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สารผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) นับเป็นรากฐาน และเครื่องมือที่ส�ำคัญที่จะ
น�ำพาประเทศไทย ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ภารกิจของ
วทน. จึงมุง่ เน้นการเตรียมคนไทยให้สมบูรณ์ สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้เป็นหัวใจของการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวทาง “ประเทศไทย 4.0”
ของรัฐบาล ด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนสามารถน�ำทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
การท�ำงานด้าน วทน. เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว และระบบนวัตกรรมที่เปลี่ยนไป นับเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน วทน. ร่วมสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่จะน�ำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในภาคเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น ใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา ผลักดันให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่อันน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศไทยในอนาคต มีกลไก
การเชือ่ มโยงงานวิจยั ไปสูช่ มุ ชน ตอบโจทย์เชิงท้องถิน่ ยกระดับการให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ เพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรวิจยั บุคลากรภาคเอกชน
ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
องค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ เป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลระดับ
ฐานรากของประเทศ และเติบโตเป็นอนาคตที่ส�ำคัญเพื่อน�ำพาประเทศก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21
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การจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ สวทช.
ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้เข้าร่วมเวที
การแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำเสนอผลงานของตนเอง น�ำไปสู่การต่อยอดผลงานให้ใช้
ได้จริง และน�ำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมต่อไป
ท้ายนี้ ผมขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ
และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานมา ณ ที่นี้ด้วย

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สารผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้รับมอบหมายจาก
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ด�ำเนินการจัดงาน “มหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18” ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและ
สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษ และมีความสนใจเรียนรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น�ำองค์ความรู้ และประสบการณ์ของตนเองมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่สสู่ าธารณชนผ่านการจัดงานมหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนที่มีสนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านเวทีการประกวดแข่งขัน นับเป็นกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่ส�ำคัญของ
เนคเทคที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม และมาอย่างต่อเนื่อง
จากการด�ำเนินงานนับแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบนั นับเป็นปีที่ 18 ทีเ่ นคเทคได้มสี ว่ นร่วมในการ
จัดเวทีการประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าเนคเทคได้สนับสนุนโครงงานของเยาวชน
ไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 14,000 โครงงาน และได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับนานาชาติมาแล้วไม่น้อย
กว่า 20 รางวัล ซึง่ นับเป็นความภาคภูมใิ จของเนคเทค ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างกลไกการสนับสนุน
ให้เยาวชนได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร่วม
ท�ำงานเป็นทีม เรียนรู้การท�ำงานจากการลงมือท�ำ และน�ำผลงานไปสู่ผู้ใช้งานได้จริง
ในปีนี้ “งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 18” จัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบแนวคิด “เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกัน” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ประกอบด้วย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย (NSC) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) การประกวด
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วงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (YECC) และโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่  โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์ประสานงานระดับภูมภิ าคในมหาวิทยาลัย
พันธมิตรของเนคเทค องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Intel Foundation ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในครั้งนี้
ผมในฐานะผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอถือโอกาส
นี้ขอบคุณทุกหน่วยงาน และทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผมใคร่ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็น
ก�ำลังใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีโอกาสมาร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความส�ำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
ทุนมนุษย์ตงั้ แต่ระดับเด็กจนถึงเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุง่ เน้นความส�ำคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึง่ ครอบคลุมเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ด้วยความส�ำคัญดังกล่าว เนคเทคได้ดำ� เนินการจัดงาน “มหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี
2545 จนถึงปัจจุบนั   
“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันซึ่งรวม
สุดยอดผลงานทีพ่ ฒ
ั นาจากความรู้ และ ความสามารถของเยาวชนไทยจากทัว่ ประเทศทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
ได้นำ� ความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมทีม่ คี วาม
คิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดและด�ำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อีกทัง้ ยังได้มโี อกาสน�ำผลงานมาเผยแพร่สสู่ าธารณชน มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้
ถือเป็นแนวทางหนึง่ ในการกระตุน้ และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรูข้ องเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึง่ จะเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป    
โดยในปี 2562 นี้ เนคเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) มูลนิธสิ ยามกัมมาจล  
Intel Foundation ได้รว่ มกันจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 18
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)” ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม
2562 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Go Together: เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน” โดยภายในการจัดงาน จะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT
ของเยาวชนไทยจากทัว่ ประเทศ 4 กิจกรรม คือ
1. การแข่ ง ขั น พั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 21 (The
Twenty-First National Software Contest: NSC 2019) ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานจาก
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี พบกับซอฟต์แ วร์ยอดเยี่ยม ในสาขาต่างๆ
อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ
การแพทย์ คนพิการ และผูส้ งู อายุ โปรแกรมเพือ่ งานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Mobile
Application โปรแกรมถามตอบจากคลัง ข้อมูล วิกิพีเดีย ภาษาไทย BEST 2019 Handwritten
Recognition: การรู้จ�ำลายมือเขียน Internet of Things: IoT และ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ์ โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย
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2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (The Twenty-First
Young Scientist Competition: YSC 2019) สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับ
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ นักวิจยั ในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขา
คณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences) สาขาเคมี (Chemistry) สาขาชีววิทยา (Biology) สาขา
ฟิสกิ ส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ (Physics, Energy and Astronomy) สาขาวัสดุศาสตร์ (Material
Science) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
3.การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ ที่ 18 (The Eighteenth Youth’s Electronics
Circuit Contest: YECC 2019) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รนุ่ เยาว์ (NECTEC eCamp)
จากทัว่ ประเทศ ร่วมแข่งขันเพือ่ ค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์รนุ่ เยาว์ เพือ่ สร้างสรรค์
ผลงานในภายหัวข้อการแข่งขัน “เป้าหมายสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 5 ประเด็น” ประกอบด้วย ด้านการเกษตร
และอาหาร (Smart Farm) ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (Smart Manufacturing & Smart
Services) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (Smart Healthcare, Rehabilitation & Assistive Care)
ด้านพลังงานและส่งแวดล้อม (Smart Grid & Green Environment) และด้านการศึกษา (Lifelong
Learning) เพือ่ สอดรับกับแนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพือ่ เข้าไปส่งเสริมภาคธุรกิจ
ทางเขตพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ของรัฐบาล
4. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยได้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนทีม่ คี วามตัง้ ใจจริงและมีผลงานทีม่ ี
ศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงาน ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพือ่ เป็นการพัฒนาต่อยอดผลงานจาก
ทัง้ 3 กิจกรรมข้างต้น สูก่ ารน�ำไปใช้งานได้จริง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครง
การฯ ทัง้ ในด้านความคิด มุมมอง และจิตอาสา ให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใจถึงความต้องการของผูใ้ ช้ จากผูเ้ ชีย่ วชาญในหลากหลายสาขา พร้อมทัง้ น�ำประสบการณ์ทไี่ ด้ไปปรับ
ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ได้ตอ่ ไป
จัดโดย
		
		
		
		

งานพัฒนาก�ำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนโดย
		
		
		
		
		

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Intel Foundation
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การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย:
จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดท�ำโครงการการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึน้ เป็นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชอื่ “โครงการสนับสนุน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกด�ำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา
โครงการซอฟต์แวร์ในระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี
ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการโดยจัด
ให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละ
ประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้สามารถผลิตและพัฒนา
สร้างนักเขียนโปรแกรมทีม่ ที กั ษะ ความสามารถสูงให้กบั วงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จำ� นวนไม่นอ้ ย
และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่สร้างและพัฒนานักเขียนโปรแกรมอย่างแท้จริง เพราะมีกระบวน
การสร้าง พัฒนา และประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุน
ผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ
มากขึ้น และได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของโครงการ
ในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์ฯ ได้ด�ำเนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นปีที่ 21 โดยได้แบ่งการ
แข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 12 ประเภท กล่าวคือ  
1. ระดับนิสิต นักศึกษา 5 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อ
งานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..และ..โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย
ส�ำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
2. ระดับนักเรียน 3 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ และ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3. หัวข้อพิเศษ 4 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย
(Question answering program from Thai Wikipedia), BEST 2019 Handwritten
Recognition: การรูจ้ ำ� ลายมือเขียน, โปรแกรมเพือ่ การประยุกต์ใช้งานส�ำหรับสือ่ สารระหว่างสรรพสิง่
(Internet of Things) และ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and
Artificial Intelligence Application)
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มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง เป็นจ�ำนวน 1,760 โครงการ (จ�ำนวนเยาวชน
ที่เข้าโครงการ 4,412 คน) โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบแรก จ�ำนวน 737 โครงการ ผ่านรอบ
การน�ำเสนอผลงาน จ�ำนวน 346 โครงการ และในรอบชิงชนะเลิศ มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ
เป็นจ�ำนวน ทั้งสิ้น 135 โครงการ
นับแต่ปี พ.ศ. 2546 ศูนย์ฯ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
ส่งผลงานที่ชนะเลิศไปแข่งขันงาน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ซึ่งเป็นการประกวด
ผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ ส�ำหรับประเทศในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ เพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
และอุตสาหกรรมด้านไอซีทขี องประเทศในภูมภิ าค ซึง่ ทีผ่ า่ นมานักเรียนและนักศึกษาทีไ่ ปแข่งขันและ
ได้รับรางวัลมีดังนี้
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Mech Tournament” พัฒนาโดย
นายศุภศรณ์ สุวจนกรณ์ นายณัฎฐชัย เลาหชัย และนายภูมิ พีชวณิชย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม ในงาน APICTA 2005 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Battle Crossword RPG Game”
พัฒนาโดย นายปิฐิพงศ์ กันทะวงศ์ นายศิตวิทย์  สุธีพรวิโรจน์ และนายนัทน์นที มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในงาน APICTA 2005 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
• รางวัล Winner ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Analyzing and Tuning Thai
Musical Instruments Program” พัฒนาโดย นางสาวรพีพร พิมพ์อูบ นางสาวศิริมา แซ่ลิ่ว และนางสาวคุลิกา
ชมวงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในงาน APICTA 2006 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Real-time Camera’s Position and
Orientation Estimation Engine” พัฒนาโดย นายวัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ นายอานุภาพ วิรัตนภานุ และนาย
พงศ์ธาริน วินยเวคิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน APICTA 2006 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเก๊า ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Winner ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Tanjai OCR: Input at the Speed
of Thought” พัฒนาโดย นายณัฎฐ์ ปิยะปราโมทย์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในงาน APICTA 2007 ณ
ประเทศสิงคโปร์
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Hum Me a Tune…Here Comes
the Song” พัฒนาโดย นายพงศกร ธีรภาพวงศ์ และ นายไวยณ์วุฒิ เอื้อจงประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในงาน APICTA 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Paddy Ecosystem Cyberlab: PEC”
พัฒนาโดย นางสาวกนกวรรณ สีแดง นางสาวชญานิษฐ์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ และนายเจษฎา กิตติวราภรณ์ โรงเรียน
มารีวิทยากบินทร์บุรี ในงาน APICTA 2008 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Crystaxis” พัฒนาโดย นายภัทรวุฒิ
มาลี ห วล นายธนานนท์ ปฏิ ญ ญาศั ก ดิ กุ ล และ นายพรสิ ง ห์ นิ ล ผาย โรงเรี ย นราชสี ม าวิ ท ยาลั ย ในงาน
APICTA 2009 ณ ประเทศออสเตรเลีย
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Destine Strategy” พัฒนาโดย
นายสุทธินันท์ สุคโต นายวริศร์ โรจน์มั่นคง และนางสาวศุภลักษณ์ เกื้อทองมาก จากโรงเรียนระยองวิทยาคม
ในงาน APICTA 2010 ณ ประเทศมาเลเซีย
• รางวั ล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “มิ ต รแท้ ธุ ร กิ จ ” พั ฒ นาโดย
เด็กชายวงศกร เทศยรัตน์ เด็กชายภัทร จารุอริยานนท์ และ เด็กชายวิทวิน โค้วเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ในงาน APICTA 2011 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “ความฝันอันมืดมิด” พัฒนาโดย นายก�ำชัย
โลเกศกระวี นายวาริท ทวีกาญจน์ และ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน APICTA 2011
ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
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• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “บุญช่วยกู้ชีพ” พัฒนาโดยนางสาว
ฉัตรธินี สุขยิ่ง ด.ญ.โศจิรัตน์ ธัญประทีป และ นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
คอนแวนต์ ในงาน APICTA 2012 ณ ประเทศบรูไน
• รางวัล Winner ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “ระบบช่วยแพทย์รังสี” พัฒนาโดย
นายกรัชกาย อารีกิจเสรี นางสาวศรัณยา ภุมมา และนายธนานันต์ พัฒนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในงาน APICTA 2013 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “@pple(แอดพีเพิ้ล)” พัฒนาโดย
นายวงศกร เทศยรัตน์ และนายภัทร จารุอริยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในงาน APICTA 2013 ณ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “โปรแกรมพัฒนานิตยสารบน HTML5”
พัฒนาโดย นายมนัสวิน หาญมงคลชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ในงาน APICTA 2013
ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “ระบบแนะน�ำและประเมินกิจกรรมโดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเครือข่ายสังคมออนไลน์” พัฒนาโดย นางสาวนารีรตั น์ แซ่เตียว นายสิรภพ ณ ระนอง และ นางสาว
พัชรพร เจนวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “มีเดีย บีมเมอร์” พัฒนาโดย นายคุณาภาส
คงกิติมานนท์ นางสาวศศวรรณ เอื้อนิธิรัตน์ และ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลา
ยา ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “นายซอมบี้กับเคมีที่รัก” พัฒนาโดย
นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร และ เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ โรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “อุปกรณ์สวมใส่ส�ำหรับช่วยเหลือผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็น (วิชนั่ เนียร์)” พัฒนาโดย นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายณัฐภัทร เลาหระวี และ นางสาวบุษภาณี
พงษ์ศิริยาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในงาน APICTA 2015 ณ ประเทศศรีลังกา
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “จตุรม่อล ศึกชิงจ้าวอาเซียน” พัฒนา
โดย นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช นางสาวเพ็ญประภา ประคุณหังสิต และ ด.ญ.ณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ในงาน APICTA 2015 ณ ประเทศศรีลังกา
• รางวัล Merits ประเภท School Projects โครงการ “PERFECT KINOKO เครื่องรดน�้ำเห็ดอัตโนมัติ”
พัฒนาโดยนายเดชาพล เลิศสุรัตน์ นางสาววณิชยา แก้วอินทร์ นางสาวภริตพร เฮียงฮะกุล นางสาวอารยา
สมจิตต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ในงาน APICTA 2016 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
• รางวัล Merits ประเภท School Projects โครงการ “ANGEL WORDS ตกศัพท์มหาประลัย” พัฒนาโดย
นางสาวสิริวิมล ภุ่ภักดี นางสาวธนพร  ญาณโกมุท นางสาวธิติ   มหาวรรณกิจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ในงาน
APICTA 2016 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
• รางวัล Merit ประเภท School Project โครงการ “ก�ำเนิดเจ้าเรขาคณิต (Drageometry)” พัฒนาโดย
นางสาวสุ ภ าวดี . .ภู ส นาม..และ..นางสาวณาฌา..หิ รั ญ ญการ..โรงเรี ย นเซนต์ ฟ รั ง ซิ ส ซาเวี ย ร์ . .คอนแวนต์
กรุงเทพมหานคร ในงานAPICTA 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
• รางวัล Merit ประเภท School Project โครงการ “โจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย (Pirate of Digestive
Islands)” พัฒนาโดยนายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า และนายธนโชติ สายทอง โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ในงาน APICTA 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
• รางวัล Merit สาขา Senior Students Project โครงการ “สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี” พัฒนาโดย
นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า นางสาวสรัลพร เจริญผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ ในงานAPICTA 2018 ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Merit สาขา Senior Students Project โครงการ “การตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต” พัฒนาโดยนางสาว
นภหทัย สิทธิฤทธิ์ นายชวิน มาลีพัตร นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ ในงานAPICTA 2018 ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
http://www.nectec.or.th/nsc/
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การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์:
ยกระดับเด็กไทยมุ่งสู่นักวิทย์ระดับโลก
ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการริเริ่มจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Young Scientist Competition in Computer Science Project-YSC.CS) ขึ้น
และเพิม่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Project-YSC.EN) ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ กระตุน้ และสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มโี อกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับประเทศ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน
ในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นับแต่ปี พ.ศ. 2547 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สังกัดส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้ามาร่วมกับศูนย์ฯ ในการด�ำเนินการโครงการและสนับสนุน
ด้านวิชาการและการฝึกอบรมการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ การด�ำเนินโครงการ “การประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ตั้งแต่ปี 2541
จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงงานไปแล้วทั้งสิ้น 3,162 โครงงาน จากข้อเสนอโครงงาน
ทั้งสิ้น 10,999 โครงงาน
ในปีนี้ เปิดรับสมัครโครงงานเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จ�ำนวน 8 สาขา คือ สาขาชีววิทยา
สาขาเคมี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาคณิตศาสตร์
สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาฟิสิกส์พลังงานและดาราศาสตร์ โดยมีผู้ส่งข้อเสนอเข้าร่วมการแข่งขัน
จ�ำนวน 1,528 ข้อเสนอ และได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานทั้งสิ้นจ�ำนวน
275 โครงงาน โดยการประกวดในงานมหกรรมฯ มีโครงงานทีผ่ า่ นเข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศ 56 โครงงาน
(จ�ำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 3,372 คน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 134 คน)
ผู้พัฒนาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย และรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์
ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงาน Intel ISEF
ครั้งที่ 70 ณ เมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562
  
