รายชชทอโครงการทททไดด้รหับททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคตะวหันตก
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

1

21p11w0080 เกมวววิ่งและยวงเพพวิ่อสสุขภาพโดยใชช้ลลลู่วววิ่งสายพานและปปืนจจาลอง โปรแกรมเพพวิ่อความบบันเทวง

นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นางสาวกรบัญญา สวทธวสงวน

นายวรพงษษ์ วววบัฒนษ์ภาสวร

นายณบัฐวสุฒว แยช้มเกษร

ภาคตะวบันตก

2

21p11w0081 เกมเอาชชีววตรอดในเกาะปรวศนา

โปรแกรมเพพวิ่อความบบันเทวง

นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นางสาวกรบัญญา สวทธวสงวน

นายภาคภลมว ไขลู่มสุกดษ์

นายธชีรภบัทร มาลา

ภาคตะวบันตก

3

21p12w0027 ระบบสลู่งเสรวมการเรชียนรลช้คจาศบัพทษ์ภาษาอบังกฤษดช้วยเทคนวค
การประมวลผลภาพบนพพตั้นฐานมบัลตวเอเจนทษ์

โปรแกรมเพพวิ่อสลู่งเสรวมทบักษะการเรชียนรลช้

นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นายปรชีชา ตบัตั้งวรกวจถาวร

นายปรชียพล โอวาทสสุวรรณ

นางสาวนงนภบัส อารยะพงศษ์

นางสาวณบัฐสวมา หนองใหญลู่

ภาคตะวบันตก

4

21p12w0068 การจจาลองเสมพอนจรวงสจาหรบับฝฝึกปฏวบตบั วการชลู่วยเหลพอผลช้ปป่วย โปรแกรมเพพวิ่อสลู่งเสรวมทบักษะการเรชียนรลช้
เดบ็กทชีวิ่เปป็นโรค RSV

นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นายโมเรศ ปรบัชญพฤทธวธ

นางสาวคณวศร เบบ็ญจรลญ

นางสาวสสุดารบัตนษ์ มบัวิ่นคง

นายสมารษ์ท ลวลวตกสุลพาณวชยษ์

ภาคตะวบันตก

5

21p13w0041 เกลาโคววซ: ระบบชลู่วยเหลพอการววนวจฉบัยโรคตช้อหวนจากผลการ โปรแกรมเพพวิ่อสสุขภาพ การแพทยษ์ คนพวการ
ตรวจววเคราะหษ์ภาพตบัดขวางจอประสาทตาดช้วยเลเซอรษ์
และผลช้สลงอายสุ
สจาหรบับจบักษสุแพทยษ์ทบัวิ่วไป

นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นางสาวศรชีสสุภา ปาลกะวงศษ์ ณ อยสุธยา นายกฤษดา สสุนทรวสุฒวไกร

นายฐานบันทษ์ ทรบัพยษ์ธจารงคษ์

ภาคตะวบันตก

6

21p13w0053 การแยกพพตั้นทชีวิ่กระดลกสบันหลบังและกระดลกซชีวิ่โครงจากภาพ
สแกนซชีทชีดช้วยโครงขลู่ายประสาทเทชียมเชวงลศึก

โปรแกรมเพพวิ่อสสุขภาพ การแพทยษ์ คนพวการ
และผลช้สลงอายสุ

นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายภวญโญ แทช้ประสาทสวทธวธ

นายปปิยบสุตร ชอบสลงเนวน

นายอวนทบัช ยสุทธพงศษ์ไพศาล

ภาคตะวบันตก

7

21p13w0079 เกมสจาหรบับกายภาพบจาบบัดและฟปืฟื้นฟลผลช้ปป่วยขช้อเขลู่าเสพวิ่อม

โปรแกรมเพพวิ่อสสุขภาพ การแพทยษ์ คนพวการ
และผลช้สลงอายสุ

นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นางสาวกรบัญญา สวทธวสงวน

นายกบันทรากร อสุบลครสุธ

นายเจษฎา กบัญญา

ภาคตะวบันตก

8

21p13w0104 รถเขบ็นอบัจฉรวยะสจาหรบับผลช้พกว ารทชีวิ่ควบคสุมไดช้ทบัตั้งใบหนช้าและ
เสชียงรวมถศึงมชีการแจช้งเตพอนฉสุกเฉวนแบบเรชียลไทมษ์

