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สารผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปัจจุบันโลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเป็นสำ�คัญ อีกทั้งทำ�ให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและฉับไว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความท้าทายและแรง
ขับเคลื่อนที่สำ�คัญของประเทศไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น รากฐานสำ � คั ญ ของการเปลี่ ย นผ่ า นดั ง กล่ า วนี้ คื อ ทุ น มนุ ษ ย์ ที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมและสร้างคนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ที่จะช่วยพัฒนา
เยาวชนไทยในการสร้างสรรรค์นวัตกรรมและทันต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยนำ�
พาประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นและตระหนักถึง
ความสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึง
ได้สนับสนุนและให้ทุนการศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อการทำ�วิจัยและพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถเด็กและเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ รวมไปถึงการสร้างแรง
บันดาลใจ และสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณชน กิจกรรมต่างๆ
ที่ สวทช. ดำ�เนินการมุ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากำ�ลังคน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำ�คัญ
ยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศและลดการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและได้ศึกษา
หาความรู้ตามที่ตนเองสนใจ เป็นกระบวนการศึกษาที่ต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็น
ปรัชญาของการศึกษาสมัยใหม่
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การจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ซึ่งมีศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดนั้น นับเป็นเวที
สำ�คัญที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ได้แสดงทักษะ ความรู้ ความ
สามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ หรือ STEM ในการ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม ที่สามารถนำ�ไปต่อยอดสู่การใช้งานจริง หรือการเป็นผู้ประกอบ
การเทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่ อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ท้ายที่สุดนี้ ผมขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

(ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สารผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งท 17” หรือ “Thailand IT
Contest Festival 2018” นับเป็นการรวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้ และ ความสามารถ
ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้นำ�องค์ความรู้ และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิด
และดำ�เนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสนำ�ผลงานมา
เผยแพร่สู่สาธารณชน การจัดงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำ�คัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ความมั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ได้กำ�หนดให้การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่สำ�คัญ โดย
เฉพาะเทคโนโลยีในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ และกิจกรรมหนึ่งที่เนคเทคได้จัดมาอย่างต่อ
เนื่องเกือบ 2 ทศวรรษ ในการพัฒนาบุคลากรในสาขาดังกล่าว คือ “มหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นเวทีการประกวดโครงงานสำ�หรับกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา โดยประกอบด้วยโครงงานที่สำ�คัญใน 3 ด้าน ได้แก่ โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ โครง
งานด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโครงงานด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นเวที
นำ�เสนอผลงานที่ได้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่สังคม และการใช้งานจริงในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
เนคเทคคาดหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความตื่นตัวและหันมาพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำ�ผลงานไปสู่การเผยแพร่
ผลงานในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากผลงานของเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
สำ � หรั บในปี นี้ งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยี ส ารสนเทศแห่ ง ประเทศไทย” จั ด ขึ้ น
ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนน
รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “YOUNGSTER’S
POWER!: พลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยไอที” โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การแข่งขัน
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พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ (YSC) การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (YECC) และโครงการต่อกล้าให้เติบ
ใหญ่ มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศในครั้งนี้นับว่าเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและความสามารถของเยาวชนไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่สามารถนำ�ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
ในการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” นี้ เกิด
ขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มาร่วมกันจัดงาน
อาทิ ศูนย์ประสานงานระดับภูมิภาคในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเนคเทค ซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์
รั บ สมั ค ร คั ด เลื อ กและดำ � เนิ น การประสานงานต่ า งๆ ในการแข่ ง ขั น ระดั บ ภู มิ ภ าค องค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) Intel Foundation บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำ�กัด
และ UNICEF Thailand ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณและรางวัลพิเศษสมทบ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ต่อยอด
ผลงานที่มีคุณค่าและนำ�ไปสู่การใช้งานจริง และผู้สนับสนุนอื่นๆ ผมในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำ�หนดไว้
นอกจากนี้ ผมใคร่ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชม
โครงงานที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำ�ลังใจแก่นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่น
เยาว์ของไทยด้วยครับ

(ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร)
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (เนคเทค) สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำ�คัญในการส่งเสริม และสนับสนุน
การพัฒนาทุนมนุษย์ต้งั แต่ระดับเด็กจนถึงเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น
ความสำ�คัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึง่ ครอบคลุมเทคโนโลยีทาง
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ด้วยความสำ�คัญดังกล่าว เนคเทคได้
ดำ�เนินการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest
Festival)” มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบนั
“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันซึง่ รวมสุด
ยอดผลงานทีพ่ ฒ
ั นาจากความรู้ และ ความสามารถของเยาวชนไทยจากทัว่ ประเทศทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
ได้น�ำ ความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมทีม่ คี วามคิด
สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดและดำ�เนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีก
ทั้งยังได้มีโอกาสนำ�ผลงานมาเผยแพร่ส่สู าธารณชน มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ถือ
เป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำ�คัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป
โดยในปี 2561 นี้ เนคเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล
Intel Foundation บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำ�กัด และ UNICEF Thailand ได้รว่ มกันจัดงาน “มหกรรม
ประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 17 (The Seventeenth Thailand IT Contest
Festival: IT 2018)” ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชัน้ 3 ศูนย์การค้า
แฟชัน่ ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด
“YOUNGSTER’S POWER!: พลังคนรุน่ ใหม่ ขับเคลือ่ นไทยด้วยไอที” โดยภายในการจัดงาน จะมี
การประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT ของเยาวชนไทยจากทัว่ ประเทศ 4 กิจกรรม คือ
1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth
National Software Contest: NSC 2018) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อ
งานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพือ่ ประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำ�หรับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลือ่ นที่ โปรแกรมเพือ่ การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย
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(Thai Plagiarism Detection) BEST2018: โปรแกรมนับจำ�นวนคน (Human Detection) โปรแกรม
เพือ่ การประยุกต์ใช้งานสำ�หรับสือ่ สารระหว่างสรรพสิง่ (Interner of Thing) และ การแข่งขันสุดยอด
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์..(Artificial..Intelligence..Application)..เป็นการรวมสุดยอดโปรแกรมของ
ประเทศไทย โดยฝีมอื และมันสมองของเยาวชนไทย
2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ร่นุ เยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young
Scientist Competition: YSC 2018) เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับ
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ ซึง่ จะเติบโตเป็นนักวิจยั ในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
เคมี ชีววิทยา ฟิสกิ ส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
3. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth’s
Electronics Circuit Contest: YECC 2018) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ร่นุ เยาว์จากทั่ว
ประเทศ เพือ่ ชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วยั เยาว์ ในการสร้างสรรค์อปุ กรณ์
สำ�หรับ Smart Farm และ Smart Factory
4. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยได้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนทีม่ คี วามตัง้ ใจจริง และผลงาน
มีศกั ยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารใช้งานได้จริง โดยเน้น
การทำ�งานในรูปแบบใหม่ท่เี น้นการสร้างกลไกการทำ�งานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา
เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนและสังคมไทย
จัดโดย		
		