http://www.nectec.or.th/ysc/
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งาน Intel International Science and Engineering Fair
หรือ Intel ISEF

งาน Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF เป็นงาน
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ครอบคลุมการประกวดในสาขาต่างๆ ถึง 15 สาขา นับเป็นเวที
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน และได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันกว่า
ครึง่ ศตวรรษแล้ว ซึง่ เยาวชนไทยประสบความส�ำเร็จและสร้างชือ่ เสียงให้ประเทศไทยไปปรากฏในเวที
ระดับโลก ดังนี้

• พ.ศ. 2543 นายณัฐพงศ์ ชิณธเนศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม รางวัลที่ 2 ประเภท
Grand Awards สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรางวัลทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Lehigh University
และ มหาวิทยาลัย Lawrence Tech University ในงาน Intel ISEF ครัง้ ที่ 51 ณ เมืองดีทรอยท์ มลรัฐมิชแิ กน
• พ.ศ. 2545 นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย โรงเรียนทิวไผ่งาม รางวัลประเภท Special Awards การประยุกต์
ใช้คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Use of Personal Computer) จาก มูลนิธิอินเทล ในงาน Intel ISEF
ครั้งที่ 53 ณ เมืองหลุยส์วิลล์ มลรัฐเคนตักกี
• พ.ศ. 2547 นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลประเภท Special Awards
เกียรติคุณประกาศ จาก Association for Computing Machinery ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 55 ณ เมือง
พอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน
• พ.ศ. 2549 นายณัฏฐ์ ปิยะปราโมทย์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี รางวัลที่ 4 Grand Awards
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, รางวัลที่ 1 Special Awards จาก Association for Computing Machinery
และ รางวัล Special Awards สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ดา้ นปัญญาประดิษฐ์ จาก สมาคมปัญญาประดิษฐ์
อเมริกัน ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 57 ณ เมืองอินเดียนาโปลิส มลรัฐอินเดียนา
• พ.ศ. 2549 ด.ช.พีรจุฬา จุฬานนท์ นางสาวจิตต์ศจี สิชฌนุกฤษฎ์ และ นายตากเพชร เลขาวิจิตร โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รางวัลที่ 3 Grand Awards ประเภททีม และรางวัล Special Awards จาก
United Technologies Corporation ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 57 ณ เมืองอินเดียนาโปลิส มลรัฐอินเดียนา
• พ.ศ. 2551 นายภีมเดช ประสิทธิ์วรเวทย์ นายมนภาส หะรารักษ์ และ นายธนวรกฤต บางเขียว โรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 Special Awards จาก Sigma Xi, The Scientific
Research Society ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 59 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย
• พ.ศ. 2552 นายจักรกฤษณ์ ใจดี โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ล�ำปาง ได้รับรางวัล Special Awards อันดับ
ที่ 3 จาก American Association for Clinical Chemistry ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 60 ณ เมืองรีโน
มลรัฐเนวาดา
• พ.ศ. 2552 เด็กชายพรวสุ พงศ์ธรี ะวรรณ เด็กหญิงอารดา สังขนิตย์ และ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชยั ไพบูลย์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม ในงาน Intel
ISEF ครั้งที่ 60 ณ เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา
• พ.ศ. 2553 นายศุภชัย นิลด�ำ  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Grand Awards
อันดับที่ 4 วิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 61 ณ เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2553 นางสาวสายฝน นภนิภา และ นางสาวอภิชญา นพเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุล
วิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม  ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 61
ณ เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2554 โครงงาน พลาสติกจากเกล็ดปลา โดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา
พงศ์ชยั ไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รบั รางวัลที่ 1 Grand
Awards สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (Best of Category
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Award) และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากมูลนิธิอินเทล (Intel Foundation Young Scientist Award)
ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 62 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2554 โครงงาน ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการ
เก็บเกี่ยว โดย นายธนทรัพย์ ก้อนมณี นางสาววรดา จันทร์มุข และนายนรินธเดช เจริญสมบัติ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม สาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 62 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2555 โครงงาน การศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการ
ในไข่มดแดง โดย นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ สาขาสัตววิทยา ได้รับ
รางวัล Grand Awards อันดับที่ 2 สาขาสัตววิทยา ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 63 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก
มลรัฐเพนซิลเวเนีย
• พ.ศ. 2555 โครงงาน บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา โดย นายจตุพร ฉวีภกั ดิ์ นายณัฐพงษ์ ชิณรา
และ นางสาวนันทกานต์ ล่องโลด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล Grand Awards
อันดับที่ 2 สาขาสัตววิทยา ประเภททีม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 63 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
• พ.ศ. 2556 โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวนการฟอกสีน�้ำมันปาล์ม
ในการดูดซับโลหะทองแดง โดย นางสาวอภิษฎา จุลกทัพพะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รบั รางวัล Grand
Award อันดับที่ 3 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 64 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา
• พ.ศ. 2556 โครงงาน การศึกษาผลของ ความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดของแรง และจ�ำนวนเส้นขนสัมผัส
ต่อการหุบใบของต้นกาบหอยแครงชนิด Dionaea muscipula เพื่อใช้ประยุกต์สร้างและพัฒนานวัตกรรม
มือกล VFT 1852 โดย นายสหกฤษณ์ ธนิกวงศ์ นายณัฐนนท์ พงษ์ดี และ นายพรภวิษย์ เจนจิรวงศ์ โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์พืช ประเภททีม
ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 64 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา
• พ.ศ. 2558 โครงงาน การดัดแปลงโครงสร้าง NANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรง
เซลลูโลสทีต่ ดิ ด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับ TiO2 โดย นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล และ นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับ รางวัล Grand Award อันดับที่ 3 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในงาน Intel
ISEF ครั้งที่ 66 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
• พ.ศ. 2559 โครงงาน การศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งทีม่ ผี ลต่อสมบัตทิ างเคมีของหวอดปลากัดและประยุกต์
ใช้สารสกัดจากหวอด โดยนายธัชกร จินตวลากร และ นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 สาขาสัตววิทยา ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 67 ณ เมือง
ฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา
• พ.ศ. 2560 โครงงาน การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobas morio (หนอนนกยักษ์)
โดยนางสาวนุชวรา มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช  ไชยราช โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย จ.ล�ำปาง ได้รบั รางวัล
Grand Award อันดับที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ Intel ISEF ครัง้ ที่ 68 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พศ. 2561 โครงงาน นวัตกรรมอนุรักษ์ป่าชุ่มน�้ำจากเนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่ โดยนายกษิดิ์เดช
สุขไกว นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์ และนางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับ
รางวัล Special Award อันดับ 1 สาขาการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
จาก United States Agency for International Development (USAID) ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 69
ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
• พ.ศ. 2561 โครงงานการพัฒนาถ้วยน�้ำผึ้งเทียมเพื่อการขยายรังของชันโรง โดย นายวิรชัช ศรีปุริ
นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู และนายบุณยกร สอนขยัน โรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับ รางวัล Grand
Award อันดับที่ 3 ในสาขาสัตวศาตร์ ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 69 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
http://www.societyforscience.org/isef/
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การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์:
จุดประกายนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
การวิจัยและพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ท�ำการวิจัยและพัฒนาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการท�ำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี การสร้างบุคลากรในระดับ
นักเรียนให้มีความรู้ความช�ำนาญทางด้านฮาร์ดแวร์จึงจะต้องมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางด้านวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
จึงได้เริ่มโครงการ NECTEC eCamp ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นค่ายฝึกอบรม
ให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียน และในระยะต่อมา ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ
จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รนุ่ เยาว์ในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคมอย่างต่อเนือ่ งมาทุกปี ในปี พ.ศ. 2561
ได้จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จ�ำนวน 20 ค่าย มีนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายฯ จ�ำนวนกว่า 2,500
คน แบ่งเป็นนักเรียน จ�ำนวน 765 คน นิสิต นักศึกษา จ�ำนวน 1,800 คน นับแต่ได้เริ่มโครงการ
มาได้จัดค่ายฯ ไปแล้ว 338 ครั้ง และมีนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกว่า 10,000 คน
ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์ฯ ได้จัดท�ำโครงการการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Youth’s
Electronics Circuit Contest: YECC) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมจาก
ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) และนิสิต นักศึกษาพี่เลี้ยงจากแต่ละค่ายฯ ได้มี
โอกาสแข่งขันประลองฝีมอื ในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และด�ำเนินการต่อเนือ่ งมาทุกปี ส�ำหรับ
ปี พ.ศ. 2562 ในงานมหกรรมนี้ มีการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 โดยมีนักเรียน
และนักศึกษาพี่เลี้ยงตัวแทนค่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย 18 แห่ง รวมจ�ำนวน 75 คน โดยแบ่งเป็น
นักเรียน 18 ทีม จ�ำนวน 36 คน และนิสิต นักศึกษา 15 ทีม จ�ำนวน 39 คน เข้าร่วมการแข่งขัน
ชิงชัยในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ   “เป้าหมายสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 5 ประเด็น” ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา เพื่อค้นหา
สุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
http://www.nectec.or.th/ecamp/
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โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ด�ำเนินโครงการ
“การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” โครงการ “การประกวดโครงการของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” และโครงการ “การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์” เพื่อส่งเสริมและ
กระตุน้ ให้นกั เรียน และนิสติ นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนที่เป็นฐานก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
ได้มีโอกาสสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุน
เงินทุน และเป็นตัวกลางในการจัดเวทีการแข่งขัน เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษาท�ำการพัฒนาผลงานด้วยตนเอง   พร้อมทั้งผลักดันและยกระดับผลงานเยาวชนให้ปรากฏ
สู่สาธารณชนทั้งในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก เป็นการสร้างเวทีและเส้นทาง
ส�ำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้อันจะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญยิ่งต่อการสร้างนักวิจัย
และการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีการจัดอย่างเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน และครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแลก
เปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายให้เกิดการรวมกลุ่มองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการ
รังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า พร้อมทัง้ น�ำผลงานมาต่อยอดแบบบูรณาการข้ามกลุม่ ร่วมกับกลุม่ ชุมชน
ทางสังคมกลุ่มอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับ
ประเทศได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เกิด
แรงบันดาลใจและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชน สังคม และสู่ผู้ใช้งานได้จริง
พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เยาวชน
ที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต ภายใต้การด�ำเนินโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ซึ่งได้รับการสนับสนุน
และด�ำเนินการร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ก�ำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
(The Twenty-First National Software Contest: NSC 2019)”
วันที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 17.00-20.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม และจัดบอร์ด
แสดงผลงาน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
เวลา 17.00-20.00 น. ส่งมอบบูธแสดงผลงาน ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ ข้อมูลผลงาน
ณ จุดรับภายในฮอลล์ของการจัดงาน
วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 07.30-08.30 น ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อมูลผลงาน (ต่อ)
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินผลงาน
เวลา 09.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจ�ำอยู่ที่บูธ เพื่อน�ำเสนอผลงานโครงการ NSC 2019*
เวลา 09.00-10.00 น. ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงาน และสัมภาษณ์โครงการ
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงาน และสัมภาษณ์โครงการ (ต่อ)
เวลา 14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18
เวลา 17.00-19.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
วันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-19.00 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2019 ส�ำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*
วันที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-15.30 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2019 ส�ำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*
เวลา 15.30-19.00 น. ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดง
ผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจ�ำที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน
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การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
(The Twenty-First Young Scientist Competition: YSC 2019)
วันที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 17.00-20.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และจัดบอร์ด
แสดงผลงาน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
เวลา 17.00-20.00 น. ส่งมอบบูธแสดงผลงาน พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อมูล
บรรจุไฟล์ผลงาน ณ จุดรับภายในฮอลล์ของการจัดงาน
วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 07.30-08.30 น. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อมูลผลงาน (ต่อ)
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น. เตรียมตัวน�ำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-12.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจ�ำบูธเพื่อรับใบประกาศนียบัตร
เข้ารอบชิงชนะเลิศ YSC 2019
เวลา 10.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจ�ำบูธเพื่อน�ำเสนอผลงานโครงงาน YSC 2019
เวลา 13.30-19.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน YSC 2019
เวลา 14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18
วันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจ�ำอยู่ที่บูธเพื่อน�ำเสนอผลงานโครงการ YSC 2019*
เวลา 09.30-12.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน YSC 2019
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน YSC 2019
วันที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น. เตรียมตัวน�ำเสนอผลงาน YSC 2019
เวลา 10.00-14.00 น. แสดงผลงาน YSC 2019*
เวลา 14.00-18.30 น. การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล พิธีปิดงานมหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
เวลา 18.30-20.30 น. ประชุมเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน Intel ISEF 2019
หมายเหตุ: *ขอให้ผู้พัฒนาเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับการน�ำเสนอตลอดเวลา เนื่องจากคณะกรรมการอาจเข้าตรวจ
ประเมินนอกเวลาที่ตารางก�ำหนด และก�ำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