โปรแกรมเพพวิ่อสสุขภาพ การแพทยษ์ คนพวการ
และผลช้สลงอายสุ

นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายโสภณ ผลช้มชีจรรยา

นางสาวสโรชา ดช้วงศรชี

นายธชีระพล ผลงาม

นายธนภบัทร ทสุลู่งพรหมศรชี

ภาคตะวบันตก

9

21p14w0016 ระบบการวบัดและววเคราะหษ์การใชช้ไฟฟฟ้าภายในอาคาร

โปรแกรมเพพวิ่องานการพบัฒนาดช้านววทยาศาสตรษ์ นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นางสาวสสุดสงวน งามสสุรวยโรจนษ์
และเทคโนโลยชี

นายฆรวบัณณษ์ เจชียรมณชีงาม

นายธนวบัฒนษ์ กาญจนาเวส

นายพชีรดนยษ์ ปรวญญาสงวน

ภาคตะวบันตก

10

21p14w0019 โครงรลู่างระบบเชพวิ่อมตลู่อการตรวจสอบความปลอดภบัยของ
แอปพลวเคชบันแบบอบัตโนมบัตว

โปรแกรมเพพวิ่องานการพบัฒนาดช้านววทยาศาสตรษ์ นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นายกรวนทรษ์ สสุมบังคะโยธวน
และเทคโนโลยชี

นายวชีรวบัฒนษ์ ภาวนาวววบัฒนษ์

นายดาววด ชลเศรษฐการ

นายปฏวพล สสุวรรณบล

ภาคตะวบันตก

11

21p14w0064 ระบบตรวจจบับทะเบชียน สชี และยชีวิ่หช้อรถยนตษ์จากภาพ

โปรแกรมเพพวิ่องานการพบัฒนาดช้านววทยาศาสตรษ์ นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นางสาวอบัษฎารบัตนษ์ คลรบัตนษ์
และเทคโนโลยชี

นายนภพล ศวรวพบันธษ์

นางสาวจวรบัชญา สอวตั้งทอง

นายจวรพบัฒนษ์ ศรชีววภาสถวตยษ์

ภาคตะวบันตก

12

21p14w0071 โปรแกรมจจาลองผลการใสลู่ลช้อแมบ็กซษ์รถยนตษ์และคจานวณมสุม โปรแกรมเพพวิ่องานการพบัฒนาดช้านววทยาศาสตรษ์ นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
เอชียงของลช้อรถยนตษ์
และเทคโนโลยชี
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายวรรธนบันทษ์ แซลู่กบัง

นายณบัฐวบัตนษ์ เลวศภควณวช

13

21p15w0024 แอปพลวเคชบันเพพวิ่อประเมวนความปลอดภบัยสจาหรบับอสุปกรณษ์
เทคโนโลยชีอนว เทอรษ์เนบ็ตของสรรพสววิ่ง

นายชบัชวาล โคตรสสุ

นายฐวตววสุฒว จามรมาน

นายนวรมวต ชพวิ่นประภานสุสรณษ์

ภาคตะวบันตก

14

21p15w0049 ควดดชีตั้ แมนเนอรษ์ – โมบายเกมแอปพลวเคชบันเพพอวิ่ สลู่งเสรวมการ โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานบนเครพอขลู่าย นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรชี ตบัตั้งศรชีไพโรจนษ์
เรชียนรลช้มารยาททางสบังคมไทยสจาหรบับเดบ็ก
สจาหรบับอสุปกรณษ์คอมพววเตอรษ์เคลพวิ่อนทชีวิ่
(Mobile Application)

นางสาวมาธวชี สสุขเขตตษ์

นางสาวเบญญา อยลู่สสุข

นางสาวจวดาภา สสุมโนธรรม

ภาคตะวบันตก

นายภวญโญ แทช้ประสาทสวทธว

โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานบนเครพอขลู่าย นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นางสาววบัสกา ววสสุทธวววเศษ
สจาหรบับอสุปกรณษ์คอมพววเตอรษ์เคลพวิ่อนทชีวิ่
(Mobile Application)
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รายชชทอโครงการทททไดด้รหับททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคตะวหันตก
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