		

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนโดย
		
		
		
		
		
		
		

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Intel Foundation
บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำ�กัด
UNICEF Thailand
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การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย:
จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำ�โครงการการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำ�เนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา
โครงการซอฟต์แวร์ในระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี
ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำ�เนินโครงการโดยจัดให้มี
เวทีการแข่งขันในระดับประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย (National Software Contest: NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละ
ประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ฯ
ได้สนับสนุนโครงการไปแล้วทัง้ สิน้ 11,998 โครงการ จากข้อเสนอโครงการทัง้ สิน้ กว่า 24,849 โครงการ
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้สามารถผลิตและพัฒนา
สร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะ ความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จำ�นวนไม่น้อย
และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่สร้างและพัฒนานักเขียนโปรแกรมอย่างแท้จริง เพราะมีกระบวน
การสร้าง พัฒนา และประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุน
ผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ
มากขึ้น และได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายก
รั ฐ มนตรี ให้ เ ป็ นโครงการดี เ ด่ น ของชาติ ประจำ � ปี พุ ท ธศั ก ราช 2556 สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25
มีนาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของโครงการ
ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์ฯ ได้ดำ�เนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นปีที่ 20 โดยได้แบ่ง
การแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 12 ประเภท กล่าวคือ
1. ระดับนิสิต นักศึกษา 5 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่ง
เสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..และ..โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำ�หรับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
2. ระดับนักเรียน 3 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ และ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3. หัวข้อพิเศษ 4 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai
Plagiarism Detection) BEST 2018: โปรแกรมนับจำ�นวนคน (Human Detection) โปรแกรม
เพื่อการประยุกต์ใช้งานสำ�หรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) การแข่งขันสุดยอด
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
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มี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ทั้ ง สิ้ น 731 โครงการจากข้ อ เสนอโครงการกว่ า 1,835
โครงการ สำ�หรับในงาน มหกรรมฯ ครั้งนี้ จะเป็นประกวดผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับประเทศ ของผู้พัฒนาทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมาหลายขั้นตอนจาก 6
ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ
ภาคกลาง รวมเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจำ�นวน 137 โครงการ (จำ�นวน
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 4,224 คน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 321 คน)
นับแต่ปีพ.ศ. 2546 ศูนย์ฯ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
ส่งผลงานที่ชนะเลิศไปแข่งขันงาน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ซึ่งเป็นการประกวด
ผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ สำ�หรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบ
การและอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนและนักศึกษาที่ไปแข่งขัน
และได้รับรางวัลมีดังนี้

• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Mech Tournament” พัฒนาโดย นาย
ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์ นายณัฎฐชัย เลาหชัย และนายภูมิ พีชวณิชย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
มัธยม ในงาน APICTA 2005 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Battle Crossword RPG Game” พัฒนา
โดย นายปิฐิพงศ์ กันทะวงศ์ นายศิตวิทย์ สุธีพรวิโรจน์ และนายนัทน์นที มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
งาน 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
และนายพงศ์ธาริน วินยเวคิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน APICTA 2006 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเก๊า
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• 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 ใน
งาน APICTA 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Paddy Ecosystem Cyberlab:
PEC” พัฒนาโดย นางสาวกนกวรรณ สีแดง นางสาวชญานิษฐ์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ และนายเจษฎา กิตติวราภรณ์
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 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
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• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “ความฝันอันมืดมิด” พัฒนาโดย นายกำ�ชัย
โลเกศกระวี นายวาริท ทวีกาญจน์ และ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน APICTA 2011
ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
• 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 นาย
วงศกร 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 เขต
เศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “ระบบแนะนำ�และประเมินกิจกรรมโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์” พัฒนาโดย นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว นายสิรภพ ณ ระนอง และ
นางสาวพัชรพร เจนวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
• 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 “อุปกรณ์สวมใส่สำ�หรับช่วยเหลือผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็น (วิชั่นเนียร์)” 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 เครื่องรดน้ำ�เห็ดอัตโนมัติ”
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 “กำ�เนิดเจ้าเรขาคณิต (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 ในงานAPICTA 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
http://www.nectec.or.th/nsc/
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การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์:
ยกระดับเด็กไทยมุ่งสู่นักวิทย์ระดับโลก
ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ในการริเริ่มจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Young Scientist Competition in Computer Science Project-YSC.CS) ขึ้น
และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Project-YSC.EN) ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ กระตุ้ น และสนั บ สนุ น เด็ กไทยในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาให้ มี โ อกาสแสดงความสามารถทางด้ า น
วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับประเทศ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไป
ร่วมแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
นับแต่ปี พ.ศ. 2547 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้ามาร่วมกับศูนย์ฯ ในการดำ�เนินการโครงการและสนับสนุน
ด้านวิชาการและการฝึกอบรมการทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ การดำ�เนินโครงการ “การประกวดโครง
งานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ตั้งแต่ปี 2541 จนถึง
ปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงงานไปแล้วทั้งสิ้น 2,887 โครงงาน จากข้อเสนอโครงงานทั้งสิ้น
9,471 โครงงาน
ในปีนี้ การประกวดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เปิดกว้างรองรับสาขาต่างๆ ถึง 8 สาขา คือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้สนับสนุนโครงงานจำ�นวน 251 โครงงาน จาก
ข้อเสนอ 1,255 โครงงาน โดยการประกวดในงานมหกรรมฯ มีโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
45 โครงงาน (จำ�นวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 2,584 คน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 115 คน)
ผู้พัฒนาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย และรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์ใน
การเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงาน Intel ISEF
ครั้งที่ 69 ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2561
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 และได้ดำ�เนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
กว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ซึ่งเยาวชนไทยประสบความสำ�เร็จและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปปรากฏ
ในเวทีระดับโลก 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 ครั้งที่ 51 ณ เมืองดี
ทรอยท์ มลรัฐมิชิแกน
• พ.ศ. 2545 นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย โรงเรียนทิวไผ่งาม รางวัลประเภท Special Awards การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม (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 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ จาก สมาคมปัญญา
ประดิษฐ์อเมริกัน 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 มลรัฐ
อินเดียนา
• 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.ลำ�ปาง ได้รับรางวัล Special Awards อันดับ
ที่ 3 จาก American Association for Clinical Chemistry ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 60 ณ เมืองรีโน
มลรัฐเนวาดา
• พ.ศ. 2552 เด็กชายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ เด็กหญิงอารดา สังขนิตย์ และ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัย
ไพบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม ใน
งาน Intel ISEF ครั้งที่ 60 ณ เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา
• พ.ศ. 2553 นายศุภชัย นิลดำ� 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
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• พ.ศ. 2554 โครงงาน พลาสติกจากเกล็ดปลา โดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา
พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลที่ 1 Grand
Awards สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (Best of Category
Award) และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากมูลนิธิอินเทล (Intel Foundation Young Scientist Award)
ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 62 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2554 โครงงาน ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บ
เกี่ยว โดย นายธนทรัพย์ ก้อนมณี นางสาววรดา จันทร์มุข และนายนรินธเดช เจริญสมบัติ โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม สาขาวิศวกรรม-วัสดุ
ศาสตร์ ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 62 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2555 โครงงาน การศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการใน
ไข่มดแดง 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 ฉวีภักดิ์ นายณัฐพงษ์
ชิณรา และ นางสาวนันทกานต์ ล่องโลด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล Grand
Awards อันดับที่ 2 สาขาสัตววิทยา ประเภททีม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 63 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐ
เพนซิลเวเนีย
• พ.ศ. 2556 โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวนการฟอกสีน้ำ�มันปาล์มใน
การดูดซับโลหะทองแดง โดย นางสาวอภิษฎา จุลกทัพพะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัล Grand
Award อันดับที่ 3 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 64 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐ
แอริโซนา
• พ.ศ. 2556 โครงงาน การศึกษาผลของ ความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดของแรง และจำ�นวนเส้นขนสัมผัส ต่อ
การหุบใบของต้นกาบหอยแครงชนิด Dionaea muscipula เพื่อใช้ประยุกต์สร้างและพัฒนานวัตกรรมมือกล
VFT 1852 โดย นายสหกฤษณ์ ธนิกวงศ์ นายณัฐนนท์ พงษ์ดี และ นายพรภวิษย์ เจนจิรวงศ์ โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์พืช ประเภททีม ใน
งาน Intel ISEF ครั้งที่ 64 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา
• พ.ศ. 2558 โครงงาน การดัดแปลงโครงสร้าง NANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรง
เซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับ TiO2 โดย นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล และ นายปัณณวัฒน์
เพียรจัด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รางวัล Grand Award อันดับที่ 3 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในงาน
Intel ISEF ครั้งที่ 66 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
• พ.ศ. 2559 โครงงาน การศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดปลากัดและ
ประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด โดยนายธัชกร จินตวลากร และ นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 สาขาสัตววิทยา ในงาน Intel ISEF
ครั้งที่ 67 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา
• พ.ศ. 2560 โครงงาน การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobas morio (หนอนนกยักษ์)
โดยนางสาวนุชวรา มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช ไชยราช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำ�ปาง ได้รับ
รางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ Intel ISEF ครั้งที่ 68 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
http://www.societyforscience.org/isef/
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การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์:
จุดประกายนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
การวิจัยและพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ทำ�การวิจัยและพัฒนาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และการทำ�งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี การสร้างบุคคลากรในระดับ
นักเรียนให้มีความรู้ความชำ�นาญทางด้านฮาร์ดแวร์จึงจะต้องมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางด้านวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้
เริ่มโครงการ NECTEC e-Camp ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นค่ายฝึกอบรมให้ความ
รู้เบื้องต้นแก่นักเรียน และในระยะต่อมา ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศจัดค่าย
นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคมอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 ได้
จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จำ�นวน 17 ค่าย มีนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายฯ จำ�นวนกว่า 1,581 คน
แบ่งเป็นนักเรียน จำ�นวน 765 คน นิสิต นักศึกษา จำ�นวน 816 คน นับแต่ได้เริ่มโครงการมาได้
จัดค่ายฯ ไปแล้ว 322ครั้ง และมีนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกว่า 10,000 คน
ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์ฯ ได้จัดทำ�โครงการการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Youth’s
Electronics Circuit Contest: YECC) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนที่ผ่านการอบรม
จากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC e-Camp) และนิสิต นักศึกษาพี่เลี้ยงจากแต่ละค่ายฯ
ได้มีโอกาสแข่งขันประลองฝีมือในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และดำ�เนินการต่อเนื่องมาทุกปี
สำ�หรับปี พ.ศ. 2561 ในงานมหกรรมนี้ จะมีการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 โดย
มีนักเรียนและนักศึกษาพี่เลี้ยงตัวแทนค่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย 17 แห่ง รวมจำ�นวน 51 คน โดย
แบ่งเป็นนักเรียน 14 ทีม จำ�นวน 28 คน และนิสิต นักศึกษา 9 ทีม จำ�นวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขัน
ชิงชัยในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์วงจรไฟฟ้าภายใต้หัวข้อ “Smart Farm, Smart Factory”
เพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
http://www.nectec.or.th/ecamp/
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โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ดำ�เนินโครงการ
“การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” โครงการ “การประกวดโครงการของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” และโครงการ “การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์” เพื่อส่งเสริม
และกระตุ้นให้นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของการพัฒนาผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนที่เป็นฐานกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศได้มีโอกาสสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยสนับสนุนเงินทุน และเป็นตัวกลางในการจัดเวทีการแข่งขัน เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำ�การพัฒนาผลงานด้วยตนเอง พร้อมทั้งผลักดันและยกระดับผลงาน
เยาวชนให้ปรากฏสู่สาธารณชนทั้งในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก เป็นการสร้าง
เวทีและเส้นทางสำ�หรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้อันจะเป็นรากฐานที่สำ�คัญยิ่งต่อ
การสร้างนักวิจัย และการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีการจัดอย่างเนื่อง
เป็นประจำ�ทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน และครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายให้เกิดการรวมกลุ่มองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้
เกิดการรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า พร้อมทั้งนำ�ผลงานมาต่อยอดแบบบูรณาการข้ามกลุ่มร่วมกับ
กลุ่มชุมชนทางสังคมกลุ่มอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ทั้งในระดับชุมชน สังคม
และระดับประเทศได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เกิดแรงบันดาลใจและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชน สังคม และ
สู่ผู้ใช้งานได้จริง พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถ
ให้แก่เยาวชนที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต ภายใต้การดำ�เนินโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนและดำ�เนินการร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
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การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
(The Twentieth National Software Contest: NSC 2018)
วันที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 16.00-20.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม และจัดบอร์ด
แสดงผลงาน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
เวลา 17.00-20.00 น. ส่งมอบบูธแสดงผลงาน ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ผลงาน
ณ จุดรับภายในฮอลล์ของการจัดงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 07.30-08.30 น ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ผลงาน (ต่อ)
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินผลงาน
เวลา 09.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจำ�อยู่ที่บูธ เพื่อนำ�เสนอผลงานโครงการ NSC 2018*
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 17
เวลา 17.00-19.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-19.00 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2018 สำ�หรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-15.30 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2018 สำ�หรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*
เวลา 15.30-19.00 น. ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดง
ผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำ�ที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน
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การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
(The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)
วันที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 16.00-20.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และจัดบอร์ด
แสดงผลงาน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
เวลา 17.00-20.00 น. ส่งมอบบูธแสดงผลงาน พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD
บรรจุไฟล์ผลงาน ณ จุดรับภายในฮอลล์ของการจัดงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 07.30-08.30 น. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ผลงาน (ต่อ)
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น. เตรียมตัวนำ�เสนอผลงาน
เวลา 10.00-19.00 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ YSC 2018 ในงานมหกรรมประกวด		
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17*
เวลา 13.00-13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 13.30-19.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจำ�อยู่ที่บูธเพื่อนำ�เสนอผลงานโครงการ YSC 2018*
เวลา 09.00-09.30 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินจากวันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 09.30-12.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน พร้อมประชุม
สรุปผลการตัดสิน
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น. เตรียมตัวนำ�เสนอผลงาน
เวลา 10.00-15.30 น. แสดงผลงาน YSC 2018*
เวลา 15.30-19.00 น. การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล พิธีปิดงานมหกรรมประกวด		
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการ
จัดแสดงผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำ�ที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผล
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การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2018)
ประเภทนิสิต นักศึกษา
วันที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 17.00-20.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม และจัดบอร์ด
แสดงผลงานอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
วันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-09.30 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และจัดบูธแสดงผลงาน
เวลา 09.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจำ�อยู่ที่บูธเพื่อนำ�เสนอผลงานโครงการ YECC 2018*
เวลา 09.30-12.00 น. กรรมการพิจารณาผลงาน รอบแรก
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.30 น. กรรมการพิจารณาผลงาน รอบแรก (ต่อ)
เวลา 14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17
เวลา 16.30-17.30 น. ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจำ�อยู่ที่บูธเพื่อนำ�เสนอผลงานโครงการ YECC 2018*
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 16 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-15.30 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ YECC 2018
สำ�หรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*
เวลา 09.30-14.00 น. ผู้เข้าแข่งขันนำ�เสนอผลงานที่หน้าเวที YECC
เวลา 12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 15.30-19.00 น. ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดง
ผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำ�ที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน
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การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2018)
ประเภทนักเรียน
วันที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 17.00-20.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม และจัดบอร์ด
แสดงผลงานอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
วันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-09.20 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
เวลา 09.20-10.20 น. กิจกรรม: ตอบภาพวงจร
เวลา 10.30-12.00 น. กิจกรรม: ชุด Kit (1)
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น. กิจกรรม: KidBright
เวลา 14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17
เวลา 17.00 - 17.30 น. ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน		
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-10.00 น. กิจกรรม: กิจกรรมชุด Kit (2)
เวลา 10.00-11.00 น. กิจกรรม: พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
เวลา 11.00-12.00 น. กิจกรรม: ความรู้วงจรตรรกะพื้นฐาน
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.00 น. กิจกรรม: รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เวลา 14.00-17.00 น. กิจกรรม: รู้ทันโลก		
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30-14.00 น. ร่วมรับฟังการนำ�เสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขันประเภทนักศึกษา
พร้อมร่วมนำ�เสนอไอเดียและตอบคำ�ถาม
เวลา 12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 15.30-19.00 น. ประกาศผล และพิธีมอบรางวัลพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดง
ผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำ�ที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน
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กำ�หนดการ
การพิจารณารับสมัครเยาวชนในเวที IT 2018 เข้าร่วม
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำ�ปี 2561
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.00-10.30 น. ชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัครแก่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัคร
แก่อาสาสมัครโครงการฯ สำ�หรับทำ�กิจกรรมเชิญชวนเยาวชนในงาน
IT 2018 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 10.30-12.30 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
และอาสาสมัครโครงการฯ ดำ�เนินกิจกรรมเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30-18.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
(ต่อ) และอาสาสมัครโครงการฯ ดำ�เนินกิจกรรมเชิญชวนสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ (ต่อ)
เวลา 14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.00-10.30 น. ชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัครแก่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา 09.30-12.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30-18.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพือ่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.00 น. ประชุมสรุปผลการพิจารณาผลงานเยาวชนเพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 15.30-19.00 น. การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดง
ผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำ�ที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน
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พิธีเปิดงาน