19

ก�ำหนดการ

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
(Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2019)
ประเภทนิสิต นักศึกษา
วันที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 17.00-20.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม และจัดบอร์ด
แสดงผลงาน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-09.30 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และจัดบูธแสดงผลงาน
เวลา 09.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจ�ำอยู่ที่บูธเพื่อน�ำเสนอผลงานโครงการ YECC 2019*
เวลา 09.30-12.00 น. กรรมการพิจารณาผลงาน รอบแรก
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-15.00 น. ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน
เวลา 14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18
วันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจ�ำอยู่ที่บูธเพื่อน�ำเสนอผลงานโครงการ YECC 2019*
เวลา 09.30-12.00 น. กรรมการพิจารณาผลงาน รอบสอง
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30-16.30 น. กรรมการพิจารณาผลงาน รอบสอง (ต่อ)
เวลา 16.30-19.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
วันที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-15.30 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ YECC 2019
ส�ำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*
เวลา 09.30-14.00 น. ผู้เข้าแข่งขันน�ำเสนอผลงานที่หน้าเวที YECC
เวลา 12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 15.30-19.00 น. ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดง
ผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจ�ำที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน
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การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
(Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2019)
ประเภทนักเรียน
วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 08.30-09.00 น.
เวลา 09.00-09.20 น.
เวลา 09.20-10.00 น.
เวลา 10.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-17.00 น.
เวลา 14.00-16.00 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
กิจกรรม: ตอบภาพวงจร
กิจกรรมบัดกรีและประกอบวงจร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชี้แจงการเขียนโปรแกรมควบคุมรถตุ๊กตุ๊ก KidBright
ประกอบรถตุ๊กตุ๊ก และเขียนโปรแกรมบอร์ด KidBright
พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18
เวลา 17.00-17.30 น. ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน
หมายเหตุ *ประกอบรถตุ๊กตุ๊ก และเขียนโปรแกรมบอร์ด KidBright ด�ำเนินกิจกรรมไปพร้อมกับช่วงพิธีเปิด
งานมหกรรม IT 2019

วันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 08.30-09.00 น.
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 10.00-11.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-17.00 น.
วันที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 09.30-14.00 น.

ลงทะเบียน
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้วงจรตรรกะพื้นฐาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บัดกรีและประกอบ
แข่งขันรถตุ๊กตุ๊ก KidBright (KidBright Tuk Tuk Racing)   

ร่วมรับฟังการน�ำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขันประเภทนักศึกษา
พร้อมร่วมน�ำเสนอไอเดียและตอบค�ำถาม
เวลา 12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 15.30-19.00 น. ประกาศผล และพิธีมอบรางวัลพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
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ก�ำหนดการ
การพิจารณารับสมัครเยาวชนในเวที IT 2019 เข้าร่วม
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ประจ�ำปี 2562
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30-10.30 น. ชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัครแก่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัคร
แก่อาสาสมัครโครงการฯ ส�ำหรับท�ำกิจกรรมเชิญชวนเยาวชนในงาน
IT 2019 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45-12.30 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
และอาสาสมัครโครงการฯ ด�ำเนินกิจกรรมเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30-15.45 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
และอาสาสมัครโครงการฯ ด�ำเนินกิจกรรมเชิญชวนสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ (ต่อ)
เวลา 15.45-16.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 16.00-18.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
และอาสาสมัครโครงการฯ ด�ำเนินกิจกรรมเชิญชวนสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ (ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30-10.30 น. ชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัครแก่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45-12.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30-15.30 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 15.45-16.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 16.00-18.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
วันศุกรที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.3-10.30 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15-12.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมสรุปผลการพิจารณาผลงานเยาวชนเพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 15.30-19.00 น. การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
22

พิธีเปิดงาน

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00-14.30 น.
เวลา 14.30 น.
เวลา 14.40-14.50 น.
เวลา 14.50-15.05 น.

เวลา 15.05-15.20 น.
เวลา 15.20-16.30 น.

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ
และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ชมการแสดงพิธีเปิดงาน
กล่าวรายงานการจัดงาน
โดย ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานของเยาวชน
จากทั่วประเทศ และเดินทางกลับ

23

พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 14.00-18.30 น.
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00-14.30 น.
เวลา 14.30 น.
เวลา 14.35-14.45 น.
เวลา 14.50-15.00 น.

เวลา 15.00-17.00 น.
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
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17.05-17.15 น.
17.20 น.
17.30-18.00 น.
18.30 น.

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ
และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ชมการแสดงพิธีปิดงาน
กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน
โดย ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท�ำพิธีมอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนที่ชนะเลิศ
ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และกล่าวปิดงาน
ประธานในพิธีเดินทางกลับ
ถ่ายภาพหมู่ส�ำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลของแต่ละการแข่งขัน
เสร็จพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการจัดงาน

25

(The Eighteenth Thailand IT Contest
Festival: IT 2019)
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ผังงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
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21p11c0310 โอนิ เอสเคป: หนีหนีหนีหนี
21p11c0445 แอนเชีย่ น โพรเทคเตอร์

21p11c0503 มหาศึกยักษาจอมราชันย์

21p11e0167 รักษาและต�ำนานใหม่ของผีไทย

21p11i0134

21p11i0193

21p11i0301

3
4

5

6

7

8

9

10 21p11n0035 คิงส์ ออฟ ดันเจียน
11 21p11n0100 เอฟเวอร์พาธ
12 21p11s0168 การพัฒนาสมาธิโดยอาศัยเกมที่ควบคุม
ด้วยสัญญาณคลื่นสมอง
13 21p11s0237 เกมส์ One Bullet
14 21p11w0081 เกมเอาชีวิตรอดในเกาะปริศนา

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากร
ป่าไม้ เรื่อง ผจญภัยทวงคืนผืนป่า
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2.5 มิติ
เรื่อง ไอน่า และนครแห่งแสงสว่าง
ผจญภัยโลกคู่ขนาน

21p11c0305 เบรนวอช

โครงการ

2

รหัส

21p11c0085 มือปราบแดนสิงห์

1

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายกานต์ ปทานุคม
นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี

นายจักรชัย โสอินทร์

นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์

นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์

นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

นายปริยกร ปุสวิโร

นายสรลักษณ์ วงษ์เสรี
นายจุมพล พลวิชัย

นายพรยศ มณีโชติปีติ

นายศิวัช สุขศรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบัน

ผู้พัฒนา

นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา

นางสาวณิชา โสธรศักดิ์

นายคุณานนต์ สุขสโมสร
นายขวัญบุญ คุ่ยมุข
นางสาวณัฐสุดา แม่นปืน
นายศิวานนท์ หวังแอบกลาง
นายชยณัฐ แสงสว่าง
นายชลดนัย โชคเสริมทรัพย์
นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี
นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง
นายพรสิทธิ์ บุรีนอก
นายสิทธิศักดิ์ เถื่อนพนม
นายจิรวัฒน์ ทองเทพ

นายกิตติกูล เกตุแก้ว
นายภาคภูมิ ไข่มกุ ด์

นายธีรภัทร มาลา

นายชยุตพงศ์ พรมลี
นายอรรถกรานต์ เรณุมาร
นางสาวลลิตา บรรดาศักดิ์
นายทรัพย์เจริญ อุดมวิริยะลานนทฺ์ นายวุฒิชน อักโขสุวรรณ

นายเนติพงษ์ กัญญะลา

นายพีรพัฒน์ ศรีเพ่ง

นางสาวฐิติมา ปินะสา

นายกันต์รพี คณาญาติ

นายวรเชษฐ์ อุส่าห์ดี

นางสาวกิรณา ตันบูรณา
นางสาวธันยกร เบญจพรหมผดุง

นายแทนคุณ สนธิพันธุ์

นายปัญญ์ ปีติเจริญธรรม

หัวหน้าโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นิสิต นักศึกษา) 14 โครงการ

ล�ำดับ
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ภาค

ใต้
ตะวันตก

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ
เหนือ
ใต้

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออก

กลาง

กลาง
กลาง

กลาง

กลาง

รหัส

โครงการ

นายอนุสรณ์ บรรเทิง
นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
นายนราธิป เที่ยงแท้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวชนากานต์ ผ่านด่าน
นายซัรวรรค์ ปูเตะ
นางสาวคณิศร เบ็ญจรูญ

นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ
นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล
นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์

นายธนทัต วรวีระวงศ์

นางสาวงามสิริ บัวมั่น

นางสาวสิรภัทร พิบูลย์

นายเรืองยศ สร้อยแก้ว

นางสาวสุดารัตน์ มั่นคง
นายสมาร์ท ลิลิตกุลพาณิชย์

นายนันทวัฒน์ วิเศษทรัพย์
นายสหรัฐ บัวระวงศ์
นางสาวธีระกานต์ พันธ์แก้ว
นายสิรดนัย ทองมี

