รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคกลาง
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

1 21p11c0035 เกมการร์ดกลยยุทธร์นนักรบ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

2 21p11c0085 มพอปราบแดนสทิงหร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

3 21p11c0107 บทเรยียนจากทก้องฟฟ้า

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

4 21p11c0138 ระนาดเอกเสมพอน

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

นายณพนัช ประภายสาธก

นายธนกฤต รอดบยุตร

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายศทิวนัช สยุขศรยี

นายปปัญญร์ ปปีตทิเจรทิญธรรม

นายคยุณานนตร์ สยุขสโมสร

นายขวนัญบยุญ คยุคุ่ยมยุข

ภาคกลาง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ

นางสาววทิยะดา ฐทิตทิมนัชฌทิมา

นายพยีระ ชพพื่นบยุญชม

นายปณต ทนนนนา

นายกทิตตทิภพ ฤทธทิจนันทรร์

ภาคกลาง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์

นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์

นายปปิยนังกกูร พกูลพนนัง

นายคณทิตทิณ ไกรเกรยียงศรยี

5 21p11c0178 เชคเมท

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายนรพล ดยีชคุ่วย

นายจทิรพรรษ จทิรกยุลธร

นายธยีรเมธ ปยุณโณปถนัมภร์

6 21p11c0196 คนสรก้างขคุ่าว

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายนรพล ดยีชคุ่วย

นางสาวปปัณททิตา รกูปสยุวรรณ

7 21p11c0211 พายยุขนมหวาน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายนรพล ดยีชคุ่วย

นายกฤษณะ เสนคุ่หร์พกูด

8 21p11c0215 แผคุ่นดทินใหมคุ่ในโลกใบเดทิม

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายนรพล ดยีชคุ่วย

นายภกูรทิช สยุนทรศารทกูล

9 21p11c0219 ผกูก้พททิ นักษร์คนทยีพื่ 6 - เกมจนาลองการขนับหยุคุ่นยนตร์ ในรกูปแบบ VR

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายสามารถ หมยุดและ

นายปณทิธทิ สทินาคมมาศ

นางสาวบนัณฑทิตา หอมระรพพื่น

10 21p11c0242 ลทิตเตทิลรกูท

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยศทิลปากร

นายวรสทิงคร์ รทินสยุรงควงศร์

นายนพดล ชนัพื่งรกูก้กทิจ

นายภกูมทิพนัฒนร์ เอกพนันธยุสทิน

นายปฐวทินทรร์ ศรยีโนนยาง

ภาคกลาง

11 21p11c0305 เบรนวอช

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยศทิลปากร

นายพรยศ มณยีโชตทิปปีตทิ

นายแทนคยุณ สนธทิพนันธยุร์

นางสาวณนัฐสยุดา แมคุ่นปปืน

นายศทิวานนทร์ หวนังแอบกลาง

ภาคกลาง

12 21p11c0310 โอนทิ เอสเคป: หนยีหนยีหนยีหนยี

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยธรรมศาสตรร์

นายสรลนักษณร์ วงษร์เสรยี

นางสาวกทิรณา ตนันบกูรณา

นายชยณนัฐ แสงสวคุ่าง

13 21p11c0332 เครพพื่องรางวทิญญาณ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยศทิลปากร

นายพรยศ มณยีโชตทิปปีตทิ

นายศดานนันตร์ โพธทิธิ์นก้อย

14 21p11c0345 ดยีพโบบา: การพนัฒนาเกมดก้วยการเรยียนแบบเสรทิมกนาลนัง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวณนัฐชา เดชดนารง

นายศยุภณนัฐ วงศร์ชนัย

นายอนัยยรนัชตร์ อทินทสยุก

ภาคกลาง

15 21p11c0371 แบคทยีเรยียตนัวรก้ายกนับนายเมม็ดเลพอดขาว

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายศทิวนัช สยุขศรยี

นางสาวภาวทิกา คนาภาวงคร์

นางสาวอรทิษา คงดยี

ภาคกลาง
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รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคกลาง
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

16 21p11c0385 ไดมอนดร์ ดนัสตร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายกทิตตทิพนันธยุร์ พนัวพลเทพ

นางสาวณนัฐวนยี ศรยีโกเศรษฐ

นายรนัชชวนัสสร์ วทิลนัยรนักษร์

นางสาวพรรณปภร เจทินน

17 21p11c0445 แอนเชยีพื่ยน โพรเทคเตอรร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายจยุมพล พลวทิชนัย

นางสาวธนันยกร เบญจพรหมผดยุง

นายชลดนนัย โชคเสรทิมทรนัพยร์

นางสาวอภทิรญาณร์ กาญจนเลทิศพรทวยี ภาคกลาง

18 21p11c0503 มหาศศึกยนักษาจอมราชนันยร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวปรทิยกร ปยุสวทิโร

นายวรเชษฐร์ อยุสคุ่าหร์ดยี

นายเอกวทิชญร์ หงษร์ทอง

นายพรสทิทธทิธิ์ บยุรยีนอก

19 21p12c0026 โปรแกรมทดสอบลนาดนับการเขยียนอนักษรจยีน

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์

นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์

นายธนันยา พานทิชตระกกูล

นางสาวฉมามาส คนาพยุฒ

ภาคกลาง

20 21p12c0033 การจนาลองการหนยีไฟดก้วย VR

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์

นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์

นายหรทิรนักษร์ วงศร์มหาศทิรทิ

นายกนันตทิชา ยทิพื่งไพบกูลยร์

ภาคกลาง

21 21p12c0185 สพพื่อการเรยียนรกูก้ดก้วยเหตยุการณร์จนาลองแบบเสมพอนจรทิงบนเวม็บไซตร์ โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา
เรพพื่องการปฏทิบนัตทิตนัวเพพพื่อเอาชยีวทิตรอดจากอนัคคยีภยนั ในอาคาร