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00-14.30 น.

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ
และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
เวลา 14.30 น.
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเดชขจร
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ 		
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เวลา 14.40-14.50 น.
ชมการแสดงพิธีเปิดงาน
เวลา 14.50-15.05 น.
กล่าวรายงานการจัดงาน
โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต
		 รองผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา 15.05-15.20 น.
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเดชขจร
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา 15.20-16.30 น.
ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานของเยาวชน
จากทั่วประเทศ และเดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี
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พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

(The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 15.00-18.30 น.
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เวลา 15.00-15.30 น.

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ
และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
เวลา 15.30 น.		ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 		
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เวลา 15.35-15.45 น.
ชมการแสดงพิธีปิดงาน
เวลา 15.45-16.00 น.
กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน
โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเดชขจร
		 ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา 16.00-18.00 น.
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทำ�พิธีมอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนที่ชนะเลิศ
เวลา 18.00-18.10 น.
ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และกล่าวปิดงาน
เวลา 18.15 น.
ประธานในพิธีเดินทางกลับ
เวลา 18.15-18.30 น.
ถ่ายภาพหมู่สำ�หรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลของแต่ละการแข่งขัน
เวลา 18.30 น.
เสร็จพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการจัดงาน
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(The Seventeenth Thailand IT Contest
Festival: IT 2018)
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ผังงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

26
26

รหัส

โครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

หัวหน้าโครงการ

ผู้พัฒนา

12 20p12c0184
			
			
			
13 20p12c0380
			

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
ทางไกลสำ�หรับการเขียนโปรแกรมแบบจับคู่
พร้อมด้วยการวิเคราะห์คุณภาพและการ
ตรวจทานรหัสคำ�สั่ง
แพลนโทเปีย: เกมปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์
เสมือนจริง

นางสาวปวริศา ทองเงิน

นางสาวอารียา ใจอารีย์
นายกนกพันธ์ ธนันไชย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย
พระจอมเกล้าธนบุรี			

นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ

นางสาวธาราทิพย์ มาลัยมาลย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นิสิต นักศึกษา) 14 โครงการ

1 20p11c0391 พัฒนาเกม 2 มิติ: เดอะด็อฟเฟิลเก็งเกอร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
นายมนตรี อินทโชติ
นายณัฐธัญ เล็กประสาร
นายเจตนิพัทธ์ ลิขิตวัฒนสุกล
							
นายฉัตรชัย สารถกิจ
2 20p11e0022 เกมนักสู้ไฟ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์
นายภูอนันต์ วรรณสุทธิพงศ์
นางสาวกมลวรรณ สนธิ
				
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
				
วิทยาเขตปราจีนบุรี
3 20p11i0122 เกม 2.5 มิติ กริมวอร์คเกอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสุวิชัย พรรษา
นายสิริมงคล หิรัญบริรักษ์
นางสาววนัสนันท์ ภูเกิดพิมพ์
							