นางสาวนฤมล เศรษฐ์ดุสิต

นางสาวอายูมิ นางามิเนะ

นายรัชตินทร์ ประวงษ์
นายณัฐพล ค�ำด้วง
นายชัยธวัช ทรงกรานต์

นางสาวพีร สัตย์เพริศพราย
นางสาวสิริกร สุวรรณมาลี
นางสาวกมลพร หาณธนัญชัย

นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ

นายณัฐวุฒิ เนื่องจ�ำนงค์

นางสาวเอ็นดู ชาญชิต

นายสหรัฐ ปานบ้านเกร็ด

นายณัชพล กิจสถาน

นางสุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา

นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์

นางสาววรัชญา วีระนนท์ชัย

นางสาวเบญจรัตน์ ฉันทะประเสริฐ นายเผดิมพงศ์ ชุ่มชื่น

นายสมเกียรติ วังศิริพิทักษ์
นายสยาม เจริญเสียง

นางสาวประภาสิริ เศวตสุทธิพันธ์ นางสาวนภัสสร อมรสุนทรสิริ

นางสาวพร พันธ์จงหาญ

ผู้พัฒนา

ภาค

ตะวันตก

ใต้

เหนือ

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ

ตะวันออก

ตะวันออก

กลาง

กลาง

กลาง

กลาง

นางสาวณัฐนิชา ชืน่ ประภานุสรณ์ กลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ
นายวรวุฒิ วิจักษณ์เมธี

นายสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

26 21p12n0268 เกมพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษาและ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในวัยเรียน
(เซฟเซ็กส์ เซฟไลฟ์)
27 21p12s0262 เกมวิ่งไปคิดไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
28 21p12w0068 การจ�ำลองเสมือนจริงส�ำหรับฝึกปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค RSV

ห้องปฏิบัติการทดลองประกอบคอมพิวเตอร์
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
23 21p12i0232 การพัฒนาเกมสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้
การรู้จ�ำเสียงพูดและความจริงเสมือน
24 21p12n0039 การเขียนโปรแกรมด้วยการพูดเพื่อพัฒนา
การคิดเชิงตรรกะในเด็ก
25 21p12n0212 ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย

22 21p12i0182

21 21p12e0045 วงจรทดลอง อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
ส�ำหรับผู้เริ่มต้น

18 21p12c0370 การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์
ด้วยระบบความเป็นจริงผสม
19 21p12c0400 โค - อควาเรียม: เกมเลี้ยงปลาประยุกต์
จากสถานที่เลี้ยงจริง
20 21p12e0012 ฟาร์มมหัศจรรย์

15 21p12c0185 สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จ�ำลองแบบ
เสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่อง การปฏิบัติตัว
เพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร
16 21p12c0261 ปันสุข: แชทบอทส่งเสริมการเรียนรู้และ
ให้ค�ำปรึกษาด้านการสวนปัสสาวะ
17 21p12c0341 ระบบฝึกท่าทางมวยไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นิสิต นักศึกษา) 14 โครงการ

ล�ำดับ

28

รหัส

โครงการ

31 21p13c0374 ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม
ในกิจกรรมบ�ำบัดของเด็กออทิสติค
32 21p13c0448 โปรแกรมส�ำหรับวิเคราะห์เม็ดเลือดโดยการ
ใช้การวิเคราะห์ภาพและการเรียนรู้เชิงลึก
33 21p13e0151 เพชฌฆาตความเครียด: ผ่านสัญญาณชีพ
ป้อนกลับ
34 21p13i0035 การพัฒนาระบบจัดการคลังเลือดออนไลน์
พร้อมชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณภูมิตู้เก็บเลือด
โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทไธสง ต�ำบลมะเฟือง
อ�ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
35 21p13i0104 ระบบการสาธารณสุขทางไกลเพื่อการก�ำกับ
ติดตามผู้ป่วยวัณโรค
36 21p13n0069 แอปพลิเคชันสังเกตการนอนด้วย
ปัญญาประดิษฐ์
37 21p13n0190 ระบบการถ่ายภาพเชิงการแพทย์ส�ำหรับเด็ก
ปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน
38 21p13s0252 My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือทางสุขภาพ
39 21p13w0041 เกลาโควิซ

29 21p13c0087 ระบบอัจฉริยะช่วยกายภาพบ�ำบัดผู้ป่วย
โรคเส้นเลือดในสมอง
30 21p13c0139 นัยน์: ระบบตรวจต้อกระจกอัจฉริยะ

นายธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
นายสกรณ์ บุษบง

นางสาวจันทิมา พลพินิจ
นายเชาวน์ ปอแก้ว
นายนราธิป เที่ยงแท้

นายธเนศ ปานรัตน์

น.ส.ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา

นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล

นายอริญชัย นันต์จารุวงศ์

นางสาวณัฐธภรณ์ ทุนร่องช้าง

นางสาวไอลดา กิ่งโรชา

นางสาวนพพัสสร พูนสังช์

นายวิกรานต์ ศิวด�ำรงพงศ์

นายชัยธวัช สุดประเสริฐ

นางสาวบุญเสริม แก้วก�ำเหนิดพงษ์ นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์

นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง

นางสาวพร พันธุ์จงหาญ

หัวหน้าโครงการ
นายบัณฑิต วังเมือง

นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล

นายธรรณพ อารีพรรค

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ (นิสิต นักศึกษา) 11 โครงการ

ล�ำดับ

29

ผู้พัฒนา

นายเจษฎากร มะลิวรรณ์
นายสิปปกร นิลเพชร์
นายฐานันท์ ทรัพย์ธ�ำรงค์

นายยศกฤต สุระวิทย์
นายอดิศร ฆารไสว
นายธราทร ตันวินิจ

นายพงศ์ปณต พวงระย้า
นายธนภณ เหรียญทอง
นายมนัสวี เดชบันดิษ

นายนัศรุน หะยียามา
นายฉัตริน รอดพ้น

นายภูริต สุวรรณปัฏนะ
นายกานดิศ ทุมพิลา
นางสาวภัทรวดี ตามถิ่นไทย

ภาค

ตะวันตก

ใต้

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออก

กลาง

กลาง

กลาง

กลาง

รหัส

โครงการ

สถาบัน

หัวหน้าโครงการ

50 21p14w0016 ระบบการวัดและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า
ภายในอาคาร
51 21p14w0019 โครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ

49 21p14s0218 ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ

48 21p14i0224
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพลาธิป คงอินทร์

นายชิงชนะ พลชา

นายกรินทร์ สุมังคะโยธิน

นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์

นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายฆรวัณณ์ เจียรมณีงาม

นายกุลวรรธน์ เชาวนวาที

นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก

นายมาโนชญ์ สุวรรณดี

นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

47 21p14i0070

แอพพลิเคชั่นแสดงรายละเอียดหนังสือ
โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
การปรับปรุงอัลกอริทึมในการอ�ำพรางข้อมูล

นายสุพจน์ คตภูธร

นายพชระ พฤกษะศรี

นางสาวนัชชา ศิริมงคล
นายธวัชชัย ภูชนา
นายธีรโชติ บุญคุ้ม

นายพิเชษ วะยะลุน
นายกฤษณะ ชินสาร
นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นางสาวภัทรมณี อาศรมเงิน
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนกุล นายวสันต์ชัย ประกอบกิจ
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายเฉลิมชัย กุลประวีณ์
พระจอมเกล้าธนบุรี

45 21p14e0173 ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพื่อการผลิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
บิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่
46 21p14i0027 แอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

40 21p14c0155 เพ็ท-เอ็กซ์: ระบบตรวจจับรอยโรคปอดของ
สัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโดยใช้ภาพทางรังสีช่วงอก
41 21p14c0412 ChemCrisis: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและ
ช่วยเหลือ เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมี
42 21p14c0440 ระบบปัญญาประดิษฐ์ท�ำนายสภาพอากาศ
จากภาพถ่ายดาวเทียม ระบบปัญญาประดิษฐ์
ท�ำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม
43 21p14e0130 เครื่องให้อาหารแมวอัจฉริยะ
44 21p14e0150 Proceeding คลิก คลิก

อาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) 12 โครงการ

ล�ำดับ

30

ผู้พัฒนา

ภาค

นายธนวัฒน์ กาญจนาเวส
นายพีรดนย์ ปริญญาสงวน
นายดาวิด ชูเศรษฐการ
นายปฏิพล สุวรรณบล

นางสาววารณี ราชพันแสน
นายชูชัย ใจบุญ

นายธเนศ ชุ่มใจ

นายนิติลักษณ์ จุมศิลป์
นางสาวอรนุช ตาด�ำ
นางสาวปภาวรินท์ มากเจริญ
นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์
นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ

นายธนินทร์ อิ่มอโนทัย
นายณนนท์ นพรัตน์

ตะวันตก

ตะวันตก

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ใต้

ตะวันออก

ตะวันออก
ตะวันออก

กลาง

นางสาวจิตภินันท์ พิริยธราเวทย์ กลาง
นางสาวณิชากร น�ำเจริญพินิจ
นายพงศ์ปณต ณ อุบล
กลาง

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

โครงการ

นายอชรายุ ขันธิกุล
นายชัชวาล โคตรสุ

นางสาวสุภาวดี มากอ้น
นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ

นายปิยะชัย ค�ำปวน

นายสัตยา รักจันทร์

นายกานต์ ปทานุคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวกาญจนา มูลอินทร์

นางสาวกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายกษิดิศ กฤษณสรุวรรณ

นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน
นายภาณุวิทย์ ผลเกิด

นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปุณยวีร์ เจริญท้าว

นายทัศนันท์ จันทร
นายกานต์ ปทานุคม

นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน

มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.จิรภิญญา งามแสงจันทร์ฉาย กลาง

นายณพงศ์ ตันสกุล

นายชาญชนะ วิชา

นายฐิติวุฒิ จามรมาน
นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์

นายฟารุก หมัดเลียด

นายสรวิชญ์ แสนศรี
นายอิทธิพร แก้วอ�ำไพ
นายณฉัตร ทรงราษี

นายไกรสร ก๋าใจ
นายชวลิต ปัญญาเจริญ

นางสาวสิริญญา จ�ำปาอ่อน

นายพงศ์ภีระ ลีเกษม

ตะวันตก

ใต้

ใต้

เหนือ
เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ

นายอนันต์ชัย มั่นคง
ตะวันออก
น.ส.ภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล

กลาง

กลาง

นายธนาธิป สุเนตร
นายธานินทร์ ศรีไทย
นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์

กลาง

ภาค

นายพิชญุตม์ ศิริพิศ

นายธนกฤต สุขสราญ

ผู้พัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวหน้าโครงการ
นายพัชรพล พงษ์พาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบัน

60 21p15n0199 แอปพลิเคชันจ�ำลองเสียงระนาดเอกล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
61 21p15n0241 MedMind: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการกินยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ช่วยให้การกินยาเป็นเรื่องง่ายๆ
62 21p15s0192 ระบบจองเครื่องซักผ้าออนไลน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
63 21p15s0267 ระบบควบคุมและแสดงต�ำแหน่งรถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผ่านแอพพลิเคชั่น
ศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้
64 21p15w0024 แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิง่ วิทยาเขตศาลายา

52 21p15c0377 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฅนเมือง บึงบัว
ด้วยเทคโนโลยีโลกเสริมจริง
53 21p15c0388 แอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยเหลือ
ชาวต่างชาติจ�ำแนกอาหารและเมนูไทย
54 21p15c0438 แอพพลิเคชั่นน�ำทางและหาเส้นทาง
ที่สั้นที่สุดในซุปเปอร์มาร์เก็ต
55 21p15c0449 แอปพลิเคชันมือถือแบบไม่รวมศูนย์ส�ำหรับ
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์
56 21p15e0165 แอปพลิเคชันส�ำหรับการเรียนรู้ปลาทะเล
ในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์
ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม
(Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส
57 21p15i0234 แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชันแปล
ข้อความภาษาไทยเป็นวีดีโอประโยคภาษามือ
58 21p15i0321 แอปพลิเคชั่นบริหารใบหน้าบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
59 21p15n0189 โปรเเกรมสร้างพื้นที่ส�ำหรับการติดต่อ

รหัส

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายส�ำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (นิสิต นักศึกษา) 13 โครงการ

ล�ำดับ
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โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางดาริกา เรืองภักดี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
นางอรุณี ชัยพิชิต

70 21p21e0090 พิมพ์ดีดแฟนตาซี

71 21p21e0179 ปาลาวัน ทาซานในป่าใหญ่

72 21p21i0139

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

75 21p21n0041 วีรบุรุษสิ่งแวดล้อม

76 21p21n0047 เพาะพันธุ์กับฉันนะ!

