รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคเหนชอ
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

1

21p11n0025 ดดันเจจจี้ยนมาสเตอรร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายกานตร ปทานนุคม

นายรดทิศ คค้าไมค้

2

21p11n0035 คทิงสร ออฟ ดดันเจจยน

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายกานตร ปทานนุคม

นายชยนุตพงศร พรมลจ

3

21p11n0100 เอฟเวอรรพาธ

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิเวธ วนุฒทิสารวดัฒนา

นายอรรถกรานตร เรณนุมาร

นางสาวลลทิตา บรรดาศดักดทิด

4

21p11n0180 เฟธเลส

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิสนธทิด ปาลจ

นายธนากร จดันทรรเพพ็ญ

นางสาวพดัดชา ชดัยพรม

นายกทิตตทิชนมร กทิตตทิวรรณ

ภาคเหนพอ

5

21p11n0192 กระสพอผจญภดัย

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายปฏทิสนธทิด ปาลจ

นางสาวปรดัชญาภรณร ศรจยาบ

นายดาวทิด เกตนุบนุญเรพอง

นางสาวพดัชรทินทรร ศรจสทินทร

ภาคเหนพอ

6

21p12n0039 การเขจยนโปรแกรมดค้วยการพรดเพพพื่อพดัฒนาการคทิดเชทิงตรรกะ โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้
ในเดพ็ก

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายอานดันทร สจหรพทิทดักษรเกจยรตทิ

นางสาวงามสทิรทิ บดัวมดัพื่น

นางสาวนฤมล เศรษฐรดนุสทิต

7

21p12n0043 ระบบตรวจสอบโปรแกรมคอมพทิวเตอรรและจคาลองการ
ทคางานสคาหรดับการเรจยนรรค้ระบบฮารรดแวรรแบบออนไลนร

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายอานดันทร สจหรพทิทดักษรเกจยรตทิ

นายเอกภพ วงครสอน

8

21p12n0149 ระบบควบคนุมบอรรอดัจฉรทิยะสคาหรดับประชนุมผมานวทิดจโอ ดค้วย
ระบบ Bluetooth BLE และ HDMI-CEC

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายอานดันทร สจหรพทิทดักษรเกจยรตทิ

นายอชทิรวทิทยร รนุณบนุตรา

นายชยณดัฐ พดันชน

นายณดัฐภาส รมมโพธทิด

ภาคเหนพอ

9

21p12n0212 ทจโอ หนุมนยนตรผจญภดัย

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายนราธทิป เทจพื่ยงแทค้

นายธนทดัต วรวจระวงศร

นายนดันทวดัฒนร วทิเศษทรดัพยร

นายสหรดัฐ บดัวระวงศร

ภาคเหนพอ

10

21p12n0227 แอพพลทิเคชดันระบบAR เสรทิมสรค้างทดักษะการคทิดและการ
ตดัดสทินใจสคาหรดับเดพ็ก ดค้วยปรทิศนาแทนแกรม

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยราชภดัฏเชจยงใหมม

นางสาวจนุฬาวลจ มณจเลทิศ

นายกทิตตทิศดักดทิด ใครค้อนุดม

11

21p12n0268 เกมพดัฒนาทดักษะชจวทิตเรพพื่องเพศศศึกษาและการปฟ้องกดันการตดัจี้ง โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้
ครรภรโดยไมมพรค้อมในวดัยเรจยน (เซฟเซพ็กสร เซฟไลฟฟ)

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยแมมฟฟ้าหลวง

นายเจรทิญชดัย วงศรวดัฒนรกทิจ

นางสาวชนากานตร ผมานดมาน

นางสาวธจระกานตร พดันธรแกค้ว

นายสทิรดนดัย ทองมจ

ภาคเหนพอ

12

21p12n0269 เกมจคาลองสถานการณรแบบสามมทิตทิเพพพื่อเรจยนรรค้ทดักษะการเอา โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้
ตดัวรอดจากภดัยพทิบตดั ทิธรรมชาตทิสคาหรดับเยาวชนไทย