นายสมบูรณ์ ทิพย์บุปผา
4 20p11i0171 แอปพลิเคชันเกมส์วิ่งไปเลยไอจุก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายปิยวัฒน์ เตรนาวิทย์
นายพีรพัฒน์ จิรกุลชัยวงศ์
								
5 20p11i0300 ฟลายอิ้งซันนี่: ผจญภัยดวงดาวเปลี่ยวร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายจักรชัย โสอินทร์
นายเนติพงษ์ กัญญะลา
นายอัครเดช แก้วมณีโชติ
							
นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา
6 20p11n0097 การผจญภัยของข้าวเหนียวมะม่วง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายจีรยุทธ์ ไชยจารุวณิช
นายจิราเจต จันทรวงศ์
นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ
7 20p11n0107 ไทนี่ ดีเฟนซ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนราธิป เที่ยงแท้
นายภูวเดช สันธนาภิรมย์		
8 20p11n0239 เกมฝึกทักษะการตัดสินใจและความแน่วแน่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนราธิป เที่ยงแท้
นายชญานิน เสือทัพ		
9 20p11s0097 เกมส์ป่าสยอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสมชัย หลิมศิโรรัตน์
นายชญานนท์ ฉัตรศรีสกุล
นายทวีวัฒน์ สุนทรธนศาสตร์
10 20p11w0036 เกมจำ�ลองการปั่นจักรยานสำ�หรับการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน
นางสาววราลี ทองจิตร		
			
ออกกำ�ลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
			
ราคาต่ำ�
11 20p11w0053 มินิเจอร์ แพลนท์ พอต: เกมส่งเสริมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายปรีชา ตั้งวรกิจถาวร
นายวชิรวิทย์ เต็งชัยศรี
นางสาวกนกวรรณ รุง่ ทรัพย์ทวีคณ
ู
			
เรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้บนพื้นฐาน IoT
วิทยาเขตศาลายา			
นายธนพัฒน์ สมัครกิจ
			

สถาบัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นิสิต นักศึกษา) 11 โครงการ

ลำ�ดับ

27

ภาค

กลาง

กลาง

ตะวันตก

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
ใต้
ตะวันตก

ตะวันออก

กลาง

รหัส

โครงการ

สถาบัน

หัวหน้าโครงการ

ผู้พัฒนา

26 20p13c0178
			
27 20p13c0266
			

ดิ การ์เดียน: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ
สำ�หรับผู้สูงอายุและคนพิการ
MathExpress: เครื่องมืออ่านนิพจน์ทาง
คณิตศาสตร์ภาษาไทยสำ�หรับนักเรียนตาบอด

ภาค

ตะวันตก

ใต้

ใต้

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ
เหนือ
ใต้		

ตะวันออก

กลาง

กลาง
กลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นายทินกร ม้าลายทอง
นางสาวจุฑาภรณ์ วิภชั ภาคไพบูลย์ กลาง
พระจอมเกล้าธนบุรี			
นางสาวนภัสสร พิทักษ์กชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายณัฐภัทร บุญประคอง		
กลาง

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นิสิต นักศึกษา) 7 โครงการ

14 20p12c0392 ระบบจัดการทักษะกลไกการเคลื่อนไหว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง
นายภารุจ สิงหพันธุ์		
15 20p12c0427 เวิลด์ ออฟ โมชั่น: ระบบจำ�ลองการเคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นางสาวสาธิกา ลิมะวิรัชพงษ์
นางสาวศุทธินี จันทรศิริ
			
เพื่อการศึกษาวิชาฟิสิกส์
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16 20p12c0461 สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านเกมบนเว็บบราวเซอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล
นายพฤกษ์ ภคเมธาวี
นายกฤต ประสาทพรศิริโชค
			
(plearn.io)
พระจอมเกล้าธนบุรี			
นายสิรธีร์ วรธรรมทองดี
17 20p12e0038 นิฮอนชิไต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์
นายเจษฏา เพ็ชรัตน์
นายเมธัส ชูทับทิม
				
(อี.เทค)			
นายสุทธิพงษ์ พงษ์ชมพร
18 20p12i0058 อาณาจักรสัตว์ทะลุมิติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง
นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์คง
นายธีรศักดิ์ พลาปัญญากูล
								
19 20p12i0398 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กประถม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายพชระ พฤกษะศรี
นายศตคุณ ศรีสม
นายเกียรติศักดิ์ อินทร์นอก
								
20 20p12n0003 รหัส ลิขิต ชะตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม
นายกาย เลาวพงศ์		
21 20p12n0004 แอปพลิเคชันฝึกทำ�โจทย์คำ�นวณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม
นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข		
22 20p12s0073 ระบบแนะนำ�คำ�ที่ใช้ทดแทนสำ�หรับงานเขียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายณัฐพงศ์ ทองเทพ
นายศุภโชค หนูปาน
นายจิรายุ ชิณวงศ์
			
ภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตภูเก็ต			
นาย Borey Sok
23 20p12s0137 เกมแบบเล่นตามบทบาทสำ�หรับข้อสอบปรนัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายณัฐพงศ์ ทองเทพ
นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์		
			
(MultiEX)
วิทยาเขตภูเก็ต
24 20p12s0201 โปรแกรมจัดตารางสอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวพัชรี เทพนิมิตร
นายอานนท์ เทพโพธา		
				
วิทยาเขตภูเก็ต
25 20p12w0017 เอสเคปชาเลนจ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล
นางสาวอิสรีย์ สุทธิเชื้อชาติ
นางสาวพิมพ์ชนก เมธาภัทร
				
วิทยาเขตศาลายา			
นางสาวพุธวดี ช่วงยรรยง

อาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นิสิต นักศึกษา) 14 โครงการ

ลำ�ดับ

28

รหัส

โครงการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

31 20p13w0043 การวัดการเดินผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่า

ในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ

			

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน

ผู้ป่วยโดยใช้บล็อกเชน

นางสาวธีรณี อจลากุล

นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ

นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา

นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์

นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์

นายปกป้อง ส่องเมือง

นายสิทธิชัย สันติวรกุล

นายธนกร สว่างโลก

วิทยาเขตศรีราชา			

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Raspberry pi

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

			

นายณัฐชนน นินยวี

พระจอมเกล้าธนบุรี			

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

37 20p14e0072 ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบคุมโดย

วิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม

นายสันติธรรม พรหมอ่อน

พระจอมเกล้าธนบุรี 			

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

36 20p14c0528 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยคินเน็คท์

			

35 20p14c0420 อินเสปคตรา: ระบบตรวจจับสสารด้วย

			