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายสยุรทิยงคร์ เลทิศกยุลวาณทิชยร์

นายวรวยุฒทิ วทิจนักษณร์เมธยี

นางสาวณนัฐนทิชา ชพพื่นประภานยุสรณร์

ภาคกลาง

22 21p12c0201 ปฐมบทการสรก้าง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวเกม็จแกก้ว ธเนศวร

นายภกูรทิชนัย นรทินทรางกกูร

นายกฤตทิน อภทิรนักษร์ชยีวนัน

นายศยุภณนัฐ จกูหก้อง

ภาคกลาง

23 21p12c0205 มนังกรจจ๋าเอาเจก้าหญทิงขก้าคพนมา

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวเกม็จแกก้ว ธเนศวร

นางสาวอนัญชทิษฐา บยุญชคุ่วยคยุก้ม

นางสาวโชตทิกา หมกูคุ่พยนัคฆร์

นางสาวอทิศรยียา เกทิดพรม

ภาคกลาง

24 21p12c0212 การออกแบบและพนัฒนาเกมเพพพื่อการเรยียนรกูก้สมการคณทิตศาสตรร์ โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายนรพล ดยีชคุ่วย

นายนนันฐทิพนัฒนร์ อทินสยุพนัตรา

นายกทิตตทิธนัช คงประการ

นางสาวนลทิน ทคุ่องแกก้ว

ภาคกลาง

25 21p12c0214 อนัศวทินแหคุ่งสมการ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายนรพล ดยีชคุ่วย

นายวรพนัฒนร์ แสงพงษร์พทิทยา

นายสยุวทิน วทิชญานยุภาพ

นายธนวนัฒนร์ แกก้วละเอยียด

ภาคกลาง

26 21p12c0240 แอปพลทิเคชนันเสมพอนจรทิง และเวม็บไซตร์การเรยียนรกูก้ เรพพื่อง พระราช โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา
กรณยียกทิจในสมเดม็จพระนางเจก้าสทิรทิกทิตทิธิ์พระบรมราชทินยีนาถ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวกนทิษฐา บางภกูคุ่ภมร

นายโชตทิพงศร์ พนันธร์ถาวรวงศร์

นางสาวชนัญญานยุช พนมวาสนร์

ภาคกลาง

27 21p12c0261 ปปันสยุข: แชทบอทสคุ่งเสรทิมการเรยียนรกูแก้ ละใหก้คนาปรศึกษาดก้านการ โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา
สวนปปัสสาวะ

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวพร พนันธร์จงหาญ

นางสาวประภาสทิรทิ เศวตสยุทธทิพนันธร์

นางสาวนภนัสสร อมรสยุนทรสทิรทิ

ภาคกลาง

28 21p12c0322 ระบบแลกเปลยีพื่ยนเรยียนรกูก้ ผคุ่านเครพอขคุ่ายสนังคม

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนสยุนนันทา

นางรยุจทิจนันทรร์ วทิชทิวานทิเวศนร์

นายชยชนัย แซคุ่พนัง

29 21p12c0341 ระบบฝฝึกทคุ่าทางมวยไทย

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายสมเกยียรตทิ วนังศทิรทิพทิทนักษร์

นางสาวเบญจรนัตนร์ ฉนันทะประเสรทิฐ

นายเผดทิมพงศร์ ชยุคุ่มชพพื่น

30 21p12c0368 เวม็บแอปพลทิเคชนันสอนทนาอาหารโดยใชก้ลนักษณะมพอหรพอเสยียง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายขจรพงษร์ อนัครจทิตสกยุล

นางสาวธนันยพร สพบสาคร

นางสาวชนทิดา เทยียมทนัน

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา
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ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง
ภาคกลาง

นายนพชนัย ศรยีบนัณฑทิต

ภาคกลาง
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รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคกลาง
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

31 21p12c0370 การพนัฒนาระบบฝฝึกสอนใชก้งานหยุคุ่นยนตร์ดก้วยระบบความเปป็น
จรทิงผสม

หมวดโครงการ

ระดหับ

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายสยาม เจรทิญเสยียง

นางสาววรนัชญา วยีระนนทร์ชนัย

นางสาวพยีร สนัตยร์เพรทิศพราย

32 21p12c0400 โค – อควาเรยียม: เกมเลยีนยงปลาประยยุกตร์จากสถานทยีพื่เลยีนยงจรทิง โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสยุธาททิพยร์ มณยีวงศร์วนัฒนา

นายณนัชพล กทิจสถาน

นางสาวกมลพร หาณธนนัญชนัย

ภาคกลาง

33 21p12c0401 พนันธยุร์พพชพนันธยุร์เอม็กซร์

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายนรพล ดยีชคุ่วย

นางสาวภกูรทิชญา ผยุดผคุ่อง

นางสาววธกู ฮาเซกาวคุ่า

ภาคกลาง

34 21p12c0481 CT-Ed: แอปพลทิเคชนัพื่นสคุ่งเสรทิมทนักษะวทิทยาการคนานวณ สนาหรนับ โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา
ผกูก้เรยียน อายยุระหวคุ่าง 7-12 ปปี

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายบยุญประเสรทิฐ สยุรนักษร์รนัตนสกยุล

