตะวบันตก

49

21p32w0013 BEST 2019 การรภูย้จทาลายมพอเขชียน

นางสาวปวุณยนวุช บวรจทิณณษ์

นายศรบัฐฐา กาญจนปรชีชากร

ภาคตะวบันตก

50

21p33w0003 ระบบสรย้างพพลิ้นผทิวจทาลองดย้วยคลพพื่นอบัลตรย้าโซนทิค โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานสทาหรบับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลบัยเทคโนโลยชีราช
ระหวข่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
มงคลรบัตนโกสทินทรษ์

นายถทิรวบัฒนษ์ สวุขสโมสร

นายธชีรพงษษ์ ทรงสบันตทิวรกวุล

ภาคตะวบันตก

51

21p33w0031 การปฟ้องกบันอวุปกรณษ์อนทิ เทอรษ์เนพ็ตในทวุกสทิพื่งดย้วย โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานสทาหรบับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาววบัสกา วทิสวุทธทิวทิเศษ
ระบบตรวจจบับการบวุกรวุกโดยใชย้ Raspberry Pi ระหวข่างสรรพสทิงพื่ (Internet of Things)
ศาลายา

นายสรกฤศ กบังวานรบัตนา

นายจทิรภาส ไพศาลดวงจบันทรษ์

52

21p33w0056 ระบบถบังขยะแจย้งเตพอนอบัตโนมบัตทิบนไลนษ์แอพพลทิ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานสทาหรบับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายอภทิเษก หงษษ์วทิทยากร
เคชบัพื่น
ระหวข่างสรรพสทิงพื่ (Internet of Things)
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายเบญจพล สาครขทา

53

21p33w0063 กลข่องควบควุมอวุณหภภูมทิและตทิดตามจากระยะไกล โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานสทาหรบับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายสนทิท แสงเหลา
ระหวข่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
ศาลายา

นายราษฎรษ์ชเดช ระงบับพาล

BEST 2019 Handwritten Recognition:
การรภูย้จทาลายมพอเขชียน

โรงเรชียนวทิทยาศาสตรษ์จวุฬาภรณ นางดวุจดาว ผข่องใส
ราชวทิทยาลบัย เพชรบวุรชี

มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายวรพบันธษ์ คภูข่สกวุลนทิรบันดรษ์
ศาลายา
นายชบัยพทิชทิต คทาพทิมพษ์
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เดพ็กหญทิงโนรชี สมบภูรณษ์ผล

ภาคตะวบันตก

นายกรรณสภูต ชวุตาภรณษ์

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายณพวบัฒนษ์ สกวุลภาพนทิมทิต

นายนพวบัฒนษ์ สวุทธทิพงษษ์ไกวบัล

ภาคตะวบันตก
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ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนน้าโครงการ

ผผน้พหัฒนาคนททท 2

ผผน้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

(ผผน้พฒ
หั นาคนททท 1)
54

21p33w0073 ระบบ IoT ดย้านภาพสทาหรบับการตรวจจบับและไลข่ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานสทาหรบับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายภทิญโญ แทย้ประสาทสทิทธทิดิ์
นกพทิราบ
ระหวข่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายทศพล ททาดวง

55

21p33w0084 IoT สทาหรบับการปลภูกผบักไฮโดรโปรนทิคสษ์-การ
ตรวจจบับควุณภาพของนลิ้ทา & คข่า pH อยข่าง
อบัตโนมบัตทิ

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานสทาหรบับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายจทิตดทารง ปรชีชาสวุข
ระหวข่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นางสาวบวุณยวชีรษ์ ยางสวย

56

21p33w0117 ระบบควบควุมและตทิดตามสภาพแวดลย้อม
ภายในพาราโบลาโดม

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตษ์ใชย้งานสทาหรบับสพพื่อสาร มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวสบัจจาภรณษ์ ไวจรรยา
ระหวข่างสรรพสทิพื่ง (Internet of Things)
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นางสาวไพลทิน มาศรชี

57

21p34w0006 การพยากรณษ์แนวโนย้มอวุบตบั ทิเหตวุทางถนนในชข่วง โปรแกรมวทิทยาการขย้อมภูลและปฟัญญาประดทิษฐษ์ มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวสวุนชียษ์ พงษษ์พทินทิจภทิญโญ นางสาวคณทินนาฏ ปราชญษ์
วบันหยวุดยาวในประเทศไทยโดยใชย้ระบบ
(Data Science and Artificial Intelligence พระราชวบังสนามจบันทรษ์
อภทิญญา
อบัจฉรทิยะ
Application)