34 20p14c0341 เอ็มอาร์เชน-ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก

33 20p14c0044 ชัชวาล: ระบบวิเคราะห์วิดีโอรักษาความ

นายธนศร ศรีสวัสดิ์

ผู้พัฒนา

นายจักรพงศ์ ปรีชาภรณ์

นายศรวัชร ตัณฑิกุล

นางสาวมนัสดา สุวรรณกูฏ

ภาค

กลาง

กลาง

กลาง

ตะวันตก

ตะวันตก

ใต้

เฉียงเหนือ

ตะวันออก

กลาง

นายนราธิป ธัญญกุลสัจจา

นายอกนิษฐ์ กนกนาค

ตะวันออก

นางสาวธนัญญา ธรรมไพโรจน์ กลาง

นายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว

นายปวิณ เตโชโยธิน

นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย

นายเอกชา เตชะสุขนิรันดร์

นายหฤษฎ์ โชคธนานุชิต

นายกิตติ เลิศปาน

นางสาวกมลทิพย์ สายพิมพ์

นายชยานันท์ เล็กสุนทร

นางสาวสุกัญญา ฤทธานนท์		

นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายศุภกร สมนึก

นายอัมรินทร์ ดีมะการ

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) 13 โครงการ

ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือด

			

32 20p13w0097 เกมแข่งรถสำ�หรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของ

			

นายธีรยุทธ คูณสุข

วิทยาเขตศาลายา			

วิทยาเขตภูเก็ต

				

และแรงกดที่ฝ่าเท้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

			

นางจารี ทองคำ�

หัวหน้าโครงการ
นางสาวชนกนาถ จิตรสำ�ราญ

พระจอมเกล้าธนบุรี 			

นางสาวธีรณี อจลากุล

นักเรียนพิเศษ					

การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

สุขภาพกายและจิตใจ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

30 20p13s0188 เกมช่วยในการเรียนรู้หลายภาษา

			

29 20p13i0077

			

28 20p13c0279 แอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมพัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นิสิต นักศึกษา) 7 โครงการ

ลำ�ดับ

29

รหัส

โครงการ

สถาบัน

หัวหน้าโครงการ

ผู้พัฒนา

46 20p15c0179
			
			
47 20p15c0368
			
48 20p15c0478
			
49 20p15e0011
			
			

แอปพลิเคชันมือถือและเว็บสำ�หรับแบ่งปัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
นางสาวธนาภา ธำ�รงธัญวงศ์
และเขียนเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมกันพร้อมการเพิ่มคำ�นิยามจากบริบท
ระบบการจัดการการขนส่งสำ�หรับอุปกรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นางสาวปัทมา เจริญพร
นายกวิน นำ�ชวนชัย
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง			
โปรแกรมแจ้งและจัดการข้อมูลผู้กระทำ�
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์
นายณัฐกมล ศิริภาณุรักษ์
ความผิดบนทางเท้า
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โปรแกรมประยุกต์ด้านการขนส่งแบบแบ่งปัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล
นายสิทธิศักดิ์ ตั้งประดิษฐ์ชัย
การเดินทางร่วมกันสำ�หรับนักศึกษา				
มหาวิทยาลัย

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำ�หรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (นิสิต นักศึกษา) 17 โครงการ

ภาค

นายชิตวร ภูวพานิช
นางสาววริศรา ตั้งสัจจานุรักษ์

กลาง

นางสาวมุนินทร์ พรมโชติ
นางสาวภัทรกันย์ สาสีมา
นายวิรุฬห์ บุญชัยสิริพร

ตะวันออก

กลาง

กลาง

ตะวันตก

ตะวันตก

ใต้

ใต้

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ใต้

ตะวันออก
ตะวันออก

นายธนู ชมญาติ

38 20p14e0144 สมดุลธรรมชาติระหว่างพืชและปลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
นางสาวปรารถนา สุภรัตน์
นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์กวาง
39 20p14e0194 ซอฟต์แวร์เพื่อการคัดกรองแบบดิจิตอล
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ
นางสาวทิฆัมพร วิริยะพงศ์ไพรงาม นางสาวสุภนิชา สนิทกูล
			
สำ�หรับโรคต้อหิน
40 20p14i0296 ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายกริช สมกันธา
นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์สด
นายทยากร ศรีวงษา
			
เทคนิคการประมวลผลภาพ					
41 20p14s0134 โมเดลจำ�ลองการทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายอภิชาติ หีดนาคราม
นายธีร์ธวัช เขียวพิลาภ
นายจิตรศิลป์ ฉิมแสง
				
วิทยาเขตภูเก็ต 			
นางสาวหทัยชนก อินทนิน
42 20p14s0147 ระบบจัดการเรียกใช้มัคคุเทศก์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายวโรดม วีระพันธ์
นายกิตติณัฏฐ์ พราหมหันต์
นายวัชรกานต์ ศุภพฤกษ์
				
วิทยาเขตภูเก็ต 			
นางสาวจุฑากาญจน์ แซ่ลิ่ม
43 20p14s0149 เมต้าสปอยด์ด้วยโปรโตคอลเฮชทีทีพี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายวโรดม วีระพันธ์
นายพิสิฏฐ์ ทันศรี		
				
วิทยาเขตภูเก็ต
44 20p14w0016 เครื่องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
นางสาวกุลกนิช อยู่ภู่
นางสาวชยดา หอมศักดิ์มงคล
			
เชิงชีวกลศาสตร์
วิทยาเขตศาลายา			
นางสาวปิยาพัชร รุจิระชุณห์
45 20p14w0083 ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพรชัย เปลี่ยมทรัพย์
นายณัฐภาคย์ จิตรสังวรณ์
นางสาวอภิญญา แสนสีมนต์
			
เพื่อการเกษตร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์			
นายณัสนนท์ บัวดอกไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) 13 โครงการ

ลำ�ดับ

30

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

โครงการ

สถาบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

หัวหน้าโครงการ

ผู้พัฒนา

50 20p15e0078 แอปพลิเคชั่นเพื่อดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางขนิษฐา นามี
นายรัฐภูมิ บุญเกตุ
นายธนภาส เลาหสินนุรักษ์
				
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
				
วิทยาเขตปราจีนบุรี
51 20p15i0141 แอปพลิเคชันวงจรชีวิตแมลงเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน
นายวิศรุต มุงคุณ
นางสาวจิราภรณ์ แก้วอุดร
			
ภาคอีสานด้วยเทคโนโลยี AR					
52 20p15i0142 สนุกกับตัวเลข 3 ภาษาด้วยเทคโนโลยี AR
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน
นางสาวสลิลดา เขตบุญไสย
นางสาวเอื้อมเดือน ชาภูวงค์
								
53 20p15i0173 แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายภราดร รีชัยพิชิตกุล
นายวิจิตกรณ์ อ่อนโก้ก
นายอภิลักษณ์ พิมศรี
			
(กรณีศกึ ษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย)				
นายพีระพงศ์ แนวประเสริฐ
54 20p15i0246 แอปสร้างและกรอกแบบฟอร์มด้วยเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางกานดา สายแก้ว
นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ
นายยศรวี สนิทอินทร์
								