นายปปัญจมพล กรรณสกูต

นายสยุทธทิพงษร์ สยุทธทิพทิทนักษร์วงศร์

ภาคกลาง

35 21p13c0019 หมากแหคุ่งอนาคต

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเกษตรศาสตรร์

นายสมโชค เรพองอทิทธทินนันทร์

นางสาวดยีพรก้อม แสงรยุคุ่งเรพองศรยี

นายกทิตตทิศนักดทิธิ์ ประพฤตทิ

ภาคกลาง

36 21p13c0040 ระบบแจก้งเตพอนการหมดอายยุและการเสพพื่อมสภาพของยา

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนดยุลทิต

นางสาวอรศทิรทิ ศทิลาลนัย

นายณนัฐพล ศยุภผล

นายนพพล เขพพื่อนคนาปฟ้อ

ภาคกลาง

37 21p13c0087 ระบบอนัจฉรทิยะชคุ่วยกายภาพบนาบนัดผกูก้ปป่วยโรคเสก้นเลพอดในสมอง โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวอนัญชลทิสา แตก้ตระกกูล

นายบนัณฑทิต วนังเมพอง

นายภกูรทิต สยุวรรณปปัฏนะ

38 21p13c0139 นนัยนร์: ระบบตรวจตก้อกระจกอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ

นางสาวปปัณชญา ศทิรทิพานทอง

นางสาวภนัทรวดยี ตามถทิพื่นไทย

ภาคกลาง

39 21p13c0179 ระบบแนะนนาการออกกนาลนังกายและการควบคยุมอาหาร
ออนไลนร์

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายอนนันตพนัฒนร์ อนนันตชนัย

นายมารยุต มะลกูลยีม

นายททิณวนัฒนร์ ดนารงธรรมนยุกกูล

ภาคกลาง

40 21p13c0237 แอปพลทิเคชนันแจก้งเตพอนการบรทิหารยา

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นางสาวสทิรทิอร วทิทยากร

นางสาวจยุธาดา สยุวรรณธารา

นางสาวอารยีนา นก้อยนงเยาวร์

ภาคกลาง

41 21p13c0239 ระบบสนทนาโตก้ตอบอนัตโนมนัตทิแพทยร์เสมพอนจรทิงสนาหรนับการ
วทินทิจฉนัยโรคเบพนองตก้น

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายสนันตทิธรรม พรหมอคุ่อน

นายรณภนัฏ บกูรณเขตตร์

นางสาวสทิรทิวทิมล สยุขสยุคนธร์

42 21p13c0252 แชทบอทปลอบโยนสนาหรนับผกูก้ปป่วยโรคซศึมเศรก้า

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ

นายทศพล บก้านคลองสยีพื่

นายพยีระ นนทชนัย

นายอนยุพงษร์ ชก้างงาดยี

43 21p13c0293 ระบบแจก้งเตพอนการรนับประทานยาอนัตโนมนัตทิจากภาพฉลากยา โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายปวทิตร เอยีพื่ยมวรวยุฒทิกยุล

นายพทิรทิยพงษร์ เลาพงษร์สทิต

นายรนักษทิต รนักษาสนัตยร์

ภาคกลาง

44 21p13c0297 OFFIT - แอพพลทิเคชนัพื่นตทิดตามและจนับคกูคุ่การเคลพพื่อนไหวของรคุ่าง โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
กายแบบเรยียลไทมร์สนาหรนับการทนากายภาพบนาบนัดผกูก้ปป่วยออฟฟปิศ พทิการ และผกูสก้ กูงอายยุ
ซทินโดรม

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายธนารงรนัตนร์ อมรรนักษา

นางสาวพนัสนนันตร์ บกูรณะปปัทมะ

นายพยีรพล รอดรนักษา

นางสาวสยุชานนันทร์ ไตรศนัพทร์

ภาคกลาง

45 21p13c0301 เกมสร์ตคุ่อจทิกจิ๊ ซอวร์ทยีพื่สามารถตรวจดก้วยการประมวลผลดก้วยภาพ โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
สนาหรนับใชก้รคุ่วมกนับหยุคุ่นยนตร์ BLISS เพพพื่อสคุ่งเสรทิมพนัฒนาการเดม็ก พทิการ และผกูสก้ กูงอายยุ
ออททิสตทิก

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวบยุญเสรทิม แกก้วกนาเหนทิดพงษร์

นางสาวณนัฏฐณทิชา ศรสยุวรรณรนังสยี

นายญาณวนัฒนร์ วทิรทิยะกนังสานนทร์

นายธนทนัต พรประเสรทิฐ

ภาคกลาง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นทิสทิต นนักศศึกษา
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นางสาวสทิรทิกร สยุวรรณมาลยี

ภาค

นายกานดทิศ ทยุมพทิลา

นายปวยีณ สยุรทิมทิตรตระกกูล

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง
ภาคกลาง

20190210_NSC2019_SecondRound_Central

รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคกลาง
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

46 21p13c0329 ชยุดอยุปกรณร์แจก้งเตพอนการชนสทิงพื่ กยีดขวางในระดนับศยีรษะสนาหรนับผกูก้ โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
บกพรคุ่องทางการมองเหม็น
พทิการ และผกูสก้ กูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

47 21p13c0334 การพนัฒนาดาตก้าโกลฟ สนาหรนับโปรแกรมกทิจกรรมบนาบนัดแบบ โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
กระจกเงาสะทก้อนสนาหรนับผกูก้ปป่วยโรคหลอดเลพอดสมอง โดยใชก้ พทิการ และผกูสก้ กูงอายยุ
เทคโนโลยยีความเปป็นจรทิงเสมพอน