15

21p15w0057 วอทเดอะเฮบ็ลธ - แอปพลวเคชบันแอนดรอยดษ์สจาหรบับผลช้บรวโภค โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานบนเครพอขลู่าย นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรชี ตบัตั้งศรชีไพโรจนษ์
อาหารทชีวิ่มชีประโยชนษ์ตลู่อสสุขภาพ
สจาหรบับอสุปกรณษ์คอมพววเตอรษ์เคลพวิ่อนทชีวิ่
(Mobile Application)

นายนนทพบัทธษ์ วงศษ์คจา

นายสรบัล ชพวิ่นภบักดชี

นางสาวบงกชมณชี ลชีลาเลอเกชียรตว

ภาคตะวบันตก

16

21p15w0066 คชียษ์เฟส: แอปพลวเคชบันสแกนใบหนช้าสจาหรบับพบัฒนาระบบ
รบักษาความปลอดภบัย

โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานบนเครพอขลู่าย นวสวต นบักศศึกษา มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นายสนวท แสงเหลา
สจาหรบับอสุปกรณษ์คอมพววเตอรษ์เคลพวิ่อนทชีวิ่
(Mobile Application)

นายกฤตวกร จสุฬาสถวตยษ์

นายณภบัทร ดชีศวลปกวจ

นายจวรบัฐ ภบัทรกสุลทวชี

ภาคตะวบันตก

17

21p21w0091 หนลู่วยแอลฟาพวทบักษษ์รลู่างกาย

โปรแกรมเพพวิ่อความบบันเทวง

นบักเรชียน

โรงเรชียนววทยาศาสตรษ์จสุฬาภรณราช
ววทยาลบัย เพชรบสุรชี

นางสาวจวราวรรณ เเสวงนาม

นายพสวษฐษ์ สลงยววิ่ง

นายจชีรทชีปตษ์ ขจรศบักดวธวลู่องไว

นายศสุภกร เจนสวบัสดวธพงศษ์

ภาคตะวบันตก

18

21p22w0067 เกมพบัฒนาทบักษะกระบวนการควด เดอะคววบษ์

โปรแกรมเพพวิ่อสลู่งเสรวมทบักษะการเรชียนรลช้

นบักเรชียน

โรงเรชียนววทยาศาสตรษ์จสุฬาภรณราช
ววทยาลบัย เพชรบสุรชี

นายพสุทธพงษษ์ รบัตนอจาพร

นายณฐโชค เอกธชีรธรรม

นายหฤษวต แตช้วโคกสลง

19

21p22w0075 หมลอช้วนวววิ่งสลช้ฟฟัด

โปรแกรมเพพวิ่อสลู่งเสรวมทบักษะการเรชียนรลช้

นบักเรชียน

โรงเรชียนววทยาศาสตรษ์จสุฬาภรราช
ววทยาลบัย เพชรบสุรชี

นางสาวจวราวรรณ แสวงนาม

นายกวตตวศบักดวธ คงมชีสสุข

นายณภบัส ณ ระนอง

20

21p23w0020 การพบัฒนาระบบ Docker โดยประยสุกตษ์ใชช้ JupyterHub โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งาน
สจาหรบับบรวหารจบัดการ การเรชียนการสอนการโปรแกรมภาษา
Python

นบักเรชียน

โรงเรชียนมหวดลววทยานสุสรณษ์

นายบสุญนทชี ศบักดวธบสุญญารบัตนษ์

นายนพกร จวระวรานบันทษ์

ภาคตะวบันตก

21

21p23w0021 แอปพลวเคชบัวิ่นจดบบันทศึกสจาหรบับคนตาบอด

โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งาน

นบักเรชียน

โรงเรชียนมหวดลววทยานสุสรณษ์

นายบสุญนทชี ศบักดวธบสุญญารบัตนษ์

นางสาวธบัญพวมล บบัวมณชี

ภาคตะวบันตก

22

21p23w0060 หสุลู่นยนตษ์เพพวิ่อนวววิ่งสจาหรบับผลช้พวการทางสายตา

โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งาน

นบักเรชียน

โรงเรชียนววทยาศาสตรษ์จสุฬาภรณราช
ววทยาลบัย เพชรบสุรชี

นางดสุจดาว ผลู่องใส

นายกชีรตว สอาดไพร

นายธชีรธบัช ใครลู่ครวญ

นายนบันทวบัฒนษ์ นาคปาน

ภาคตะวบันตก

23

21p23w0109 โปรแกรมจจาลองการไหลของรถเพพวิ่อการจบัดการจราจรผลู่านสชีวิ่ โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งาน
แยกดช้วยสบัญญาณไฟจราจร