55 20p15i0332 แอพพลิเคชันทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวชยาพร เเก่นสาร์
นางสาวอาริญา ศาลาสุข		
			
เมล็ดพันธุ์พริกด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล					
56 20p15i0431 แอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิค
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
นายพัทธนันท์ ติ่งพัฒนะ
นายธวัชชัย ประชุมพันธ์
			
การประมวลผลภาพ					
57 20p15n0200 ระบบจัดการข้อมูลสำ�หรับงานแสดงนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวอัญญา อาภาวัชรุตม์ นายธัชชัย เชื้ออุบล
นายรัฐพล แก้วปินใจ
			
โดยใช้การบริการการบอกตำ�แหน่งทางภูมศิ าสตร์
58 20p15s0144 ระบบจัดการที่จอดรถ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายวโรดม วีระพันธ์
นายนิสิทธิ์ ปาละนันท์		
				
วิทยาเขตภูเก็ต
59 20p15s0177 Happy Fine Day Advice: โปรแกรมแนะนำ� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายธเนศ ปานรัตน์
นายศราวิณ วีรเมธปกรณ์
นางสาววณิชยา แซ่เตียว
			
ท่าบริหารการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม				
นางสาวชลดา มลิวัลย์
60 20p15s0224 ระบบจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นางสาวมนัสพร ตรีรุ่งโรจน์
นางสาวภัทริกา ปรีดา
			
ส่วนบุคคลสำ�หรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ				
นายกชนัฐ วิสกุล
61 20p15w0019 บลูมบาลานซ์: แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
นางสาวพิมพ์พกั ตร์นาถ สุนทรธรรม นางสาวพีรยา ถนอมบุญ
			
การบริโภคและการออกกำ�ลังกาย
วิทยาเขตศาลายา			
นางสาวเบญจรัตน์ ติระศิริชัย
62 20p15w0022 การลบเงาในเอกสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายรวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ
นางสาวจารวี มหาศิริ
นายมนัญชัย โกมลวิจิตร
				
วิทยาเขตศาลายา 			
นายณัฐตะวัน แดงเดช
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63 20p21c0081 กู้ภัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นายสุริยา นิยม
นายวัชรินทร์ ใหญ่เย็น
				
บริหารธุรกิจ			
64 20p21c0103 เออเรอร์ 226
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
นายสุรเดช แดงเดช
นายพุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ
				
วิทยาลัย			
65 20p21c0200 เจ้าหญิงกับโลกแห่งขนมหวาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร
นางสาวอาทิตญา หงอสกุล
				
บริหารธุรกิจ			
66 20p21c0261 แสบซ่าท้าฝัน
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา
นางสาวสุภนิดา พลอยคำ�
							
67 20p21c0294 อลวนคนเเปรธาตุ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา
นายพรชัย พุ่มภิญโญ
68 20p21c0307 อโยธยาผงาด
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
นายเดชา ดรินทพงศ์
นางสาวชัญญานุช ลิขติ ปัญจมานนท์
				
คอนแวนต์			
69 20p21c0585 แมทมินตัน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
นายเดชา ดรินทพงศ์
นางสาวปุณยภา วัฒนะโอฬาร
				
คอนแวนต์			
70 20p21e0006 แพนด้าแสบ แดนปลาดิบ
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นายณัฎฐ์ ภิญโญ
							
71 20p21e0085 หอคอยแมวเหมียว
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นางสาวขวัญจิรา อัชฌาศัย
							
72 20p21e0090 ตัวตลกต๊กกะใจ
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นางสาวณภัทร นุเจิ้น
73 20p21e0095 มนุษย์ร้ายในหุ่นเหล็ก
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นายเย็นสิร ใจสุข
							
74 20p21e0109 ภารกิจรอดตาย 68 ล้านปีแสง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงศ์
นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน
							
75 20p21i0080 ความลับแห่งบ้านนางฟ้า
โรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอำ�นาจ พรหมใจรักษ์
นายวิทวัส สีทัดยศ
							
76 20p21n0017 สัมผัสนาทีสยอง
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน
นายคำ�พันธ์ จันทาอ่อน
นายชาญชัย บุราโส
				
(บ้านตลุกตาสาม)
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นางสาวปณิดา สกุลวิเศษ
นายธีรภัทร์ นิลาพันธุ์
นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล
นายสรวิศ ลิมปนิธิวัฒน์
นางสาวปภาพินท์ จ่าเห็ม
นางสาวรัตติกาล พิมสุด
นางสาวกมลชนก กลิ่นระรวย
นายธนพล เย็นทรวง
นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล
นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ
นางสาวพชานันทน์ กฤษณานนท์
นางสาวผการัตน์ คงไพสันต์
นางสาวปันท์ชนิต ถิงห์เจริญ
นางสาวนาถสุภางค์ จงเจริญ
นางสาวแพรวา ทรงสถาพรเจริญ
นายชินพัฒน์ เทาทองสุข
นางสาวณิชกานต์ เชื้อไทย
นายเตชิต จันผกา
นายธนวิชญ์ ตันเต็ง
นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ
นายฉัตริน มุกสกุล
นายยศภัทร ปาณัฐโยธิน
นายเสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์
นายเสฏฐวุฒิ ตั้งสกุล
เด็กชายอนิรุต แก้วสา
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ผู้พัฒนา

82 20p22c0245 ธันเดอร์ ผจญภัย
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา
นางสาวอาทิตยา สุดใจ
							
83 20p22c0438 อัลกอแล็กซี
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
นางสาวสุภาวดี ภูสนาม
				
คอนแวนต์			
84 20p22e0016 ความลับของหญิงสาว
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นางสาวจิรัชญา เบญญากุล
							
85 20p22e0042 ปฏิบัติการดูเเลสุขภาพ
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นางสาวสมิตา นิยมรัตน์
							
86 20p22e0043 เมฆน้อย enjoy ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นางสาวธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์
							
87 20p22i0083 ผจญภัยอาณาจักรสัตว์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอำ�นาจ พรหมใจรักษ์
นางสาวฐิตินันท์ จำ�ปาหวาย
							
88 20p22n0014 ฉัน ดวงดาว และสุริยะจักรวาล
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน
นายคำ�พันธ์ จันทาอ่อน
นายธนัสชัย ชะนะบัว
				
(บ้านตลุกตาสาม)
89 20p22n0171 สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
นายณัฐพนธ์ สุขถาวร
							

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นักเรียน) 11 โครงการ

นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า
นางสาวสรัลพร เจริญผล

นางสาวนัยวาณี วงษ์ปาน
นางสาววรัทยา ศรีสุนทร
นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์
นางสาวณาฌา หิรัญญการ
นางสาวฉัตรพร หัสคุณไพศาล
นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์
นางสาวณัฏฐวดี เธียรสินอุดม
นางสาวธันยพร งามเสงี่ยม
นางสาวอารยา ศรีน้อย
นายอธิคม คะณา
นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล
นางสาววนาลี ชูทอง
เด็กชายชวลิต ศิลาบุตร