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายศทิวนัช สยุขศรยี

48 21p13c0337 กก้าวอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

49 21p13c0374 ระบบหยุคุ่นยนตร์เพพอพื่ ชคุ่วยเหลพอและสคุ่งเสรทิมในกทิจกรรมบนาบนัดของ โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
เดม็กออททิสตทิค
พทิการ และผกูสก้ กูงอายยุ

นทิสทิต นนักศศึกษา

50 21p13c0448 โปรแกรมสนาหรนับวทิเคราะหร์เมม็ดเลพอดโดยการใชก้การวทิเคราะหร์
ภาพและการเรยียนรกูก้เชทิงลศึก

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

51 21p13c0472 เพพพื่อนรคุ่วมทาง

โปรแกรมเพพอพื่ สยุขภาพ การแพทยร์ คน
พทิการ และผกูก้สกูงอายยุ

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

นางสาวนนัชชา ดาบยุดดยี

นางสาวปารทิมา ไพรทิทรร์

ภาคกลาง

นางสาวปาจรยียร์ กทิตตทิศยุภลนักษณร์

นางสาวสยุกฤตา สทิงหร์โต

ภาคกลาง

นายททิวานนทร์ ศรยีสอาด

นายณนัฐพล ฉนัตรวราวยุฒทิ

ภาคกลาง

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวบยุญเสรทิม แกก้วกนาเหนทิดพงษร์

นางสาวเพม็ญพทิชชา หวนังลาวนัลยร์

นายนนัศรยุน หะยยียามา

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยรนังสทิต

นายธรรณพ อารยีพรรค

นายชนัยธวนัช สยุดประเสรทิฐ

ภาคกลาง

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยนอรร์ทกรยุงเทพ วทิทยาเขต
สะพานใหมคุ่

นางสาวรนัตตทิกานตร์ วทิบกูลยร์พานทิช

นางสาวหทนัยรนัตนร์ ปฐมนรา

ภาคกลาง

52 21p14c0091 ระบบสรก้างแบบจนาลองสามมทิตทิจากเรดารร์สองมทิตทิบนอากาศยาน โปรแกรมเพพอพื่ งานการพนัฒนาดก้าน
ไรก้ผกูก้ขนับ
วทิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยี

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายราชวทิชชร์ สโรชวทิกสทิต

นายพงศกร เลทิศพทิรทิยะสกยุลกทิจ

นายกฤษดา รนัตนมาลนัย

53 21p14c0097 ระบบ API สนังเคราะหร์เสยียงภาษาไทย

โปรแกรมเพพอพื่ งานการพนัฒนาดก้าน
วทิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยี

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายสนันตทิธรรม พรหมอคุ่อน

นายบยุณยกร ศรยีศทิรทิพนันธยุร์

นางสาววรทินทร พรอภทิโชตทิ

นางสาวกาญจนาพร อนัมพรรนัตนร์

ภาคกลาง

54 21p14c0155 เพม็ท-เอม็กซร์: ระบบตรวจจนับรอยโรคปอดของสนัตวร์เลยีนยงอนัจฉรทิยะ โปรแกรมเพพอพื่ งานการพนัฒนาดก้าน
โดยใชก้ภาพทางรนังสยีชคุ่วงอก
วทิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยี

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ

นางสาวภนัทรมณยี อาศรมเงทิน

นางสาวจทิตภทินนันทร์ พทิรทิยธราเวทยร์

นางสาวณทิชากร นนาเจรทิญพทินทิจ

ภาคกลาง

55 21p14c0412 ChemCrisis: แอปพลทิเคชนันแจก้งเตพอนและชคุ่วยเหลพอ เมพพื่อมยีการ โปรแกรมเพพอพื่ งานการพนัฒนาดก้าน
รนัพื่วไหลของสารเคมยี
วทิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยี

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายวสนันตร์ชนัย ประกอบกทิจ

นายพงศร์ปณต ณ อยุบล

นายรนัตนฉนัตร สยุขสนัมผนัส

ภาคกลาง

56 21p14c0440 ระบบปปัญญาประดทิษฐร์ทนานายสภาพอากาศจากภาพถคุ่าย
ดาวเทยียม ระบบปปัญญาประดทิษฐร์ทนานายสภาพอากาศจาก
ภาพถคุ่ายดาวเทยียม

โปรแกรมเพพอพื่ งานการพนัฒนาดก้าน
วทิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยี

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวอนัญชลทิสา แตก้ตระกกูล

นายเฉลทิมชนัย กยุลประวยีณร์

นายธนทินทรร์ อทิพื่มอโนทนัย

นายณนนทร์ นพรนัตนร์

ภาคกลาง

57 21p14c0471 ระบบตรวจจนับใบหนก้าแนะนนาสทินคก้าและผลทิตภนัณฑร์

โปรแกรมเพพอพื่ งานการพนัฒนาดก้าน
วทิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยี

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายขจรพงษร์ อนัครจทิตสกยุล

นายกยุลพนัทธร์ ศทิรทิโพธทิธิ์

นายสายธน สทิบแปดเสก้นทอง

นายธนดล นทิมทิตชกูชนัย

ภาคกลาง

58 21p15c0193 ระบบการเขก้าชมสถานทยีพื่โดยใชก้ตนัตั๋วอทิเลม็กทรอนทิกสร์

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานบน
เครพอขคุ่ายสนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์
เคลพพื่อนทยีพื่ (Mobile Application)

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นางสาวสทิรทิอร วทิทยากร

นายจทิตรภาณยุ แทคุ่นทอง

นางสาวนนัฐธทิดา แมก้นรนักษา

ภาคกลาง

59 21p15c0195 ระบบจนัดการแผนทยีพื่อทิเลม็กทรอนทิกสร์สนาหรนับแหลคุ่งทคุ่องเทยีพื่ยว