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยแมมฟฟ้าหลวง

นายเจรทิญชดัย วงศรวดัฒนรกทิจ

นายปองพล เสพรดัมยร

นายธดัชพล ปานยทิจี้ม

นายปปัณณธร พทิพดัฒนาคม

ภาคเหนพอ

13

21p13n0044 โปรแกรมสนดับสนนุนการกายภาพบคาบดัด ผรค้ปป่วยกลค้ามเนพจี้ออมอน โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
แรงบนเวพ็บเบราวรเซอรร
และผรค้สรงอายนุ

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเทคโนโลยจราชมงคลลค้าน นายวรวทิทยร ฝปัฝั้นคคาอค้าย
นา วทิทยาเขตนมาน

นายเดชาวดัต ฤชนุโรจนร

14

21p13n0069 แอปพลทิเคชดันสดังเกตการนอนดค้วยปปัญญาประดทิษฐร

โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
และผรค้สรงอายนุ

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยพะเยา

นางสาวณดัฐธภรณร ทนุนรมองชค้าง

15

21p13n0152 ระบบควบคนุมเตจยงสคาหรดับการกายภาพบคาบดัดผรปค้ ป่วย
อดัมพฤกษร-อดัมพาต

โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
และผรค้สรงอายนุ

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยธรรมศาสตรร ศรนยรลคาปาง นายกฤตคม ศรจจทิรานนทร

นายเชาวนร ปอแกค้ว
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รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคเหนชอ
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

16

21p13n0190 ระบบการถมายภาพเชทิงการแพทยรสคาหรดับเดพ็กปากแหวมง
เพดานโหวมดค้วยเทคโนโลยจความเปป็นจรทิงเสมพอน

โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
และผรค้สรงอายนุ

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายนราธทิป เทจพื่ยงแทค้

นายอรทิญชดัย นดันตรจารนุวงศร

17

21p13n0196 แอพพลทิเคชดัพื่นสดัพื่งการเตจยงลมพลทิกตดัวสคาหรดับผรค้ปป่วย

โปรแกรมเพพพื่อสนุขภาพ การแพทยร คนพทิการ
และผรค้สรงอายนุ

นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายนวดนยร คนุณเลทิศกทิจ

นางสาวนทิรมล วดัชรไพรงาม

นางสาวสนุพทิชฌายร สวดัสดทิวราภา

ภาคเหนพอ

18

21p15n0154 ระบบตทิดตามการเคลพพื่อนยค้ายผรค้ปป่วย

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่
(Mobile Application)

นางอดัญญา อาภาวดัชรนุตมร

นายวรศร ศทิรทิพานกนุล

นายวทิภพ เกค้าเอจจี้ยน

ภาคเหนพอ

19

21p15n0165 การใชค้การเรจยนรรค้ของเครพพื่องสคาหรดับการตรวจสอบการรดัพื่วซศึม โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยนเรศวร
ของนจี้คาบนอนุปกรณรสพพื่อสารเคลพอพื่ นทจพื่
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่
(Mobile Application)

นาย Antony Harfield

นายณดัฐพล โพธทิดธทิมา

ภาคเหนพอ

20

21p15n0182 แอปพลทิเคชดันจคาแนกและแสดงขค้อมรลของอนุปกรณรในหค้อง
ทดลองวทิทยาศาสตรรโดยวทิธจประมวลผลภาพ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่
(Mobile Application)

นายณดัฐพล หาญสมนุทร

นายชดัยวทิวดัฒนร กกสดันเทจยะ

ภาคเหนพอ

21

21p15n0189 โปรเเกรมสรค้างพพจี้นทจพื่สคาหรดับการตทิดตมอ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่
(Mobile Application)

นายกานตร ปทานนุคม

นายปปิยะชดัย คคาปวน

22

21p15n0199 แอปพลทิเคชดันจคาลองเสจยงระนาดเอกลค้านนา

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยราชภดัฏเชจยงใหมม
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่
(Mobile Application)

นายทดัศนดันทร จดันทร

นายเอกนรทินทรร มรลกาวทิน

23

21p15n0230 แอปพลทิเคชดันตามหาสนุนดัข

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยพะเยา
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่
(Mobile Application)