77 21p21s0038 กัปตันโจรสลัดผู้โดดเดี่ยว

นายเอนก ถนอมผล

นางสาวปราณี บัวซอย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ

นายวรรธนะ คัทจันทร์

นางสาวจารุภา อุทัยธรรม

นายเดชา ดรินทพงศ์

74 21p21n0034 ระนาดเอก 360

73 21p21n0033 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์

อุปกรณ์จ�ำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง

69 21p21e0078 เจ้านายจอมโหด

68 21p21c0376 ดีนาร์เรท

นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา
นางวิไล สุขเกื้อ

โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
คอนแวนต์
โรงเรียนระยองวิทยาคม

นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา

อาจารย์ที่ปรึกษา

66 21p21c0017 สองเราเขย่าโลก
67 21p21c0272 ขอส่วนบุญได้ไหม ในฐานะโมตัสสะก็ได้

สถาบัน
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โครงการ

65 21p21c0015 สู้ต่อไป! นายพอเพียง

รหัส

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ผู้พัฒนา

นายกฤติพงษ์ รุกขชาติ
นายณัฐนนท์ บุญเขตต์
นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล
นายจักรพงศ์ บุญฤทธิ์ลักขณา
นายพิชชา หุตะจูฑะ
นางสาวพรหมพร ชัยหมก
นางสาวอรัชฌา ปิ่นประยูร
นางสาวจีรนันท์ อนันต์ประภากรณ์ นางสาวมณีรัตน์ บุญจันทร์
นางสาวเกศสกานต์ ใจจันทร์
นายพัชรพล สัณฐิติกุล
นางสาวพรนภัส เกตุปลั่ง
นางสาวอุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย
นายณปภัช กระจ่างศรี
นายปุณยวัจน์ พึ่งโพธิ์มิน
นายเดช วงศ์วีรธร
นายนนท์ปวิธ แก้วโสนด
นางสาวศุภิสรา นพพรพิทักษ์
นายปิยวัฒน์ ประมวลทรัพย์
นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ
นางสาวอภิชญา ค�ำเพิ่ม
นางสาวจุฑามณี ไทยทวี
นายตฤณพัทธ์ มีบุญ
นางสาวฉัตราภรณ์ โนต๊ะยศ
นางสาวธาวินี อุตเสน
นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า
เด็กชายปัณณวัตร ทองปรอน
นางสาวสุพิชชา ปันค�ำ
นายบางกอก วาณิชยานนท์
นายภูรินท์ ประสิทธิ์
นายพัทธดนย์ คงคล่อง
เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์
เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์
เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ
เด็กหญิงณัฐนันท์ เร็วเรียบ
เด็กหญิงพิชญธิดา เรียบผา
เด็กหญิงกัญญานัฐ ช่วยชนะ

นายนริศ ถนอมทรัพย์

หัวหน้าโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) 13 โครงการ

ล�ำดับ
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ใต้

เหนือ

เหนือ

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ

ตะวันออก

ตะวันออก

ตะวันออก

กลาง

กลาง
กลาง

กลาง

ภาค

รหัส

โครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียนกัลยาณวัตร

84 21p22i0242

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

87 21p22s0029 บ้านนี้มีสมุนไพร
88 21p22s0068 ระบบย่อยอาหารน่ารู้
89 21p22s0116 เกมผจญภัยในแดนคณิตศาสตร์

90 21p22s0185 ผจญภัยในโลกชีวะ

91 21p22w0075 หมูอ้วนวิ่งสู้ฟัด

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

86 21p22n0218 โดโรธี

นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม

นางรุ่งนภา บุญธรรม

นายอมรชัย ศรีสุวรรณ
นายอัดลี ดือราซอ
นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล

นายกุลภาค วิชาอัครวิทย์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ

นายอ�ำนาจ พรหมใจรักษ์

85 21p22n0040 จักรวาลด้วยปลายนิ้ว

สามพี่น้องกับโครงกระดูก

นางสาวจารุภา อุทัยธรรม

โรงเรียนระยองวิทยาคม

83 21p22e0092 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด

นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์

นายลัทธพล ด่านสกุล

นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา
นายกวินวิชญ์ พุม่ สาขา

นางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

80 21p22c0306 แอปพลิเคชันช่วยจ�ำค�ำศัพท์ผ่านการปลดล็อก โรงเรียนบดินทรเดชา
หน้าจอสมาร์ทโฟน: อิงก์ล็อก
(สิงห์ สิงหเสนี)
81 21p22c0393 ติ๊ง ต๊อด
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
คอนแวนต์
82 21p22e0088 วัยเรียนเซียนกล้อง
โรงเรียนระยองวิทยาคม

78 21p22c0023 รู้ศัพท์ ลับสมอง
79 21p22c0024 สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าเซลล์

สถาบัน

ผู้พัฒนา

นายกีรตาพันธ์ มาลัย
นายอรรถเศรษฐ์ นิยมศรี
นายกฤษฎิ์ สังข์บัวศรี
นายภพธรรม เจริญแนว
นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน
นายปุณยวุฒิ โตมีบุญ
นางสาวสุภาวดี ภูสนาม
นางสาวธัญชนก อัศวฤกษ์นันท์
นางสาวอรอนงค์ สุขประเสริฐ
นางสาวรุจรวี มีลา
นางสาวจีรภัทร์ ศรีประสิทธิ์
นายฌาน ชาญด้วยวิทย์
นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ
นางสาวธรรณชนก ทรงชัย
นายธนกฤต สวนใต้
เด็กหญิงอัครภา ตงประสิทธิ์
เด็กหญิงกัญกนิษฐ์ ไทยวงศ์
เด็กหญิงปรางนภา วิบูลย์อัฐพล
นางสาวกัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ นายภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์
นายกิตติพัฒน์ ชัยสาร
นายกิตติภัฎ เดชกุล
นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์
น.ส.ณัฐณิชา ประกาศวุฒิสาร
นายจักรรินทร์ ชูจันทร์
นางสาวกรองทอง ภูสิงหา
นางสาวศิรินันท์ ชะนะทอง
นางสาวนูรลีล ตาเอ็น
นายธนัท สิริกุลวิตรา
นายดิศรณ์ เข็มทอง
นายพงศ์ธนุ แสงมณี
น.ส.เบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล นายปฏิญญา จงสุภางค์พันธุ์
นางสาวอริษา มาลี
นายกิตติศักดิ์ คงมีสุข
นายณภัส ณ ระนอง
นายสุกฤษฎิ์ ศรีค�ำอ้าย

นางสาวฤทัยมาตา ขวัญเกตุ
นางสาวอาทิตยา สุดใจ

หัวหน้าโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นักเรียน) 14 โครงการ

ล�ำดับ

33

ภาค

ตะวันตก

ใต้

ใต้
ใต้
ใต้

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ

ตะวันออก

ตะวันออก

กลาง

กลาง

กลาง
กลาง

รหัส

โครงการ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

หัวหน้าโครงการ

เด็กชายนิธิศ ธีรวรวิทย์
นายธนบดี จงศิริ

นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล
นายอานนท์ ชูด�ำ
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

101 21p23w0020 การพัฒนาระบบ Docker โดยประยุกต์ใช้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
JupyterHub ส�ำหรับบริหารจัดการ การเรียน
การสอนการโปรแกรมภาษา Python

102 21p31c0457 ระบบถามตอบเพื่อช่วยในการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากวิกิพีเดียภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นางธัญณิชา ทองอยู่

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) 5 โครงการ

นายนพกร จิระวรานันท์

นางสาวจุฑารัตน์ สารใส

99 21p23s0122 ระบบช่วยดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก
โรงเรียนแสงทองวิทยา
100 21p23s0255 บริการซื้อและจัดส่งยา “กินยา” แอพพลิเคชั่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

นายวิศวะ โชติพันธุ์พงศ์

นายนพคุณ สืบเลย

นายกวิศร์ แก้ววงศ์ศรี

นายปรมินทร์ ทวีรส

นายวิเชียร ดอนเเรม

นายณัฐพนธ์ สุขถาวร

นางสาวณภัค สุทธะพินทุ

นายดนุสรณ์ สระทองแก้ว

นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์

นางสาวปิยรัตน์ กึงฮะกิจ

96 21p23n0042 ระบบการให้บริการรถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
ผ่านสมาร์ทโฟน
97 21p23n0093 แอปพลิเคชันบันทึกผลการเรียนประจ�ำรายวิชา โรงเรียนสันก�ำแพง
นางสาวสุวิมล สุกันธา
(ปพ.5) โดย QR Code
98 21p23s0096 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติส�ำหรับภาคครัวเรือน
โรงเรียนแสงทองวิทยา
นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
คอนแวนต์
94 21p23e0067 ระบบดูแลความปลอดภัยส�ำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ผ่านแอพลิเคชันแบบเรียลไทม์: กรณีศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12
จังหวัดชลบุรี
95 21p23i0082 สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ
โรงเรียนชุมแพศึกษา

92 21p23c0025 ระบบแบ่งปันหนังสือและยืมหนังสือ
พร้อมค�ำแนะน�ำ
93 21p23c0284 ถังขยะอัจฉริยะ

สถาบัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) 10 โครงการ

ล�ำดับ

34

ผู้พัฒนา

นายวุฒิชัย กล้าเกิด
นางสาวทิภาพร ค�ำอ้อ

นายอภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์
นายเดชาวัฒน์ ร้อยดา
นายรพีพล ณ น่าน
นางสาวชฎาพร สันทิศ
นางสาวณัฐวดี โปธิตา
นายธนริน ธนทวีอนันต์
นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา
นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี
เด็กชายธีรภัทร เฮง
นายณัชศตพร มาสชรัตน์
นายณัฐภัทร บ�ำรุงชู

นายธนกฤต หิรัญ
นายภูวเดช สิงห์รื่นเริง
ด.ญ.วิชญาดา ช�ำนาญศิลป์
ด.ญ.เบญญาดา พฤกษ์พงศกร
นางสาวอุไรพรรณ โพธิ์รัตน์

ภาค

กลาง

ตะวันตก

ใต้
ใต้

ใต้

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ

ตะวันออก

กลาง

กลาง

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ

นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์

นายจตุพล โคตรโสภา

นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร

ตะวันออก

เฉียงเหนือ
นางสาวมาริสา จ�ำนงค์ศิลป์

ตะวันออก
นายชวิศ ช�่ำชอง

กลาง

กลาง

นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ

นายวิวัฒนชัย แสงสง

นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์

นายภณ จิตต์นิลวงศ์

นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ

นายสรัล ลิมปสถิรกิจ

กลาง

ตะวันตก

วิทยาเขตศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางรพีพร ช�่ำชอง

นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง

นายอรรถวิท ไชยโรจน์

นายชวาล เพียรสัตยานนท์

นายสุชาครีย์ ชาติพจน์

ตะวันตก

เหนือ

เหนือ

เฉียงเหนือ

ตะวันออก

ภาค

112 21p32w0013 BEST 2019 การรู้จ�ำลายมือเขียน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ

นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

นายฉัตรชัย แซ่ตัน

นางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน

นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง

นายภัทร์ดนัย ดวงวโรภาส

ผู้พัฒนา

เฉียงเหนือ

การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์

111 21p32i0141

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา

นายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล

นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์

นายวชิรวิทย์ กาฬพรรณลึก

นายพิริยะ เหมือยไธสง

หัวหน้าโครงการ

อัตโนมัติ

การรู้จ�ำลายมือเขียนโดยใช้ล�ำดับของอักขระ

110 21p32i0072

ภาษาไทย

นิวรอลเน็ตเวิร์ค แยกตามองค์ประกอบค�ำ

109 21p32c0191 การรู้จ�ำลายมือเขียนโดยใช้คอนโวลูชันนอล

มองเห็นของเครื่องและการเรียนรู้ของเครื่อง

108 21p32c0181 การรู้จ�ำลายมือเขียนภาษาไทยโดยใช้การ

107 21p32c0059 การรู้จ�ำลายมือเขียน

หัวข้อพิเศษ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จ�ำลายมือเขียน 6 โครงการ

วิทยาเขตศาลายา

วิกิพีเดียภาษาไทย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล

106 21p31w0001 วาบิคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูล

วิกิพีเดียภาษาไทย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์

นายปรัชรัฏต์ ใจมา

นายธัชพงศ์ กตัญญูกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายกานต์ ปทานุคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบัน

105 21p31n0225 เก้าแปด: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูล

ฟิวชันเน็ตเวิร์ก

โปรแกรมตอบค�ำถามโดยใช้ฟูลลี่อะแวร์

โครงการ

104 21p31n0105 ระบบตอบค�ำถามภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

103 21p31i0095

รหัส

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) 5 โครงการ

ล�ำดับ

35

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ตะวันตก
ตะวันตก

นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ

นายวรานนท์ ขยันการ
นายเบญจพล สาครข�ำ
นายราษฎร์ชเดช ระงับพาล

นางสาวภัทราพร พรหมค�ำตัน

นายธนาธิป ลิ่มนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู

121 21p33s0172 ระบบจัดการร้านน�้ำยางสดด้วย IoT V.2

122 21p33w0056 ระบบถังขยะแจ้งเตือนอัตโนมัติบนไลน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายอภิเษก หงษ์วิทยากร
แอพพลิเคชั่น
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
123 21p33w0063 กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสนิท แสงเหลา
วิทยาเขตศาลายา

124 21p34c0140 การโฆษณาด้วยระบบอัจริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวพร พันธุ์จงหาญ

นางสาวกาญจนาพร อุดมทิพย์

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) 12 โครงการ

นายสมบูรณ์ ช่างคม

นายฉัตรทอง ริมทอง
นายสาธิน ลิมจ�ำนงค์

นายณพวัฒน์ สกุลภาพนิมิต
นายนพวัฒน์ สุทธิพงษ์ไกวัล

นายจาคี อินทปัญญา
นายกิตติพศ มรกฏ
นายอภิลาภ ทองเจริญ
นายพิจักษณ์ เรืองวิชา

นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ

นายสุริยา เขื่อนขัน

กลาง

ใต้

ใต้

เหนือ

เหนือ

เหนือ

ตะวันออก

ตะวันออก

กลาง

กลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์
นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์
นางสาวพิรญาณ์ สมบูรณ์ชัยวงศ์
นายอภิรักษ์ สังข์อารียกุล
นางสาวกฤติยา ธิบาย
นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม
นายณัฐพล นิจชิน
นายสวิชญ์ กิจพาณิชย์เจริญ
น.ส.อลิซาเบธ พิมพิสา วอลเทอร์