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานบน
เครพอขคุ่ายสนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์
เคลพพื่อนทยีพื่ (Mobile Application)

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นางสาวสทิรทิอร วทิทยากร

นายธทิตทิพนัทธร์ มานทิตเฉลทิมชนัย

นางสาวรยุจาภา โชตทิสวนัสดทิธิ์รนักษา

ภาคกลาง
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นางสาวพรสยุรยียร์ แจคุ่มศรยี

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

นางสาวสยุพนัณณดา โชตทิพนันธร์

บยุญประเสรทิฐ สยุรนักษร์รนัตนกยุล

นายฉนัตรทิน รอดพก้น

ภาคกลาง

ภาคกลาง

20190210_NSC2019_SecondRound_Central

รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคกลาง
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

60 21p15c0333 ระบบสพบคก้นสารสนเทศโรคขก้าวดก้วยเทคนทิคการประมวลผล
ภาพ

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานบน
เครพอขคุ่ายสนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์
เคลพพื่อนทยีพื่ (Mobile Application)

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนสยุนนันทา

นางรยุจทิจนันทรร์ วทิชทิวานทิเวศนร์

นายวณนัฐพงศร์ ประสมศรยี

61 21p15c0377 แอปพลทิเคชนันสคุ่งเสรทิมการเรยียนรกูภก้ ายในศกูนยร์การเรยียนรกูก้ชยุม
ชนฅนเมพอง บศึงบนัว ดก้วยเทคโนโลยยีโลกเสรทิมจรทิง

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานบน
เครพอขคุ่ายสนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์
เคลพพื่อนทยีพื่ (Mobile Application)

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายวทิสนันตร์ ตนันงวงษร์เจรทิญ

นายพนัชรพล พงษร์พาณทิชยร์

นายธนกฤต สยุขสราญ

62 21p15c0388 แอพพลทิเคชนันบนมพอถพอเพพพื่อชคุ่วยเหลพอชาวตคุ่างชาตทิจนาแนก
อาหารและเมนกูไทย

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานบน
เครพอขคุ่ายสนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์
เคลพพื่อนทยีพื่ (Mobile Application)

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวอนัญชลทิสา แตก้ตระกกูล

นายพทิชญยุตมร์ ศทิรทิพทิศ

นายธนาธทิป สยุเนตร

63 21p15c0392 แพลตฟอรร์มบนัตรสมาชทิกและการสะสมคะแนนผคุ่านแอปพลทิเค โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานบน
ชนันบนเวม็ปไซตร์และสมารร์ทโฟน
เครพอขคุ่ายสนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์
เคลพพื่อนทยีพื่ (Mobile Application)

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาววทิททิดา จงศยุภชนัยสทิทธทิธิ์

นายธทิตทิวนัฒนร์ ธนัญภนัคลพอพงคร์

นายนวปฎล จนันทรร์เพม็ง

64 21p15c0438 แอพพลทิเคชนัพื่นนนาทางและหาเสก้นทางทยีพื่สนันนทยีพื่สยุดใน
ซยุปเปอรร์มารร์เกม็ต

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานบน
เครพอขคุ่ายสนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์
เคลพพื่อนทยีพื่ (Mobile Application)

นทิสทิต นนักศศึกษา

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวอนัญชลทิสา แตก้ตระกกูล

นายชาญชนะ วทิชา

นางสาวไอรทิณ ยยุกตจรงคร์

65 21p15c0449 แอปพลทิเคชนันมพอถพอแบบไมคุ่รวมศกูนยร์สนาหรนับตรวจสอบความ
เปป็นเจก้าของสลากกทินแบคุ่งรนัฐบาล โดยใชก้การลงนามแบบ
อทิเลม็กทรอนทิกสร์

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานบน
เครพอขคุ่ายสนาหรนับอยุปกรณร์คอมพทิวเตอรร์
เคลพพื่อนทยีพื่ (Mobile Application)

นทิสทิต นนักศศึกษา

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายธยีรพงศร์ ลยีลานยุภาพ

นายณพงศร์ ตนันสกยุล

นางสาวจทิรภทิญญา งามแสงจนันทรร์ฉาย

66 21p21c0015 สกูก้ตคุ่อไป! นายพอเพยียง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนสตรยีอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นายนรทิศ ถนอมทรนัพยร์

นายกฤตทิพงษร์ รยุกขชาตทิ

67 21p21c0017 สองเราเขยคุ่าโลก

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนสตรยีอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นายเกรทิกวทิทยร์ ศยุภวรรธนะกยุล

นายจนักรพงศร์ บยุญฤทธทิธิ์ลนักขณา

68 21p21c0018 ทคุ่าไมก้ตายทะลายมอนเตอรร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนสตรยีอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นายวศทิน สยุขยีทรนัพยร์

นายชนัยธนัช ฉพื่นาเฉลทิม

นายกนัณภาค จาวสยุวรรณวงษร์

ภาคกลาง

69 21p21c0037 ลากบคุ่อยๆ คคุ่อยๆ จนา

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนสตรยีอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นางสาววทิรากานตร์ แจคุ่มแจก้ง

นางสาวณนัฐนนันทร์ เลทิศนนันทกยุล

นางสาวสยุรภา เชาวร์ขยุนทด

ภาคกลาง

70 21p21c0199 อทินฟปินทิตยีน บยียอนดร์

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนธนัญรนัตนร์

นายภาศกร ภาคอนัต

นายศทิวะพล จนัตยุกกูล

นายพยีรพงศร์ ภาคภกูมทิ

นายอานนทร์ ศรยีประเสรทิฐ

ภาคกลาง

71 21p21c0272 ขอสคุ่วนบยุญไดก้ไหม ในฐานะโมตนัสสะกม็ไดก้

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนบดทินทรเดชา (สทิงหร์ สทิงหเสนยี) ๒