นายเกจยรตทิกรล สนุขสมสถาน

นายสยมภร บนุญมาเทพ

นายเอกดนดัย นดันทหาร

24

21p15n0241 MedMind: แอปพลทิเคชดันแจค้งเตพอนการกทินยาทจพื่ชมวยใหค้การ โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานบนเครพอขมาย นทิสทิต นดักศศึกษา มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม
กทินยาเปป็นเรพอพื่ งงมายๆ
สคาหรดับอนุปกรณรคอมพทิวเตอรรเคลพพื่อนทจพื่
(Mobile Application)

นายกานตร ปทานนุคม

นายภาณนุวทิทยร ผลเกทิด

นายสรวทิชญร แสนศรจ

นายอทิทธทิพร แกค้วอคาไพ

25

21p21n0019 ถศึงความทรงจคาทจพื่หายไป

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนพะเยาพทิทยาคม

นายยศ กดันทายวง

นางสาวกนกนทิษกร จดันทกรจ

นายโชตทิชมวง หดัวนา

นางสาวเกตสรจวรรณ ไชยยะธนภดัทรร ภาคเหนพอ

26

21p21n0033 ดทินแดนศดักดทิดสทิทธทิด

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนศรจสวดัสดทิดวทิทยาคาร

นางอรนุณจ ชดัยพทิชทิต

นายตฤณพดัทธร มจบนุญ

นางสาวฉดัตราภรณร โนตต๊ะยศ

นางสาวธาวทินจ อนุตเสน

ภาคเหนพอ

27

21p21n0034 ระนาดเอก 360

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นางสาวอดัญมณจ จดันทรรกลค้า

เดพ็กชายปปัณณวดัตร ทองปรอน

นางสาวสนุพทิชชา ปปันคคา

ภาคเหนพอ

28

21p21n0038 ครมหรซมาทค้าทวงคพนของเลมนคพน

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นายพจระเดช วงศรคคา

นายชดัยวดัฒนร โพธทิดไทร

เดพ็กหญทิงณจทิตา วงศรวทิวดัฒนรธนะ

ภาคเหนพอ
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ภาค
ภาคเหนพอ

นายไกรสร กก๋าใจ

นายชวลทิต ปปัญญาเจรทิญ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ
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รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคเหนชอ
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

29

21p21n0041 วจรบนุรนุษสทิพื่งแวดลค้อม

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนดาราวทิทยาลดัย

นางสาวปราณจ บดัวซอย

นายบางกอก วาณทิชยานนทร

นายภรรทินทร ประสทิทธทิด

นายพดัทธดนยร คงคลมอง

ภาคเหนพอ

30

21p21n0047 เพาะพดันธนุรกดับฉดันนะ!

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

เดพ็กหญทิงนภดัสสร หลทิดชทิววงศร

เดพ็กหญทิงนภดัสชล อทินทะพดันธนุร

เดพ็กชายธนภดัทร จรดัญวรพรรณ

ภาคเหนพอ

31

21p21n0064 หนจกระททิงสนุดขอบโลก

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต

นายฉดัตรวดัฒนร รทิยอง

นายธนภดัทร โตกคาแพง

นางสาวสนุทธาสทินจ พดัฒนนทิธทิโภคทินกนุล

ภาคเหนพอ

32

21p21n0065 สพบ สวน สดัตวร

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัตทิ

นายธนภดัทร สนุธรรมปปัน

นายฌาณตทิพล เขจยวงาม

นางสาวกดัญญาณดัฐ บนุญมาก

ภาคเหนพอ

33

21p21n0179 เมาสรผจทมองโลก

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจฬนุ าภรณราช
วทิทยาลดัย พทิษณนุโลก

นางกรรณทิกา จดันทรรวงคร

นางสาวภจชาภดัทร สดังขรทอง

นางสาวธวดัลรดัตนร ลาภสทิรทิสมสกนุล

นางสาวสทิรทิกร เลาหไทยมงคล

ภาคเหนพอ

34

21p21n0222 เสจยงเรจยกจากหค้องมพด

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจฬนุ าภรณราช
วทิทยาลดัย พทิษณนุโลก