นบักเรชียน

โรงเรชียนมหวดลววทยานสุสรณษ์

นางสาวปราณชี ดวษรบัฐกวจ

นายณภบัทร ศรชีจบันทรษ์

นายภลรชี เจชียรนบัยธนะกวจ

นายปรเมศวรษ์ วบัฒนประสาน

ภาคตะวบันตก

24

21p31w0001 วาบวคววเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลบังขช้อมลลววกวพชีเดชียภาษา โปรแกรมถามตอบจากคลบังขช้อมลลววกวพชีเดชีย หบัวขช้อพวเศษ
ไทย
ภาษาไทย (Question answering program
from Thai Wikipedia)

มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นายศสุภวงศษ์ ทบัวิ่วรอบ

นายจบักรชี โลลู่พบันธสุษ์ศวรวกสุล

นางสาวยอดธวดา ยอดเมพอง

นางสาววรรณกานตษ์ ปรางอลู่อน

ภาคตะวบันตก

25

21p32w0013 BEST 2019 การรลช้จจาลายมพอเขชียน

BEST 2019 Handwritten Recognition: หบัวขช้อพวเศษ
การรลช้จจาลายมพอเขชียน

มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นายวรพบันธษ์ คลลู่สกสุลนวรบันดรษ์

นางสาวปสุณยนสุช บวรจวณณษ์

นายศรบัฐฐา กาญจนปรชีชากร

ภาคตะวบันตก

26

21p33w0003 ระบบสรช้างพพตั้นผววจจาลองดช้วยคลพวิ่นอบัลตรช้าโซนวค

โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานสจาหรบับ
สพอวิ่ สารระหวลู่างสรรพสววิ่ง (Internet of
Things)

หบัวขช้อพวเศษ

มหาววทยาลบัยเทคโนโลยชีราชมงคล
รบัตนโกสวนทรษ์

นายถวรวบัฒนษ์ สสุขสโมสร

นายธชีรพงษษ์ ทรงสบันตววรกสุล

ภาคตะวบันตก

27

21p33w0031 การปฟ้องกบันอสุปกรณษ์อนว เทอรษ์เนบ็ตในทสุกสววิ่งดช้วยระบบตรวจจบับ โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานสจาหรบับ
การบสุกรสุกโดยใชช้ Raspberry Pi
สพอวิ่ สารระหวลู่างสรรพสววิ่ง (Internet of
Things)

หบัวขช้อพวเศษ

มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นางสาววบัสกา ววสสุทธวววเศษ

นายสรกฤศ กบังวานรบัตนา

นายจวรภาส ไพศาลดวงจบันทรษ์
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นายชบัยพวชวต คจาพวมพษ์

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

ภาคตะวบันตก
นายสสุกฤษฎวธ ศรชีคจาอช้าย

นายกรรณสลต ชสุตาภรณษ์

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก
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รายชชทอโครงการทททไดด้รหับททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคตะวหันตก
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

28

21p33w0056 ระบบถบังขยะแจช้งเตพอนอบัตโนมบัตวบนไลนษ์แอพพลวเคชบัวิ่น

โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานสจาหรบับ
สพอวิ่ สารระหวลู่างสรรพสววิ่ง (Internet of
Things)

หบัวขช้อพวเศษ

มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

29

21p33w0063 กลลู่องควบคสุมอสุณหภลมวและตวดตามจากระยะไกล

โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานสจาหรบับ
สพอวิ่ สารระหวลู่างสรรพสววิ่ง (Internet of
Things)

หบัวขช้อพวเศษ

มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นายสนวท แสงเหลา

นายราษฎรษ์ชเดช ระงบับพาล

30

21p33w0073 ระบบ IoT ดช้านภาพสจาหรบับการตรวจจบับและไลลู่นกพวราบ

โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานสจาหรบับ
สพอวิ่ สารระหวลู่างสรรพสววิ่ง (Internet of
Things)