นางสาวเจรทิญตา กาทอง

58

21p34w0038 CATEYE: การตทิดตามบวุคคลภายในอาคารโดย โปรแกรมวทิทยาการขย้อมภูลและปฟัญญาประดทิษฐษ์ มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายบวุญสทิทธทิดิ์ ยทิลิ้มวาสนา
ใชย้สบัญญาณ Wi-Fi และกลย้องวงจรปปิด
(Data Science and Artificial Intelligence ศาลายา
Application)

นางสาวราณชี สบัจเดวษ์

นางสาวแนนสทินชี สภูงสทิรทิ

59

21p34w0042 ตย้นแบบตบัวประเมทินความสอดคลย้องของเนพลิ้อหา โปรแกรมวทิทยาการขย้อมภูลและปฟัญญาประดทิษฐษ์ มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นางสาวสบัจจาภรณษ์ ไวจรรยา
ในกลอนสวุภาพ
(Data Science and Artificial Intelligence พระราชวบังสนามจบันทรษ์
Application)

นายกรบัณฑษ์ ทวชีสทิทธทิดิ์

60

21p34w0050 อบัลกอเอพ็กซษ์พลอเรอรษ์: ระบบอบัจฉรทิยะสทาหรบับ โปรแกรมวทิทยาการขย้อมภูลและปฟัญญาประดทิษฐษ์ มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นายศวุภวงศษ์ ทบัพื่วรอบ
คย้นหาและแสดงผลอบัลกอรทิททึมในขย้อมภูลงานวทิจบัย (Data Science and Artificial Intelligence ศาลายา
ขนาดมหาศาล
Application)

นายชนาธทิป พรประสทิทธทิดิ์

61

21p34w0052 วทิธชีเรชียนรภูย้เชทิงลทึกสทาหรบับการตรวจจบับและแยก โปรแกรมวทิทยาการขย้อมภูลและปฟัญญาประดทิษฐษ์ มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายภทิญโญ แทย้ประสาทสทิทธทิดิ์
พพลิ้นทชีพื่เสย้นเลพอดเอออรษ์ตา
(Data Science and Artificial Intelligence พระราชวบังสนามจบันทรษ์
Application)

นายพงษษ์พบัฒนษ์ ชภูรอด

62

21p34w0059 ระบบตรวจสอบการกระจายตบัวเชทิงพพลิ้นทชีพื่และ โปรแกรมวทิทยาการขย้อมภูลและปฟัญญาประดทิษฐษ์ มหาวทิทยาลบัยมหทิดล วทิทยาเขต นางสาวศทิรทิเพพ็ญ พงษษ์ไพเชฐ
เวลาของราคาอสบังหารทิมทรบัพยษ์ประเภททชีอพื่ ยภูข่ (Data Science and Artificial Intelligence ศาลายา
อาศบัย
Application)

นายชทิตทิพบัทธษ์ ทาบสวุวรรณ

นางสาวกบัญญาลบักษณษ์ บวุญถนอม นายพชร ธชีรนบันทนษ์

ภาคตะวบันตก

63

21p34w0099 การใชย้แอพพลทิเคชบัพื่นและการเรชียนรภูย้เชทิงลทึกใน โปรแกรมวทิทยาการขย้อมภูลและปฟัญญาประดทิษฐษ์ มหาวทิทยาลบัยเกษตรศาสตรษ์
การตรวจสอบการเปป็นโรคและทางแกย้ของตย้น (Data Science and Artificial Intelligence กทาแพงแสน
พรทิก
Application)

นายธนภบัทร แหวนทอง

นายธนพล สวุรางคษ์วบัฒนกวุล

ภาคตะวบันตก

64

21p34w0113 ระบบผภูย้เชชีพื่ยวชาญการบทาบบัดโรคจากฐานความรภูย้ โปรแกรมวทิทยาการขย้อมภูลและปฟัญญาประดทิษฐษ์ มหาวทิทยาลบัยศทิลปากร วทิทยาเขต นายโอภาส วงษษ์ทวชีทรบัพยษ์
พพชผบักผลไมย้และสมวุนไพร
(Data Science and Artificial Intelligence พระราชวบังสนามจบันทรษ์
Application)

นายสวุรเดช อทินทกรณษ์
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นางสาวพรนภบัส จบันทรษ์ชพพื่น

ภาคตะวบันตก

นายสทิทธทิพล เหลพองรวุข่งทรบัพยษ์

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นางสาวอทินทวุกร ลทิมปเชวง

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายธนดล บวุญเกทิด

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก
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