นางกรรณทิกา จดันทรรวงคร

นางสาวธนภดัทร ทดับททิม

นางสาวฐทิดาพร สนุขเจรทิญ

นางสาวธนภรณร ทดับททิม

ภาคเหนพอ

35

21p21n0253 ผจญ ภดัย ขค้ามมทิตทิพทิทดักษรโลก

โปรแกรมเพพพื่อความบดันเททิง

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางไสวรทินทรร สนุทา

นางสาวนางสาวพทิมพรศทิรทิ ทรวงแสวง นายชยานดันทร จากนมาน

นางสาวรทินรดา รดังควดัต

ภาคเหนพอ

36

21p22n0040 จดักรวาลดค้วยปลายนทิจี้ว

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นางสาวกดัลยรดัตนร พงศรพดัศพรพดันธร

นายภรบดจ หทิรดัญวทิวดัฒนรวงศร

นายกทิตตทิพดัฒนร ชดัยสาร

ภาคเหนพอ

37

21p22n0045 ชจวทิตงมายดค้วยฟปิสทิกสร

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นางสาวพลอยไพลทิน จดันกนุนา

นางสาวสรดัลพร เจรทิญผล

นายสทิทธทิโชค สาโหมด

ภาคเหนพอ

38

21p22n0062 โคค้ดขนมหวานกดับวทิทยาการคคานวณ

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต

นายวรดัญญร เนรดังษจ

นางสาวนภหทดัย สทิทธทิฤทธทิด

นางสาวฐทิตทิกานตร พนุทธทินดันทร

ภาคเหนพอ

39

21p22n0106 พมอมดนค้อยไฟฟฟ้า

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต

นายวนะ วงศรเสถจยร

นายกค้องภพ อทินเหยจพื่ยว

นายนภดัสกร กาบใจ

ภาคเหนพอ

40

21p22n0150 ผจญภดัยหาทางออก กดับปรทิศนาแหมงเครพพื่องกลอยมางงมาย

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางสาวปปิยเปรมกมล วดันตทิยา

เดพ็กชายปภทิณวทิช อาสนเพชร

เดพ็กชายจดักรพงศร วงศรวทิวดัฒนรธนะ

เดพ็กชายธนพงศร เทพรดักษร

ภาคเหนพอ

41

21p22n0218 โดโรธจ

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นดักเรจยน

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นายกนุลภาค วทิชาอดัครวทิทยร

นายกทิตตทิภดัฎ เดชกนุล

นายพจรวดัส วงศรสวดัสดทิด

นางสาวณดัฐณทิชา ประกาศวนุฒทิสาร

ภาคเหนพอ

42

21p22n0244 ผรค้พทิทดักษรแหมงโลกความนมาจะเปป็น

โปรแกรมเพพพื่อสมงเสรทิมทดักษะการเรจยนรรค้

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางสาวภดัณฑทิรา เหลพองธนวดัต

นางสาวกดัญชรส ชคานทิวทิกดัยพงศร

นายศทิกษก วดัชรศาสตรร

เดพ็กหญทิงนมทิตา เจรทิญเกษ

ภาคเหนพอ

43

21p23n0009 ระบบเซฟเมทเดพ็กแวค้น

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

นดักเรจยน

โรงเรจยนบนุญวาทยรวทิทยาลดัย

นายอาททิตยร พงศรสนุพดัฒนร

เดพ็กชายปกรณร พงษรคนุณากร

เดพ็กชายพจรดัช เหลพองจทิระโณทดัย

เดพ็กชายพลภฤศ วจระยนุทธการ

ภาคเหนพอ
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รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคเหนชอ
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

44

21p23n0018 บค้านเราฉลต๊าดฉลาด

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

นดักเรจยน

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นางสาวฐทิตทิกานตร อนนุสนุเรนทรร