หบัวขช้อพวเศษ

มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายภวญโญ แทช้ประสาทสวทธวธ

นายทศพล ทจาดวง

31

21p33w0084 IoTสจาหรบับการปลลกผบักไฮโดรโปรนวคสษ์-การตรวจจบับคสุณภาพ โปรแกรมเพพวิ่อการประยสุกตษ์ใชช้งานสจาหรบับ
ของนตั้จา & คลู่า pH อยลู่างอบัตโนมบัตว
สพอวิ่ สารระหวลู่างสรรพสววิ่ง (Internet of
Things)

หบัวขช้อพวเศษ

มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายจวตดจารง ปรชีชาสสุข

นางสาวบสุณยวชีรษ์ ยางสวย

32

21p34w0042 ตช้นแบบตบัวประเมวนความสอดคลช้องของเนพตั้อหาในกลอน
สสุภาพ

โปรแกรมววทยาการขช้อมลลและปฟัญญาประดวษฐษ์ หบัวขช้อพวเศษ
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นางสาวสบัจจาภรณษ์ ไวจรรยา

นายกรบัณฑษ์ ทวชีสวทธวธ

33

21p34w0050 อบัลกอเอบ็กซษ์พลอเรอรษ์: ระบบอบัจฉรวยะสจาหรบับคช้นหาและแสดง โปรแกรมววทยาการขช้อมลลและปฟัญญาประดวษฐษ์ หบัวขช้อพวเศษ
ผลอบัลกอรวทศึมในขช้อมลลงานววจบัยขนาดมหาศาล
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นายศสุภวงศษ์ ทบัวิ่วรอบ

นายชนาธวป พรประสวทธวธ

34

21p34w0052 ววธชีเรชียนรลช้เชวงลศึกสจาหรบับการตรวจจบับและแยกพพตั้นทชีวิ่เสช้นเลพอด โปรแกรมววทยาการขช้อมลลและปฟัญญาประดวษฐษ์ หบัวขช้อพวเศษ
เอออรษ์ตา
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

มหาววทยาลบัยศวลปากร ววทยาเขต
พระราชวบังสนามจบันทรษ์

นายพงษษ์พบัฒนษ์ ชลรอด

35

21p34w0059 ระบบตรวจสอบการกระจายตบัวเชวงพพนตั้ ทชีวิ่และเวลาของราคา โปรแกรมววทยาการขช้อมลลและปฟัญญาประดวษฐษ์ หบัวขช้อพวเศษ
อสบังหารวมทรบัพยษ์ประเภททชีวิ่อยลลู่อาศบัย
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

มหาววทยาลบัยมหวดล ววทยาเขตศาลายา นางสาวศวรวเพบ็ญ พงษษ์ไพเชฐ

นายชวตวพบัทธษ์ ทาบสสุวรรณ

นางสาวกบัญญาลบักษณษ์ บสุญถนอม

36

21p34w0099 การใชช้แอพพลวเคชบัวิ่นและการเรชียนรลช้เชวงลศึกในการตรวจสอบ โปรแกรมววทยาการขช้อมลลและปฟัญญาประดวษฐษ์ หบัวขช้อพวเศษ
การเปป็นโรคและทางแกช้ของตช้นพรวก
(Data Science and Artificial Intelligence
Application)

มหาววทยาลบัยเกษตรศาสตรษ์ กจาแพงแสน นายสสุรเดช อวนทกรณษ์

นายธนภบัทร แหวนทอง

นายธนพล สสุรางคษ์วบัฒนกสุล
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นายอภวเษก หงษษ์ววทยากร

นายภวญโญ แทช้ประสาทสวทธวธ

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

นายเบญจพล สาครขจา

ภาค
ภาคตะวบันตก

นายณพวบัฒนษ์ สกสุลภาพนวมวต

นายนพวบัฒนษ์ สสุทธวพงษษ์ไกวบัล

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายสวทธวพล เหลพองรสุลู่งทรบัพยษ์

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายธนดล บสุญเกวด

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

นายพชร ธชีรนบันทนษ์

ภาคตะวบันตก

ภาคตะวบันตก

20190214_NSC2019_SecondRound_West