นางวทิไล สยุขเกพนอ

นายพทิชชา หยุตะจกูฑะ

นางสาวพรหมพร ชนัยหมก

นางสาวอรนัชฌา ปปิปิ่นประยกูร

ภาคกลาง

72 21p21c0376 ดยีนารร์เรท

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวยียรร์ คอนแวนตร์

นายเดชา ดรทินทพงศร์

นางสาวจยีรนนันทร์ อนนันตร์ประภากรณร์

นางสาวมณยีรนัตนร์ บยุญจนันทรร์

นางสาวเกศสกานตร์ ใจจนันทรร์

ภาคกลาง

73 21p21c0427 การโจมตยีของขยะอวกาศ

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

วทิทยาลนัยเทคโนโลยยีสยามบรทิหารธยุรกทิจ

นายจยีรวนัสสร์ ธนเกยียรตทิขจร

นางสาวพลอยชมพกู ศรยีสนาราญ

นางสาวธทิดารนัตนร์ เพม็งพงษร์ษา

นายทวยีพล มยีสมศนัพยร์

ภาคกลาง
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ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายธานทินทรร์ ศรยีไทย

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายชลนันธร หนทินววทิยะวงคร์

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นายณนัฐนนทร์ บยุญเขตตร์

ภาคกลาง
ภาคกลาง
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รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคกลาง
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

74 21p21c0429 วทิพื่งเพพพื่อรอด

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

วทิทยาลนัยเทคโนโลยยีสยามบรทิหารธยุรกทิจ

นายจยีรวนัสสร์ ธนเกยียรตทิขจร

นายอมาญาสร์ บยุญกอง

นายนรทินธร นามวงศร์

นายปฐมพร นทิพื่มนวล

ภาคกลาง

75 21p21c0435 เกมยทิงผยีในเมพอง

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

วทิทยาลนัยเทคโนโลยยีสยามบรทิหารธยุรกทิจ

นายจยีรวนัสสร์ ธนเกยียรตทิขจร

นายธนพล จนันศรยี

นายณนัฐพงษร์ สนัสสวยีระ

นายชนัยทนัศ งามกนาพกูวทิวนัฒนร์

ภาคกลาง

76 21p21c0453 นนักรบในตนานาน

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนบดทินทรเดชา (สทิงหร์ สทิงหเสนยี) ๒

นางสาวพนัชรทินทรร์ มลสนันเทยียะ

เดม็กชายนรภนัทร พรหมมาณพ

เดม็กหญทิงวนันรนัตนร์ กทิตตทิศนักดทิธิ์เสรยีกยุล

นายศรยุต แสงสนทิท

ภาคกลาง

77 21p21c0456 ขอเสยียงหนคุ่อย

โปรแกรมเพพพื่อความบนันเททิง

นนักเรยียน

โรงเรยียนบดทินทรเดชา (สทิงหร์ สทิงหเสนยี) ๒

นางวทิไล สยุขเกพนอ

นายภาสวยุฒทิ วทิจารณบยุตร

นางสาวชนัชชญา สยุขเกพนอ

ภาคกลาง

78 21p22c0023 รกูก้ศนัพทร์ ลนับสมอง

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นนักเรยียน

โรงเรยียนสตรยีอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นางสาวฤทนัยมาตา ขวนัญเกตยุ

นายกยีรตาพนันธร์ มาลนัย

ภาคกลาง

79 21p22c0024 สทิพื่งเลม็กๆทยีพื่เรยียกวคุ่าเซลลร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นนักเรยียน

โรงเรยียนสตรยีอคุ่างทอง

นายกวทินวทิชญร์ พยุคุ่มสาขา

นางสาวอาททิตยา สยุดใจ

นายอรรถเศรษฐร์ นทิยมศรยี

นายกฤษฎทิธิ์ สนังขร์บนัวศรยี

ภาคกลาง

80 21p22c0028 พลทิกโลกาลคุ่าประวนัตทิศาสตรร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นนักเรยียน

โรงเรยียนสตรยีอคุ่างทอง

นางปปิยาภรณร์ แสงนาค

นายคทิรากร กลคุ่อมฤทธทิธิ์

นายสยุทธทิภนัทร บนารยุงญาตทิ

นายณนัฐวนัฒนร์ ผลปราชญร์

ภาคกลาง

81 21p22c0306 แอปพลทิเคชนันชคุ่วยจนาคนาศนัพทร์ผคุ่านการปลดลม็อกหนก้าจอสมารร์ท โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นนักเรยียน
โฟน: อทิงกร์ลม็อก

โรงเรยียนบดทินทรเดชา (สทิงหร์ สทิงหเสนยี)