ภาค

นายวรรณรัตน์ บุญยัง

นายรวีโรจน์ ทองดี

นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์ นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์

นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์

นายวัชรวีร์ ฉิมพาลี

นายปณายุ คีลาวัฒน์

ผู้พัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์
นายพุทธพร อินอ่อน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายภาสกร แช่มประเสริฐ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน

นายขจรพงษ์ อัครจิตกุล

นายมานพ วงศ์สายสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

116 21p33e0202 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน�้ำ
แบบเวลาจริงบน IoT แพลตฟอร์ม
117 21p33n0143 เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อม
ผ่านระบบคลาวด์
118 21p33n0206 ระบบเฝ้าสังเกตและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการเกษตร ผ่านเครือข่าย LoRa
119 21p33n0235 ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�ำหรับ
ควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
120 21p33s0157 ไพชยนต์

115 21p33e0109 ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะสะสมแต้ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

114 21p33c0363 ตู้เลี้ยงปลาอัจฉริยะ

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ

113 21p33c0223 ระบบรายงานความหนาแน่นของคนจากภาพ

รหัส

หัวหน้าโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานส�ำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) 11 โครงการ

ล�ำดับ

36

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โครงการ

135 21p34w0099

134 21p34w0052

133 21p34w0050

131 21p34n0070
132 21p34s0060

130 21p34i0100

129 21p34i0031

ถังขยะอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี
การประมวลผลด้วยภาพ
ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนและภาพถ่ายใบหน้า
โปรแกรมเข้ารหัส ICD-10
ระบบวิเคราะห์และแนะน�ำข้อความสุภาพ
ในภาษาไทยอัตโนมัติ
อัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะส�ำหรับ
ค้นหาและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูล
งานวิจัยขนาดมหาศาล
วิธีเรียนรู้เชิงลึกส�ำหรับการตรวจจับ
และแยกพื้นที่เส้นเลือดเอออร์ตา
การใช้แอพพลิเคชั่นและการเรียนรู้เชิงลึก
ในการตรวจสอบการเป็นโรคและทางแก้
ของต้นพริก

125 21p34c0256 เดอะ คีปเปอร์: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ
ภายในบ้าน
126 21p34c0299 ระบบติดตามบุคคลอย่างต่อเนื่องในสภาวะ
กล้องที่มุมมองไม่ซ้อนทับ
127 21p34c0316 ระบบผู้ช่วยแพทย์ชาญฉลาดในการประเมิน
โอกาสการติดเชื้อของผู้ป่วยผ่าตัด
128 21p34c0455 แพลตฟอร์มแนะน�ำแผนท่องเที่ยวส่วนตัว

รหัส

นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ

นายกานต์ ปทานุคม
นายณัฐพงศ์ ทองเทพ

นางกานดา สายแก้ว

นายธนภัทร แหวนทอง

นายพงษ์พัฒน์ ชูรอด

นายชนาธิป พรประสิทธิ์

นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์
นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์

นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ

นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์

นายไชยณรงค์ ทุมาภา

นางสาวอัญชสิลา แต้ตระกูล
นายนพคุณ บุญสิม

นางสาวธนมณฑ์ ตันศิริเสริญกุล

นายชนกธรณ เอื้อไพโรจน์กิจ

นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ

นายธนกฤต คล้ายแก้ว

หัวหน้าโครงการ

นางสาวพร พันธุ์จงหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสุรเดช อินทกรณ์
ก�ำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบัน

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) 12 โครงการ

ล�ำดับ
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นายธนพล สุรางค์วัฒนกุล

นายนที บูรณะพล
นางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ์
นายธนดล บุญเกิด

นายภาสชนม์ ปริกัมศีล
นางสาวสุนิสา หุ่นช่างไม้
นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์
นายชยังกูร โตนา

นายนิติพัฒน์ ใจดี
นายธิปก ธรรมกุลางกูร
นางสาวชนัดดาภรณ์ อ่อนแสง

นายธนกฤต ผังวิวัฒน์

ผู้พัฒนา

ตะวันตก

ตะวันตก

ตะวันตก

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ
ใต้

กลาง

กลาง

กลาง

กลาง

ภาค

โครงการ

นางสาวน�้ำผึ้ง ปัญญา
นายเจษฎา สิทธิขันแก้ว
นายพิรชัช คชนิล
ด.ญ. ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว
ด.ช. รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล
ด.ญ. จุฬารัตน์ พุทธวงค์
นายธีรวัฒน์ ไชยศรีมา
นางสาวนัทธมน ศรีพรม
นางสาวพันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย
นางสาวพิชญ์สินี บุญสนิท
นางสาวพิมมาดา หลักเมือง

ด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์
ห้วยซ้อวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ป่าพะยอมพิทยาคม
(โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

นายสมพงศ์ โอทอง

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

นายกีรติ ทะเย็น
นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

นางสาวกิตติพร อาพา
นายลิขิต จิตโส

นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์
นางสาววนิดา ภู่เอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวรชฏนันท์ สุขกลับ

นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

นางสาวปิยะธิดา อินทะนัย
นายเจตนิพิฐ แท่นทอง,
นางสาวเกษศรินทร์ แก้วสมุทร์ นายสิทธิศกั ดิ์ จินดาวงศ์
นางสาวกมลชนก บุญศรี

นายจักริน มาตุ้ม
นางสาวอชิรญา ศรีสุทธิ์
นางสาวจิตรา ชาญวิชัย

ชุมแพศึกษา

ด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์

นายนวิน ยั่งยืนตระกูล
นายเพิ่มระวี ธาตุนิยม
นายธนาธร ปิยสถาพรพงศ์

มหิดลวิทยานุสรณ์

9 21YICHS00463 วัสดุประสมชนิดฟิล์มแก้วชีวภาพ/
เบญจมราชูทิศ
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ผสมพอลิแลคติค
และยาซิมวาสแตตินเพื่อประยุกต์ใช้
ทางการแพทย์

สาขาเคมี 9 โครงงาน

6 21YTBIN01357 การประยุกต์ใช้แมลงน�้ำออสตราคอด
(ostracod) เพื่อใช้ควบคุมสาหร่าย
ที่สร้างสารพิษในทางการเกษตร
7 21YTBIS00890 ปุ๋ยฟอสเฟตจากการตกผลึกแมกนีเซียม
แอมโมเนียมฟอสเฟต (สตรูไวท์) ใน
น�้ำทิ้งหลังกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
8 21YTBIU01288 การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนและเห็ด
นางฟ้าต่อ การเจริญเติบโต การรอดตาย
ปริมาณโปรตีน และภูมคิ มุ้ กันของกุง้ ฝอย

นายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์
นายพิวัฒน์ ศุภวิทยา

ผู้พัฒนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

สถาบัน

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

1 21YTBIC00593 การพัฒนาอัลกอริทึมจากรูปแบบ
การเคลื่อนที่และการตัดสินใจเคลื่อนที่
แบบกลุ่มของ  “กุ้งเดินขบวน”
2 21YTBIC00753 การเพิ่มเสถียรภาพการทนความร้อน
โดยวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์
Lysostaphin จาก Staphylococcus
simulans ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
3 21YTBII00800 การสร้างคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์ กข69
(ทับทิมชุมแพ) และข้าวสันป่าตอง 1
เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้านทานต่อ โรค
ขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight)
4 21YTBIN00623 การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน�้ำ
จากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตรา
การรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะ
ขาดน�้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง
5 21YTBIN00972 ผลของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกา
ต่อการรักษาสภาพหน้ายางพารา

รหัส

สาขาชีววิทยา 8 โครงงาน

ล�ำดับ

38

ใต้

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
อุบลราชธานี

ใต้

เหนือ

เหนือ

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรนารี

กลาง

กลาง

ภูมิภาค

นครศรีธรรมราช

ศรีสะเกษ

พัทลุง

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

ขอนแก่น

นครปฐม

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

สาขาเคมี 9 โครงงาน

สิรินธร

18 21YICSC01124 การตรวจหาเซลล์มะเร็งตับโดยอาศัย มหิดลวิทยานุสรณ์
ภาพ Abdominal CT scan ด้วยการ
ใช้ การเรียนรู้เชิงลึก

สาขาคอมพิวเตอร์ 6 โครงงาน

17 21YTCHU00692 ศึกษาประสิทธิภาพในการกรองอากาศ วิทยาศาสตร์
ของแผ่นกรองอากาศจากแทนนิน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่สกัดจากกล้วยน�้ำว้า
มุกดาหาร

14 21YTCHN00612 การสกัดและทดสอบสมบัติของสาร
ด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์
สีแดงที่ใช้ท�ำไข่แดงตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากว่านหอมแดง(Eleutherine
bulbosa) เพื่อการน�ำไปประยุกต์ใช้
เป็นสารทดสอบคราบไบโอฟิล์ม
15 21YTCHN01122 คุณสมบัติการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด บุญวาทย์วิทยาลัย
แดงชนิด K562 ของสารสกัดหยาบ
จากผลดีปลีที่พบในท้องถิ่น
16 21YTCHN01428 การพัฒนาสีชุบอโนไดซ์จากธรรมชาติ มงฟอร์ตวิทยาลัย

13 21YTCHI00591 ไม้อัดหน่วงไฟจากใบสักแห้ง

นางรัชนก ตั้งใจ

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

นายกฤติพงศ์ มานะช�ำนิ

นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

นางสาวปรีติ มณีรัตน์
นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
นางสาวพัชราวัลล์ รติมงคลรักษ์
นางสาวเกสรา วัฒนะโชติ
นางสาวหนึ่งฤทัย ไกยเดช
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
นางสาวนภาพรรณ หงษ์ศรี

นางสาวณัฏฐณิชา อินละปะ
นางสาวธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์

นายพีระศักดิ์ เภาประเสริฐ

นางสาววาณี พริกบุญจันทร์
นายภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร
นางสาวรวิสรา ซื่อตรง
นางสาวพริมา แซ่แต้
นางสาวอาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์
นางสาวอนัญญา โตมะสูงเนิน
นางสาวสุภาพร เวยเหยื่อกู่
นางสาวรุ่งอรุณ ค�ำสร้อย
นางสาววิภาวรรณ พันธ์ธง

นางอรวรรณ รัมพณีนิล
นายธ�ำรงศักดิ์ บุญจรัส

กลาง

นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์

นางสาวอธิชา สันติลินนท์
นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์
นายณภัทร สัจจมงคล

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
อุบลราชธานี

เหนือ

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรนารี
เหนือ

กลาง

ภูมิภาค
กลาง

ผู้พัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวศลิษา อภิวัฒน์การุญ นายสกล วารินทราพร
นางสาวณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน์

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ล�ำดับ
รหัส
โครงการ
สถาบัน
10 21YTCHC00227 การสังเคราะห์วัสดุบ�ำบัดน�้ำเสียจาก ก�ำเนิดวิทย์
เซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอนุภาค
ไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโน
11 21YTCHC00735 การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบ
มหิดลวิทยานุสรณ์
เซนเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณ
คลอรามีนในสระว่ายน�้ำโดยตรง:
แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ
12 21YTCHC01645 การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาด สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
แบบครบวงจรจากมันส�ำปะหลัง

39

นครปฐม

มุกดาหาร

เชียงใหม่

ล�ำปาง

เชียงราย

สุรินทร์

ปทุมธานี

นครปฐม

จังหวัด
ระยอง

สาขาคอมพิวเตอร์ 6 โครงงาน

คูลดาวน์มายเฮ้าส์ มาร์ค 2

26 21YTENC00232 การพัฒนาการวินิจฉัยการแพ้ยากลุ่ม
เพนิซิลลินโดย lateral flow
immunochromatographic assay
27 21YTENC00670 การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล

25 21YTENC00045 ยานส�ำรวจใต้น�้ำ

24 21YIENI00488

สาขาวิศวกรรม 8 โครงงาน

23 21YTCSU00793 การพัฒนาระบบIoT ในการเลี้ยงปูนา
ในบ่อซีเมนต์ ส�ำหรับฟาร์มปูนา
ขนาดใหญ่

วิทยาศาสตร์
นายศุภฤกษ์ ศรีสุข
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายกษิดิศ ตันตระพงศธร
มหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวณัฐจิรา เดโชพลชัย
นางสาวณภัทร วัฒนวารุณ
นางสาวอัณณ์ อัศวบุญญาเลิศ
วิทยาศาสตร์
นางสาวกรกมล ฮวดนาง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาววริษา ประเสริฐสรรค์
เพชรบุรี

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ด.ช. ภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ

นายวัชรินทร์ นักร้อง
นางสาวอรินทยา ทิพย์สอดส่อง
นายกรปรินทร์ ธเนศนราธร
นายนภกร ทรัพย์สอาด
นายชัยชนม์ ศิริรัตน์
นายกรณ์ดนัย เมษาคุณ

สตรีระนอง
ปิยะมหาราชาลัย

นางสาววรันฐิตา ทาทอง
นางสาวนภัสสร บุญศรี
นางสาวจิดาภา ณัฐภานนท์

ผู้พัฒนา
นายณัฐดนัย จารุทิกร
นายณัฏฐพล สุพรรณศรี
นายต้นกล้า ไข่มุกข์
นายปิยะวัฒน์ แก้วยม