นายชาญคณทิต แกค้ววงศร

นายธนวดัฒนร กดันสพบ

นายศนุภโชตทิ สนุขสวดัสดทิด

ภาคเหนพอ

45

21p23n0037 แอปพลทิเคชดัพื่นแสดงผลคะแนนกจฬายทิงธนร

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

นดักเรจยน

โรงเรจยนเฉลทิมขวดัญสตรจ

นายอานนทร มากมจ

นางสาวธนทิดา เนจยมสวรรคร

นางสาวสนุตาภดัทร กดันอมอง

นางสาวพดัชราภา จอยวงษร

ภาคเหนพอ

46

21p23n0042 ระบบการใหค้บรทิการรถรดับสมงนดักเรจยนผมานสมารรทโฟน

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

นดักเรจยน

โรงเรจยนปรทินสรรอยแยลสรวทิทยาลดัย

นางรนุมงกานตร วดังบนุญ

นายณดัฐพนธร สนุชถาวร

นายรพจพล ณ นมาน

นางสาวชฎาพร สดันททิศ

ภาคเหนพอ

47

21p23n0060 ระบบจดัดการการใหค้นจี้คาเกลพอผมานระบบเครพอขมายไรค้สาย

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

นดักเรจยน

โรงเรจยนวารจเชจยงใหมมอนทิ เตอรร
เนชดัพื่นแนล

นายสรพงษร สมสอน

เดพ็กหญทิงพอใจ รางศรจ

เดพ็กหญทิงซากนุระ ยามาชทิตะ

เดพ็กหญทิงสสารทิณจ วงศรวทิชทิต

ภาคเหนพอ

48

21p23n0068 ระบบตรวจจดับนจี้คาขนุมนและกดันนจี้คาขนุนม เขค้าทมอนจี้คาในบค้านในบค้าน โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน
อดัตโนมดัตทิ

นดักเรจยน

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจฬนุ าภรณราช
วทิทยาลดัย เชจยงราย

นายชวลทิต ธทิจดันดา

นายอดัจฉรทิยะวทิทยร ตนุรงครสมบรรณร

นางสาวกดัญญารดัตนร สนุอคา

นายตนุลธร วงศรชดัย

ภาคเหนพอ

49

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

นดักเรจยน

โรงเรจยนสดันกคาแพง

นางสาวสนุวทิมล สนุกดันธา

นางสาวจนุฑารดัตนร สารใส

นางสาวณดัฐวดจ โปธทิตา

นายธนรทิน ธนทวจอนดันตร

ภาคเหนพอ

50

21p23n0246 การพดัฒนาการยพนของเดพ็กพทิการทางสมองแสดงบน Web
application ดค้วยเกค้าอจฝจี้ ฝึกยพนสคาหรดับเดพ็กพทิการทางสมอง

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งาน

นดักเรจยน

โรงเรจยนเฉลทิมขวดัญสตรจ

นายอานนทร มากมจ

นางสาวกดัญญาภดัค สดโพธทิด

นางสาวฉดัตรทอง สนุรดังสจ

นายณดัฐกทิตตทิด พศึพื่งชดัย

ภาคเหนพอ

51

21p31n0105 ระบบตอบคคาถามภาษาไทยอยมางมจประสทิทธทิภาพ

โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมรลวทิกทิพเจ ดจย หดัวขค้อพทิเศษ
ภาษาไทย (Question answering program
from Thai Wikipedia)

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายกานตร ปทานนุคม

นายวชทิรวทิทยร กาฬพรรณลศึก

นายภดัทรรดนดัย ดวงวโรภาส

52

21p31n0225 เกค้าแปด:โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมรลวทิกทิพจเดจยภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลดังขค้อมรลวทิกทิพเจ ดจย หดัวขค้อพทิเศษ
ภาษาไทย (Question answering program
from Thai Wikipedia)

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจฬนุ าภรณราช
วทิทยาลดัย เชจยงราย

นายปรดัชรดัฏตร ใจมา

นายภาคทิน ศทิวธรรมรดัตนร

53

21p33n0143 เครพพื่องเตพอนไฟไหมค้และตรวจสภาพแวดลค้อมผมานระบบคลา โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับ
วดร
สพพื่อสารระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