นายลนัทธพล ดคุ่านสกยุล

นายภพธรรม เจรทิญแนว

นายณนัฐภนัทร ปปัญจวยีณทิน

นายปยุณยวยุฒทิ โตมยีบยุญ

ภาคกลาง

82 21p22c0360 โครงการตอบฉนันหนคุ่อย

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นนักเรยียน

โรงเรยียนทรงวทิทยร์ศศึกษา

นายจยุฬา ชมชพพื่น

เดม็กหญทิงณนัฐชยา สยุขเกพนอ

83 21p22c0393 ตทิจิ๊ง ตต๊อด

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นนักเรยียน

โรงเรยียนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวยียรร์ คอนแวนตร์

นางสาวศรา หรกูจทิตตวทิวนัฒนร์

นางสาวสยุภาวดยี ภกูสนาม

นางสาวธนัญชนก อนัศวฤกษร์นนันทร์

นางสาวอรอนงคร์ สยุขประเสรทิฐ

ภาคกลาง

84 21p22c0394 เทคโนไทมร์

โปรแกรมเพพพื่อสคุ่งเสรทิมทนักษะการเรยียนรกูก้ นนักเรยียน

โรงเรยียนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวยียรร์ คอนแวนตร์

นางสาวศรา หรกูจทิตตวทิวนัฒนร์

นางสาวณาฌา หทิรนัญญการ

นางสาวปปัณฑร์ชนทิต สทิงหร์เจรทิญ

เดม็กหญทิงธนัญลนักษณร์ คยุณาทรกยุล

ภาคกลาง

85 21p23c0025 ระบบแบคุ่งปปันหนนังสพอและยพมหนนังสพอพรก้อมคนาแนะนนา

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

นนักเรยียน

โรงเรยียนสตรยีอคุ่างทอง

นางสาวปปิยรนัตนร์ กศึงฮะกทิจ

นายดนยุสรณร์ สระทองแกก้ว

นายธนกฤต หทิรนัญ

นายภกูวเดช สทิงหร์รพพื่นเรทิง

ภาคกลาง

86 21p23c0030 เวม็บแอพลทิเคชนัพื่นตรวจจนับตนาแหนคุ่งสทิวบนใบหนก้าวทิเคราะหร์ระบบ โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน
อวนัยวะภายในรคุ่างกาย

นนักเรยียน

โรงเรยียนวทิทยาศาสตรร์จฬยุ าภรณราชวทิทยาลนัย นายพนา สาระยาม
ลพบยุรยี

นางสาวพราวพลอย เประยะโพธทิธิ์เดช นางสาวพรธทิดา โพธทิธิ์ใบ

87 21p23c0284 ถนังขยะอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

นนักเรยียน

โรงเรยียนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวยียรร์ คอนแวนตร์

นางสาวศรา หรกูจทิตตวทิวนัฒนร์

นางสาวณภนัค สยุทธะพทินทยุ

เดม็กหญทิงวทิชญาดา ชนานาญศทิลปป

เดม็กหญทิงเบญญาดา พฤกษร์พงศกร

ภาคกลาง

88 21p23c0365 สมารร์ท ดยีเทค

โปรแกรมเพพพื่อการประยยุกตร์ใชก้งาน

นนักเรยียน

โรงเรยียนเซนตร์ฟรนังซทิสซาเวยียรร์ คอนแวนตร์

นายเดชา ดรทินทพงศร์

นางสาวลนัลนา รณกรกทิจอนนันตร์

นางสาวนนัทธมน ททิมสยุวรรณ

นางสาวนภนัสรา ตนันมงคล

ภาคกลาง
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ภาคกลาง

ภาคกลาง
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รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคกลาง
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

89 21p31c0457 ระบบถามตอบเพพพื่อชคุ่วยในการเรยียนรกูก้ดก้วยตนเองจากวทิกทิพยีเดยีย โปรแกรมถามตอบจากคลนังขก้อมกูลวทิกทิพยี หนัวขก้อพทิเศษ
ภาษาไทย
เดยียภาษาไทย (Question answering
program from Thai Wikipedia)

มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏเทพสตรยี

นางธนัญณทิชา ทองอยกูคุ่

นายวยุฒทิชนัย กลก้าเกทิด

นางสาวททิภาพร คนาอก้อ

90 21p32c0059 การรกูก้จนาลายมพอเขยียน

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค
ภาคกลาง

BEST 2019 Handwritten
Recognition: การรกูก้จนาลายมพอเขยียน

หนัวขก้อพทิเศษ

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นางสาวชยุตทิเมษฏร์ ศรยีนทิลทา

นายฉนัตรชนัย แซคุ่ตนัน

นายสยุชาครยียร์ ชาตทิพจนร์

นายสรนัล ลทิมปสถทิรกทิจ

ภาคกลาง

91 21p32c0181 การรกูก้จนาลายมพอเขยียนภาษาไทยโดยใชก้การมองเหม็นของเครพพื่อง BEST 2019 Handwritten
และการเรยียนรกูก้ของเครพพื่อง
Recognition: การรกูก้จนาลายมพอเขยียน

หนัวขก้อพทิเศษ

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายชวาล เพยียรสนัตยานนทร์

นายณนัฐพนธร์ ธรรมอาชยีพ

นายภณ จทิตตร์นทิลวงศร์

ภาคกลาง

92 21p32c0191 การรกูก้จนาลายมพอเขยียนโดยใชก้คอนโวลกูชนันนอล นทิวรอลเนม็ตเวทิรร์ค BEST 2019 Handwritten
แยกตามองคร์ประกอบคนาภาษาไทย
Recognition: การรกูก้จนาลายมพอเขยียน

หนัวขก้อพทิเศษ

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายอรรถวทิท ไชยโรจนร์

นายปปัญญาวยุธ ศรยีอทิสรานยุสรณร์

นายวทิวนัฒนชนัย แสงสงคุ่า

ภาคกลาง

93 21p33c0041 หยุคุ่นยนตร์สนารวจวนัตถยุตก้องสงสนัย

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานสนาหรนับ หนัวขก้อพทิเศษ
สพพื่อสารระหวคุ่างสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

มหาวทิทยาลนัยราชภนัฏสวนดยุสทิต

นายนทิพนัฒนร์ มานะกทิจภทิญโญ

นางสาวณนัฐฐทิณยี จรกา

นางสาวกาญจนา แสวงสยุข

94 21p33c0223 ระบบรายงานความหนาแนคุ่นของคนจากภาพ

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานสนาหรนับ หนัวขก้อพทิเศษ
สพพื่อสารระหวคุ่างสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นายมานพ วงศร์สายสยุวรรณ