เฉลิมขวัญสตรี

วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก

สถาบัน
มหิดลวิทยานุสรณ์

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

กลาง
กลาง

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรนารี
กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
อุบลราชธานี

ใต้

เหนือ

เหนือ

ภูมิภาค
กลาง

นางสาวธัญนันท์ ภูผาจง

นายวิเชียร ดอนเเรม

นางสาวอุษณีย์ กิตก�ำธร

นายศิลปกรณ์ จันทไชย
นางสาวดรุณี วีระพรรณ

นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ
น.ส.กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์

นายอานนท์ มากมี
นางสาวเปรนิกา มณีท่าโพธิ์

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
นางดวงใจ พรหมมา

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

ล�ำดับ
รหัส
โครงการ
19 21YTCSC00929 การพัฒนาระบบช่วยสะกดค�ำส�ำหรับ
ผู้พิการ โดยใช้ P300 และ Speech
Imagery BCI
20 21YTCSN00921 การพัฒนาอัลกอริทึมตรวจนับจ�ำนวน
รถเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณรถกับมลพิษของอากาศบริเวณ
ที่การจราจรหนาแน่นในเขตชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก
21 21YTCSN01486 ระบบเปิด – ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วย
ระบบเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว
และการสั่งการการทางไกลด้วย  Mqtt
Buddy
22 21YTCSS01252 เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ

40

เพชรบุรี

นครปฐม

ชลบุรี

นครราชสีมา

นครพนม

ระนอง

พิษณุโลก

พิษณุโลก

จังหวัด
นครปฐม

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
โคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสี
ของเส้นไหม
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืช
ที่มีธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต
และการบ�ำรุงดิน
ระบบกระถางประหยัดน�้ำส�ำหรับ
เกษตรกรเพาะช�ำกล้าไม้
ลดปริมาณการใช้น�้ำและการงอกของ
เมล็ดหญ้าข้าวนกในการปลูกพืชด้วย
แผ่นเส้นใยธรรมชาติคลุมดิน
การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหาร
และสามารถดูดซับน�้ำเพื่อเป็นวัสดุ
ปลูกพืชลดการใช้น�้ำและปุ๋ยเคมี
วัสดุดูดซับน�้ำมันจากยางธรรมชาติ
ด.ญ. กนกพิชญ์ วงษ์เกิด
ด.ช. ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง
ด.ญ. ภัทราวรรณ ศาลยาชีวิน

นายพยุงทรัพย์ ประสาระเอ

นางสาวเบญญาภา พลายด้วง
นางสาวพิทยาภรณ์ มูสิกะ
นางสาวเหมวดี บุญรื่น

นางสาวเพ็ญนภา บุญก่อเกื้อ
นายฉัตรมงคล ชาญเจริญ
นายวุฒิพงศ์ บุญฤทธิ์
นางสาวตะวันฉาย ดีพันธ์
นายวราเทพ ลาวงษ์
นายภาณุวิชญ์ บุญประกอบ
นางสาวพิมพ์พิศฎา เพชรรัตน์
นายปารณ ดาวทอง
นายพชรพนธ์ พรหมวงศ์

ผู้พัฒนา

สงวนหญิง

ด.ญ. ปัณฑิตา เล้าศิลป์ไพศาล
ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์
ด.ญ. ลลิตภัทร ช่างเกวียนดี
นางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์
นายพันภูมิ สุขจันทรา
นางสาวฐิติรัตน์ จันทร
นายพงศ์ภัค การวินพฤติ
นายยุทธพิชัย เอียดทุ่ม

วิทยาศาสตร์
นางสาวสิรินทร์ยา อ่อนอก
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางสาวปาณิสรา นิลชาติ
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ด.ญ. ผกาพรรณ ไชยวงษ์
ด.ญ. กัญญาณัฐ คณาวงค์

วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
สงวนหญิง

สาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
38 21YTEVS01205 การสังเคราะห์ไฮโดรชาลล์ที่มีคุณสมบัติ วิทยาศาสตร์
ทางแม่เหล็กจากทางปาล์มเพื่อดูดซับ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
โลหะหนักในน�้ำเสีย
นครศรีธรรมราช

37 21YTEVS00614

36 21YTEVC01260

35 21YTEVC01250

34 21YTEVC01142

33 21YTEVC00788

32 21YIEVI00409

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 โครงงาน

30 21YTENN00530 ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ
มัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลือ่ นไหว
31 21YTENS01157 เครื่องตรวจโปรตีน Albumin
สตรีระนอง
จากปัสสาวะ ที่ใช้บ่งบอกโรคไต

วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย

29 21YTENI00855 มีดกรีดยางสายฟ้า

สถาบัน
วัดป่าประดู่

โครงการ

ใต้
ใต้

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

กลาง

กลาง

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรนารี
กลาง

ใต้

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรนารี
เหนือ

กลาง

ภูมิภาค

นายนาบิล หะยีมะแซ

นางสาวนิสา จุลโพธิ์
นางศุภจินต์ มีมุข

นางสุกัลยา วงค์ใหญ่

นายธีรพงศ์ อ่อนอก

นางสาวสมหญิง ไกลหา,
นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด

น.ส.กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์
นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ

นายเอนก ไชยบุตร
นายปรัชรัฏต์ ใจมา

นายพีระ บุญฉลาด
นางพณิฐพิดา ยางงาม

นายวิริยะ โกษิต
นายพงศกร ลอยล่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

28 21YTENC01251 ผู้พิทักษ์ชายหาด

รหัส

สาขาวิศวกรรม 8 โครงงาน

ล�ำดับ

41

นครศรีธรรมราช

ปัตตานี

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

สุพรรณบุรี

บุรีรัมย์

ระนอง

เชียงราย

บุรีรัมย์

ระยอง

จังหวัด

โครงการ
ดอนจานวิทยาคม

สถาบัน

44 21YIMSC01006 เฝือกกึ่งชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
45 21YIMSN00239 การปรับปรุงสมบัติของสเตอริโอ
สองแคววิทยาคม
คอมเพล็กซ์พอลิแลคไทด์ โดยการผสม
ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์สองชนิดของ
พอลิแลคไทด์ ( PLL-b-PEG-b-PLL
กับ PDL-b-PEG-b-PDL ) ส�ำหรับ
ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน
46 21YIMSS00222 การสังเคราะห์พื้นผิววัสดุไม่ชอบน�้ำ
หาดใหญ่วิทยาลัย
อย่างยิ่งยวดให้มีความใสและคงทน
ด้วยสาร OH-PDMS ด้วยเทคนิค
การเคลือบไอเคมี โดยอาศัยไมโครเวฟ
พลาสมา

สาขาวัสดุศาสตร์ 9 โครงงาน

42 21YTMAC00819 การสร้างระบบเข้ารหัสแบบกุญแจอ ก�ำเนิดวิทย์
สมมาตรชนิดใหม่โดยใช้กรุปของลูกบิด
ขนาด p x p x p
43 21YTMAS01514 การหักเหของแสงในสสารทรงกลม
ภูเก็ตวิทยาลัย

40 21YTMAC00304 การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เกิด มหิดลวิทยานุสรณ์
จากการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าน
ของรูปสามเหลี่ยมใดๆ
41 21YTMAC00574 พฤติกรรมเชิงเส้นก�ำกับของค่าเฉลี่ย มหิดลวิทยานุสรณ์
ต่างๆ

สาขาคณิตศาสตร์ 4 โครงงาน

39 21YTEVU01573 ชุดอุปกรณ์ให้น�้ำพืชแบบประหยัด
เพื่อลดการสูญเสียน�้ำจากการระเหย
หน้าผิวดิน

รหัส

น.ส.นิศารัตน์ เผ่ากันทรากร
นางสาววินิตา บุณโยดม
นางสาวสายใย ไชยวัณณ์

นายพสงค์ แรงสิงห์

นางสาวศุภิสรา แพทย์พงศ์

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

ใต้

กลาง
เหนือ

ใต้

กลาง

กลาง

ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด
ดร. พงศ์พล เรือนคง
นายวสนนท์ พงษ์สวัสดิ์

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
อุบลราชธานี

ภูมิภาค

นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม

นายชุมพล ชารีแสน,
นายวีระชัย วรรณวิชิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายบัณฑิต พิบูลย์
นายณัฐวุฒิ ค�ำมาตา

นายภัทรภณ ตันติวุฒินันท์
นายวัชรพงศ์ หลักแหลม
นายศิวัช โชตสุชาติ

นายภัสชกพันธ์ สายชล
นายพลภูมิ ก�ำธรทักษิณา
นายธนภูมิ เล็กสกุลไชย
นายวัชริศพล เสริมศรีสุวรรณ
นายกัญจน์ คงอรรถการ
นายภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์
นายพศวัต วิบุลสันติ
นางสาวศิรดา รุ่งเรืองสาคร

นางสาวจีระนันท์ พรมมี
นางสาวอัจฉริยะกร การพิศมัย
นางสาววราภรณ์ ระวิเวช

ผู้พัฒนา

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 โครงงาน

ล�ำดับ

42

สงขลา

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่

ภูเก็ต

ระยอง

นครปฐม

นครปฐม

กาฬสินธุ์

จังหวัด

สาขาวัสดุศาสตร์ 9 โครงงาน

55 21YTPEC00560 ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากนาโนเซลลูโลส ก�ำเนิดวิทย์
ผสมคาร์บอนที่ได้จากส่วนเหลือทิ้งของ
ข้าวโพด
56 21YTPEC01256 เมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

53 21YIPEC01311 แหล่งก�ำเนิดโฟตอนที่พัวพันกันส�ำหรับ มหิดลวิทยานุสรณ์
การทดลองเทเลพอตเตชันเชิงควอนตัม
54 21YIPEU01604 แผนที่ดวงจันทร์
สกลราชวิทยานุกูล

สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ 4 โครงงาน

52 21YTMSU01595

51 21YTMSI01512

50 21YTMSC01051

49 21YTMSC00425

ผู้พัฒนา
นายพีรดนย์ ดุษฎีเวทกุล
นางสาวเมษิณีย์ อินทร์สุวรรณ

นายเมฆา ดีสงคราม

นายศิริสัก เดชะวรานนท์

นายเมธาสิทธิ์ ตันติพลับทอง
นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง
นายชญุตพล ปุณยรัตน์ยืนยง
นางสาวมัญชรัตน์ ตัง้ ตรงกิจเจริญ
ด.ญ. สุธิดา แซ่คู
นางสุกัลยา วงค์ใหญ่
ด.ญ. สิทธิณี ลีนา
ด.ช. ภูวมินทร์ หมุกแก้ว

นายกิติศักดิ์ บุญข�ำ

นายรักเกียรติ จิตคติ

นายเกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์
นายสุรศักดิ์ บุญธิมา

นางสาว ทัศนียา มาตุการักษ์

นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง
นายศรัณย์ นวลจีน

นางวิภาวี ศรีหานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

นายวีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล

วิทยาศาสตร์
นางสาวนริชา เอี่ยมพักตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายธัญภัทร กลิ่นแก้ว
นางสาววิชญาพร ค�ำเพิ่ม
การเตรียมคาร์บอนจากลูกยางพาราที่ ก�ำเนิดวิทย์
นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยา
นายปุถุชน วงศ์วรกุล
เพื่อใช้ในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
นางสาวภัทรนันท์ บุญชิต
จากน�้ำทะเล
การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพง วิทยาศาสตร์
นางสาวนฤภัทร เจียมประเสริฐ
ผสมไฟโบรอินและพอลิเมอร์เพื่อน�ำมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาวกันยารัตน์ มณีรัตน์,
ท�ำไหมะลาย(ที่ใช้ในทางการแพทย์)
เพชรบุรี
นางสาวรวีจรัส เจริญโชควิทยา
“การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สาร
วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐพร สิงหก�ำ
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จาก
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นายนวพัตร์ พุฒิมา
ผักตบชวาเพื่อยืดอายุและป้องกัน
ผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ของข้าวพันธุ์พื้นเมือง กข06”
แผ่นดูดซับเสียงจากน�้ำยางคอมโพสิต ลือค�ำหาญวารินช�ำราบ
นางสาววรรณพร แสนทวีสุข
จากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นางสาวกนกอร อุดมศรี
นางสาวพรลภัส พลราษฎร์

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ล�ำดับ
รหัส
โครงการ
47 21YTMSC00005 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากยาง
ธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวตาไดอีนและ
ขุยมะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่น
ก�ำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา
48 21YTMSC00397 วัสดุปิดแผลจากแกรฟีน
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ระยอง
ฉะเชิงเทรา

กลาง

สกลนคร

นครปฐม

อุบลราชธานี

เลย

เพชรบุรี

ระยอง

ลพบุรี

จังหวัด
ปทุมธานี

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
กลาง

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
อุบลราชธานี

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
สุรนารี

กลาง

กลาง

กลาง

ภูมิภาค
กลาง

รหัส Team

YECC18S01

YECC18S02

YECC18S03

YECC18S04

YECC18S05

YECC18S06

YECC18S07

YECC18S08

YECC18S09

YECC18S10

YECC18S11

YECC18S12

YECC18S13

YECC18S14

YECC18S15

YECC18S16

YECC18S17

YECC18S18

ล�ำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนพญาไท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าย NECTEC eCamp