หดัวขค้อพทิเศษ

โรงเรจยนวทิทยาศาสตรรจฬนุ าภรณราช
วทิทยาลดัย พทิษณนุโลก

นายพนุทธพร อทินอมอน

นายรวจโรจนร ทองดจ

นางสาวอลทิซาเบธ พทิมพทิสา วอลเทอรร

ภาคเหนพอ

54

21p33n0206 ระบบเฝฟ้าสดังเกตและพดัฒนาสภาพแวดลค้อมทางการเกษตร
ผมานเครพอขมาย LoRa

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับ
สพพื่อสารระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

หดัวขค้อพทิเศษ

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายภาสกร แชมมประเสรทิฐ

นายวรรณรดัตนร บนุญยดัง

นายสนุรทิยา เขพพื่อนขดัน

ภาคเหนพอ

55

21p33n0208 เรพอขดับเคลพพื่อนกศึพื่งอดัตโนมดัตทิสคาหรดับการสนุมมตดัวอยมางและ
วทิเคราะหรคนุณภาพนจี้คา

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับ
สพพื่อสารระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

หดัวขค้อพทิเศษ

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายศนุภกทิจ อาวทิพดันธนุร

นายธนกร อมอนละมรล

56

21p33n0226 อนุปกรณรแจค้งเตพอนการลค้มของผรค้สรงอายนุ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับ
สพพื่อสารระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

หดัวขค้อพทิเศษ

โรงเรจยนมงฟอรรตวทิทยาลดัย

นายบรรจง ปปิยศททิพยร

เดพ็กชายจทิรดัฏฐร ชวชาตทิ
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หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

เดพ็กชายกดันตรธจรร ชวชาตทิ

ภาคเหนพอ
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รายชชทอโครงการทททไดด้รบหั ททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคเหนชอ
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

57

21p33n0235 ตค้นแบบระบบอทินเตอรรเนพ็ตของสรรพสทิพื่งสคาหรดับควบคนุมการ โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับ
ปลรกผดักไฮโดรโปนทิกสรผมานแอปพลทิเคชดันบนสมารรทโฟน
สพพื่อสารระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

หดัวขค้อพทิเศษ

มหาวทิทยาลดัยราชภดัฏเชจยงใหมม

58

21p33n0285 การเลจจี้ยงตดัวไหมบนระบบไอโอทจ

โปรแกรมเพพพื่อการประยนุกตรใชค้งานสคาหรดับ
สพพื่อสารระหวมางสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

หดัวขค้อพทิเศษ

มหาวทิทยาลดัยเทคโนโลยจราชมงคลลค้าน นายปกรณร จดันทรรอทินทรร
นา วทิทยาเขตนมาน

นายธนุวานนทร สายเรพอนแกค้ว

59

21p34n0058 หค้องลองเสพจี้อเสมพอนจรทิง

โปรแกรมวทิทยาการขค้อมรลและปปัญญาประดทิษฐร หดัวขค้อพทิเศษ
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

มหาวทิทยาลดัยพายดัพ

นางดวงพร รดังรองรจทิตภรมทิ

นายฤทธทิไกร กทิตทิสนุขถาพร

60

21p34n0070 โปรแกรมเขค้ารหดัส ICD-10

โปรแกรมวทิทยาการขค้อมรลและปปัญญาประดทิษฐร หดัวขค้อพทิเศษ
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

มหาวทิทยาลดัยเชจยงใหมม

นายกานตร ปทานนุคม

นายชวศทิษฐร เตพ็งไตรรดัตนร

ภาคเหนพอ

61

21p34n0259 ระบบอาจารยรทจพื่ปรศึกษาเสมพอนจรทิง

โปรแกรมวทิทยาการขค้อมรลและปปัญญาประดทิษฐร หดัวขค้อพทิเศษ
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

มหาวทิทยาลดัยธรรมศาสตรร ศรนยรลคาปาง นายกฤตคม ศรจจทิรานนทร

นายกทิตตทิชดัย หนมอเทพ

ภาคเหนพอ

นางสาวภดัทราพร พรหมคคาตดัน
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หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)
นางสาวภดัทรพร วงศรหาญ

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

นางสาวสทิรทิรดัตนร สจสนุวรรณ

ภาค
ภาคเหนพอ

ภาคเหนพอ

นายณดัฐชลทิต นามคง

นายอทิศรา อทินทะวงคร

ภาคเหนพอ
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