นายปณายยุ คยีลาวนัฒนร์

นายชญานนทร์ เอยีพื่ยมวทิวนัฒนร์

นายพงศร์พทิสทิฐ ธนสยุทธทิเวศยร์

ภาคกลาง

95 21p33c0363 ตกูก้เลยีนยงปลาอนัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพอพื่ การประยยุกตร์ใชก้งานสนาหรนับ หนัวขก้อพทิเศษ
สพพื่อสารระหวคุ่างสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นายขจรพงษร์ อนัครจทิตกยุล

นายวนัชรวยีรร์ ฉทิมพาลยี

นางสาวพทิรญาณร์ สมบกูรณร์ชนัยวงศร์

นายอภทิรนักษร์ สนังขร์อารยียกยุล

ภาคกลาง

96 21p34c0115 โปรแกรมประยยุกตร์การระบยุตนัวบยุคคลดก้วยใบหนก้าสนาหรนับตรวจ โปรแกรมวทิทยาการขก้อมกูลและปปัญญา หนัวขก้อพทิเศษ
จนับและบนันทศึกการเขก้า-ออก
ประดทิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)

มหาวทิทยาลนัยกรยุงเทพ

นายมฤคทินทรร์ ใจดยี

นายชนาธทิป สยุวรรณทนัต

นางสาวปารทิตา พานพยุคุ่ม

ภาคกลาง

97 21p34c0140 การโฆษณาดก้วยระบบอนัจรทิยะ

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมกูลและปปัญญา หนัวขก้อพทิเศษ
ประดทิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ

นางสาวกาญจนาพร อยุดมททิพยร์

นายฉนัตรทอง รทิมทอง

นายสาธทิน ลทิมจนานงคร์

ภาคกลาง

98 21p34c0198 ระบบวทิเคราะหร์พฤตทิกรรมผกูก้เรยียนภายในหก้องเรยียน

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมกูลและปปัญญา หนัวขก้อพทิเศษ
ประดทิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายกทิตทิธิ์สยุชาต พสยุภา

นายพงศธร กทิตตทิวรปปัญญา

นายวทิพยุธ ภกูคุ่ทอง

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายณฐวรรธกร์ ขวนัญภกูมทิ

นายวรทิทธทิธิ์ ประสาทฤทธา

99 21p34c0221 ระบบการตทิดตามสภาพจราจรและควบคยุมสนัญญาณไฟจราจร โปรแกรมวทิทยาการขก้อมกูลและปปัญญา หนัวขก้อพทิเศษ
ประดทิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)

นายเกรยียงไกร ลทิพื่มทอง
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ภาคกลาง

ภาคกลาง

นางสาวสยุธทิดา สยุคนธร์นนันททิกยุล

ภาคกลาง

20190210_NSC2019_SecondRound_Central

รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคกลาง
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

100 21p34c0256 เดอะ คยีปเปอรร์: ระบบเฝฟ้าระวนังอนัจฉรทิยะภายในบก้าน

หมวดโครงการ

ระดหับ

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมกูลและปปัญญา หนัวขก้อพทิเศษ
ประดทิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวพร พนันธยุร์จงหาญ

นายธนกฤต คลก้ายแกก้ว

นายธนกฤต ผนังวทิวนัฒนร์

101 21p34c0299 ระบบตทิดตามบยุคคลอยคุ่างตคุ่อเนพพื่องในสภาวะกลก้องทยีพื่มมยุ มองไมคุ่ โปรแกรมวทิทยาการขก้อมกูลและปปัญญา หนัวขก้อพทิเศษ
ซก้อนทนับ
ประดทิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)

จยุฬาลงกรณร์มหาวทิทยาลนัย

นางธนารนัตนร์ ชลทิดาพงศร์

นายชนกธรณ เอพนอไพโรจนร์กทิจ

นายนทิตทิพนัฒนร์ ใจดยี

102 21p34c0316 ระบบผกูก้ชวคุ่ ยแพทยร์ชาญฉลาดในการประเมทินโอกาสการตทิดเชพอน โปรแกรมวทิทยาการขก้อมกูลและปปัญญา หนัวขก้อพทิเศษ
ของผกูปก้ ป่วยผคุ่าตนัด
ประดทิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)

สถาบนันเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าเจก้าคยุณ
ทหารลาดกระบนัง

นายธยีรพงศร์ ลยีลานยุภาพ

นางสาวธนมณฑร์ ตนันศทิรทิเสรทิญกยุล

นางสาวชนนัดดาภรณร์ อคุ่อนแสง

103 21p34c0455 แพลตฟอรร์มแนะนนาแผนทคุ่องเทยีพื่ยวสคุ่วนตนัว

มหาวทิทยาลนัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลก้าธนบยุรยี นางสาวอนัญชสทิลา แตก้ตระกกูล

นายไชยณรงคร์ ทยุมาภา

นายภาสชนมร์ ปรทิกนัมศยีล

โปรแกรมวทิทยาการขก้อมกูลและปปัญญา หนัวขก้อพทิเศษ
ประดทิษฐร์ (Data Science and Artificial
Intelligence Application)
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ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค
ภาคกลาง

นายธทิปก ธรรมกยุลางกกูร

ภาคกลาง

ภาคกลาง

นางสาวสยุนทิสา หยุคุ่นชคุ่างไมก้

ภาคกลาง

20190210_NSC2019_SecondRound_Central