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

นครศรีธรรมราช

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร

สกลนคร

กรุงเทพมหานคร

เชียงราย

สงขลา

นครราชสีมา

ชลบุรี

กรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

เชียงใหม่

พิษณุโลก

จังหวัด
นางสาว
นางสาว
เด็กชาย
นาย
นาย
เด็กหญิง
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
นาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กหญิง
นาย
เด็กชาย
นาย
นาย
เด็กชาย
เด็กหญิง
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กหญิง
นาย
เด็กชาย
เด็กชาย
นาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กหญิง
เด็กหญิง

ค�ำน�ำหน้า
รัตนากร ศิริพันธ์
ชนากานต์ ทิวงค์ษา
ภูรินท์ ภัทโรวาสน์
สรณัฐ เม่นแย้ม
นนทชา โคมพนานคร
ธัญนิชา ตันกิจเจริญ
ณฐภัทร สมุทรผ่อง
ติณญ์ วิไลรัตนภรณ์
ณกัณฐพันธ์ ประมาพันธ์
อมร พันธุรัตน์
ณัฐกร อินหอม
ธีรวัฒน์ มั่นใจ
กฤตภาส ราชบูรณะ
คณพศ ราชบูรณะ
นรภัทร หงษ์สินสี
ธัญญานุช ช�ำนาญกิจ
อภิสรณ์ สุวรรณโณ
สิรวิชญ์ ลอยวิรัตน์
ณัฐวุฒิ สุทธนู
วุฒิพงษ์ สุทธนู
ธันยธรณ์ ไชยสิริวัฒนกุล
วิภาวี สินสุริยะ
อธิวัฒน์ สิงห์ค�ำมา
โรจนินท์ อินทรพาณิชย์
วริทธิ์ ยูวะนิยม
เภตรา อุณฑพันธุ์
เชาวลินทร์ ด�ำดี
ณัฐภัทร เวียนวัฒนชัย
ธีธัช คัมภิรานนท์
พลลภัตม์ อินทะนิน
สิรวิชญ์ ทองเพชร
อนันต์ทสิทธิ์ ศรีแสง
ณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์
อัครวินท์ ลิ้มพรรัตน์
วรนิษฐา วงษ์รัตนพิพัฒน์
ณิชานันทน์ เลิศรุ่งวิเชียร

ชื่อ-นามสกุล

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019)
ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายจิรภัทร พิทักษ์สินากร

ดร.อาภาณ์ ธีรมงคงรัศมี

ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ

นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

ดร.ธรรมรส รักธรรม

ดร.ดุสิต ธนเพทาย

นายเมธา ทัศคร

นายปวีณวัฒน์ ประทีปรัตน์

นายจ�ำเริญ เกตุแก้ว

ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กจิ

นายกิตติศักดิ์ ทองดา

ดร.สัญชัย เอียดปราบ

นางสาวสุดารัตน์ น้อยหา

นางสาวแสงเดือน โปธา

นางสาวศิวพร พันศร

ผศ.เดชา วิไลรัตน์

นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว

รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

รหัส

YECC18C01

YECC18C02

YECC18C03

YECC18C04

YECC18C05

YECC18C06

YECC18C07

YECC18C08

YECC18C15

YECC18C16

YECC18C20

YECC18C21

YECC18C23

YECC18C25

YECC18C27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

สถาบัน

ผู้พัฒนา

นางสาวศิรดา พันธ์จ้านงค์
นางสาวสุภัทรภร ขาวจันทร์คง
แขนกลคนอัจฉริยะ Smart Bionics Arm
มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย ปภัคกรณวงศ์ มิลินธนเวทย์
นาย เอื้ออังกูร แสงคาร์
นาย กษิดิ์เดช ตรังเกษตรสิน
กระชังปลาอัฉริยะ Smart Fish Cage
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายปัญจวิชญ์ วัฒนภินันท์ชัย
นายรักษ์ธนา ฟักนาค
นายณัฐพงศ์ ศรีภิรมย์
ระบบอัตโนมัตสิ ำ� หรับผักปลอดสารพิษ Automatic Organic Farm มหาวิทยาลัยมหิดล
นายศิริภูมิ สารติ๊บ
นางสาวอภิสรา ศิริธรรมปิติ
นายอภิสิทธิ์ พิทย์เลิศพิทักษ์
Shopping Easy By Application And Robot (SEBAR)
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายธนากร ทองมี
นางสาวมาริสา เอี่ยมทักษิณ
นายรุ่งโรจน์ โตสกุลเลิศ
แขนกลอัจฉริยะคัดแยกขยะ Smart robotic arm for garbage มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายมั่นคง ค�ำผง
classification
นายพรชัย รักดี
เครื่องวัดรูปแบบการเดินด้วย LIDAR Device for measuring มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายปรัชญา เวชสาร
walking pattern using LIDAR
นายนฤเบศร์ ธูปแช่ม
ระบบคัดแยกผักปนเปื้นฟอร์มาลีนด้วยเทคนิคเชิงแสง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายศรัณย์ เอนกนวล
“Classification system for formalin contaminated
นางสาวอาภรณ์ พรมกิ่ง
Vegetable using optical technique”
นางสาวอลิสา ละเลิศ
กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Pill Box
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายธนรัฐ สายทองยนต์
นายพงศธร ผ่องโสภา
เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ Automatic Drug Dispenser Robot
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายกนกพล ทองศิริ
(ADDR)
วิทยาเขตสกลนคร
นายพชรพล แย้มไส
นายโยธิน ศรีอรัญ
กังหันตีน�้ำอัจฉริยะ Smart Paddle Wheel
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวอัจฉริยา มะธิมะตา
นางสาวรินทร์นภา ฤทธิรงค์
นางสาวพัสวี มีสีผ่อง
เครื่องทําผัดไทยอัตโนมัติ Automatic Machine Cooking
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกฤษฎา แสงเดชา
นางสาวกัญญารัตน์ บุญเชิดชู
เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน Air Humidity Controller มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายปฏิภาณ ผันผาย
for Household
นายกานต์มงคล  บัวสา
การพัฒนาเครื่องเหวียงแยกน�้ำมันจากกล้วยหอมกรอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นายอัษฎาวุธ ล�ำลึก
นายณัฐกานต์ ส�ำเภา
นายลัทธพล บุตรเทศ
ระบบช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุในห้องน�้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นายยุทธพงษ์ ตาระปิน
Personal Accident Assistance System
นายสุริยา ไชยวรรณ
นายพีรดลย์ ตนเล็ก

โครงการ

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019)
ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประเภทนิสิต นักศึกษา

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ระบบ�ำบัดน�้ำเสียอัตโนมัติ Automatic Wastewater Treatment มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวัสดุศาสตร์ 8 โครงงาน

ล�ำดับ
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อาจารย์ที่ปรึกษา

นายจ�ำเริญ เกตุแก้ว

นายจ�ำเริญ เกตุแก้ว

นายวีรวุฒิ ขันรัตน์

ดร.สัญชัย เอียดปราบ

ดร.สัญชัย เอียดปราบ

นายเมธา ทัศคร

ดร.ศรัณย์ คัมภีร์ภัทร

รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

นายเดชา วิไลรัตน์

นายเดชา วิไลรัตน์

นายเดชา วิไลรัตน์

นายเดชา วิไลรัตน์

นายเดชา วิไลรัตน์

TK6008 Vocaby

GAME

GAME

GAME

Media
Education

Media
Education

Electronics

Electronics

Electronics

2

3

4

5

6

7

8

9

TK6021 WiMC

TK6019 Or Health

TK6014 InShelter

TK6012 Girl’s Secret ความลับของหญิงสาว

TK6011 Algolaxy

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โรงเรียนแสงทองวิทยา
(ปัจจุบัน ก�ำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์)

โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนระยองวิทยาคม
(ปัจจุบัน ก�ำลังศึกษาอยู่ มหาวิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)”
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายวรรธนะ คัทจันทร์

นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา
นางปิยาภรณ์ แสงนาค

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน

นางสาวพรประภา ฉายาพัฒน์ นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา
นายลัทธพล เหาหพิบูลรัตนา
นายพีรัช ไชยวงค์
นางสาวสุภาวดี ภูสนาม
นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
นางสาวณาฌา หิรัญญการ
นางสาวจีรนันท์ อนันต์ประภากรณ์
นางสาวจิรัชญา เบญญากุล
นายวรรธนะ คัทจันทร์
นางสาวฉัตราพร หัสคุณไพศาล
นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์
นายณัฎฐ์ ภิญโญ
นายพัชพล จริงจิตร
นายเจษฎา ประวาทปัทม์กุล
นายชญานนท์ แซ่ลี้
นายรัฐกรณ์ พัฒโน
นายเดชธนา ปัตตะพัฒน์
นายธนาพล เพชรชนัฐ
นายธราเทพ แช่ลิ่ม
นายอิตาลี จรัสภิญโญ
นายสุรินทร์ อ่อนน้อม
นางสาวกรรณิการ์ เกือบสันเทียะ
นายปรมินทร์ แสงแก้ว
นายเมธา ทัศคร
นายกฤษณะ ธิวโต
นายรัฐธรรมนูญ พลอยเพ็ชร

ผู้พัฒนา
นางสาววราลี ทองจิตร
นางสาวพิมพิกา เกตุเพ็ง
นางสาวกิตติวลีพร พลทิพย์
นางสาวสุภนิดา พลอยค�ำ
นางสาวกมลชนก กลิ่นระรวย
นายศักดิ์ชัย เปาอินทร์
นายแกน มงคลากร
นางสาวณภัทร นุเจิ้น
นายเตชิต จันผกา

รายชื่อผู้พัฒนาผลงาน
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจ�ำปี 2561

โครงการ

TK6010 The Arch Caster

TK6009 Clown Panic

รหัส
TK6001 GOSCIF

สาขาวัสดุศาสตร์ 8 โครงงาน

ล�ำดับ ประเภท
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TK6026 E-Sack

Food &
Agriculture

Food &
Agriculture

Food &
Agriculture

Food &
Agriculture

11

12

13

14

TK6029 กล้าดี D.I.Y.

TK6028 SiriSOM

TK6027 ด้ายงิ้วแดง

รหัส
โครงการ
TK6023 “The Exercise of Elder
(เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ)

สาขาวัสดุศาสตร์ 8 โครงงาน

โรงเรียนสงวนหญิง

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สถาบัน
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ผู้พัฒนา
นายนันทวัฒน์ ช�ำนิธุระการ
นายกฤติน ชยโสภัฏฐ์
นายอภิศิลป์ อังโชติพันธุ์
นายศุภกร แสงข�ำ
นายอัษฎาวุธ หอพิสุทธิสาร
นายกัมปนาท ทองค�ำ
นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล
นายเอกรัตน์ รุ่งศรีสุทธิวงศ์
นางสาวนรัญญา รุจนเวชช์
นางสาววินัดดา เรืองเดช
นางสาวนฤภร มุกดาพัฒนากุล
นางสาวกรรวี บูรณกิจเจริญ
นางสาวจินตนารี สุบานงาม
นางสาวชุติมา ราชคมน์
นางสาวศุภวรรณ การงาน
นางสาวชนารดี สมปาน
นายอภิรัฎ วิจารณ์
นายสุรพีร์ สุวรรณ์
นางสาวชญานิกานต์ เจนการค้า
นางสาวพิมลวรรณ สุพะสอน
นายภานุพงศ์ อินทะศรี
นางสาวชยมล ลิปูหนอง
นายชาญชล ลิปูหนอง
นายณัฐภัทร ไชยกา
เด็กหญิงญภา วังกรานต์
เด็กหญิงสุชานารี พรธานิศกุล
นางสาวนภัสนันท์ กลับสงวน
เด็กหญิงพิชาพร ทรัพย์สวนแตง
เด็กชายชุติชัย กิจสุวรรณรัตน์
เด็กชายอธิปัญญ์ เทพทอง

รายชื่อผู้พัฒนาผลงาน
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจ�ำปี 2561
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นางสาวศุภจินต์ มีมุข

นางภาวิณี สุพลแสง

นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล

นายขุนทอง คล้ายทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายประสิทธิ์ สิบจักษะ

รางวัล

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
(The Twenty-First National Software Contest: NSC 2019)
ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล
รายละเอียดดังนี้
ประเภทนิสิต นักศึกษา และ ประเภทนักเรียน
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 60,000 บาท เกียรติบัตร โล่รางวัล
และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3

(หมายเหตุ ก�ำหนดการรับถ้วยพระราชทานในวันที่ 25 มีนาคม 2562
ในงานประชุมวิชาการประจ�ำปี สวทช. ครั้งที่ 15: NAC 2019)

เงินรางวัล 40,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล
เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล

ประเภทหัวข้อพิเศษ
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 60,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 40,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลพิเศษ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
มอบรางวัลพิเศษ เฉพาะหมวด 33 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานส�ำหรับสื่อสาร
ระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หากมีการใช้งานบริการ NETPIE
รางวัลพิเศษอันดับ 1
เงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลพิเศษอันดับ 2
เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลพิเศษอันดับ 3
เงินรางวัล 20,000 บาท
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รางวัล

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
(The Twenty-First Young Scientist Competition: YSC 2019)
ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค
โดยมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 60,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการ YSC
จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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รางวัล

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
(The Eighteenth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2019)
รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนักเรียน
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 8,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลขวัญใจกรรมการ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
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