77 20p21n0080 การตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธิ์
นายชวิน มาลีพัตร
							
นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ
78 20p21n0088 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวรัญญู เนรังษี
นางสาวพรประภา ฉายาพัฒน์
							
นางสาวภัทรสุดา พูนทาจักร์
79 20p21n0105 จะไปไหน! พี่อภัย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
นายธนโชติ สายทอง
นายพีรัช ไชยวงค์
							
นางสาวพนิตนันท์ สะคำ�ปัน
80 20p21s0045 มหากาพย์วีรบุรุษถล่มดันเจี้ยน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายเอนก ถนอมผล
นายบูรพา กุลนิล		
				
ตรัง
81 20p21w0067 โปรเจ็ค-23
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
นายเมธี มีเเก้ว
นายไพสิษฐ์ อิสรารีย์
นายณัฐวัฒน์ วุฒิกุล
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ผู้พัฒนา
นางสาวสุรีย์พร คำ�ซอน
นายลัทธพล เลาหพิบูลรัตนา
นางสาววรางคณา กลิ่นหอม
นางสาวสุรีย์นิภา จินดารัตน์
นางสาวจิดาภา เถรว่อง

93 20p23c0491 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการสร้าง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นางธันยธร ตวงวาสนา
นายศุภณัฐ อเนกนำ�วงศ์		
			
และวางแผนท่องเที่ยวในหนึ่งวัน
พัฒนาการ
94 20p23e0064 ระบบควบคุมการปลูกผักสลัด
โรงเรียนชลกันยานุกูล
นางวรรณวณา ปัญญาใส
นางสาวนวรรษวรรณ ประทีป
นางสาวผกาสินี มารมย์
							
นางสาวมุทิตา แก้วโภคา
95 20p23e0108 การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายวิเชียร ดอนแรม
นายพันธุ์ธัช ศิริวัน
นายสถาพร จิรธรรมกูล
			
และภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge ชลบุรี
96 20p23n0056 แอพพลิเคชั่นระบบยืนยันตัวตนด้วย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นายอานนท์ มากมี
นางสาวพิมพ์ชมพู แก้วสูงเนิน
นางสาวจิราธิป เกษามูล
			
ระบบคิวอาร์โค้ด				
นางสาวกันต์ชิตา แสนศิริ
97 20p23n0122 ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำ�บ้านโดยใช้ระบบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นายศิริพงษ์ วงค์ปินใจ
นายภูบดี กลิ่นโอชา
นายหัสศวรรษ ทิพย์จักร
			
สแกนบัตร (RFID)
98 20p23n0233 ระบบบำ�บัดน้�ำ ในบ่อกุง้ ผ่านแอพพลิเคชัน Blynk โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายชวลิต ธิจันดา
นางสาวมนัญชา เมืองคำ�
นางสาวพินทุสร เมืองชื่น
				
เชียงราย			
นางสาวทิตยา ลำ�ยู
99 20p23s0015 ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายเอนก ถนอมผล
นายปภาณ ยิวสิว
นางสาวธมลวรรณ คงเกลี้ยง
			
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ตรัง			
นายสุกฤษฏิ์ ส่งเสริม
100 20p23s0086 แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วยโครงข่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายวิชัย บัวเนี่ยว
นายภทรกร นิจจรัลกุล
นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง
			
ประสาทเทียม
สตูล			
นายวิลดาน หลงลูวา
101 20p23s0123 ราวตากผ้าอัจฉริยะ
โรงเรียนแสงทองวิทยา
นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล
นายพัชรพล จริงจิตร
นายรัฐกรณ์ พัฒโน
							
นายชญานนท์ แซ่ลี้
102 20p23w0001 โปรแกรมยืนยันตัวบุคคลผ่านคลื่นสมองโดยใช้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
นายธีรภัทร์ สัตตบงกช
นายวุตตินันท์ ผลดีเยี่ยม
			
วิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่
			
เหมาะสมของแต่ละบุคคลและใช้อัลกอริทึม
			
ของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) 14 โครงการ

90 20p22n0173 กาลครั้งหนึ่งของ...พระราชา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
นางสาวพลอยไพลิน จันกุนา
							
91 20p22s0020 มหาธาตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
นายณัฐนัย ยาพระจันทร์
				
สตูล			
92 20p22s0067 แพนตัสกับดินแดนอันเปลี่ยวร้าง
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง
นายศุภชัย บุญเจริญ

สถาบัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นักเรียน) 11 โครงการ
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ระบบการจัดการรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ		
และแบ่งจ่ายทรัพยากรโดยใช้ Docker
สำ�หรับการทำ�ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ระบบประมวลผลและควบคุมราวตากผ้า
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
นางสาวสรชา แย้มนวล
นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์
อัตโนมัติด้วย IoT
เพชรบุรี			
นางสาววรัญญา เฉยราษฎร์
แอพพลิเคชั่น แป้นพิมพ์อักษร braille
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
นายอายุวัต ปิณฑวิรุจน์
นายพัชรพล เจียรนัยปยุกต์
ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์				
นายธนพนธ์ สุวรรณมณี
กล้องตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้การประมวลผล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
นายเมธี มีแก้ว
นายธนัตถ์ หอมจันทร์
นายสุรชาติ คงกำ�เหนิด
ภาพแบบดิจิตอล

โครงการ

111 20p32c0370 มานับกันเถอะ มีกี่คนอยู่ในวิดีโอ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายกิติ์สุชาต พสุภา
นายฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา		
				
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
112 20p32c0396 ระบบตรวจนับจำ�นวนคนในภาพวีดีโอโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์		
			
ใช้คอนโวลูชั่นนอลนิวรอลเน็ตเวิร์ค
113 20p32i0364 การแข่งขันนับจำ�นวนคนด้วยอัลกอริทึม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว		
			
Haar Cascade , Faster R-CNN และ					
			
Tiny Face HR-RES101

หัวข้อพิเศษ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำ�นวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) 6 โครงการ

107 20p31c0299 ซียูดีปแค็ช โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายบุญเสริม กิจศิริกุล
นายดนุภัทร คำ�นวนสินธุ์
นายณัฐสิทธิ์ มหากุศลศิริกุล
			
เอกสารภาษาไทย
108 20p31c0512 โปรแกรมตรวจจับการคัดลอกภาษาไทยอย่างง่าย โรงเรียนปทุมวิไล
นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์
นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว
นายนพดล สอดศรี
							
นายทัศไนย บุตรหวาน
109 20p31i0226 ระบบการตรวจจับการคัดลอกผลงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวจันทิมา พลพินิจ
นายสกรานต์ อาษานาม
นายกิตติธร เสริมไธสง
			
แบบสองภาษา: ไทย-อังกฤษ					
110 20p31n0167 โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม
นายกวีวุฒิ ชูจิตร
นายพิมุกต์ธีร์ ใจกล้า
			
ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ				
นายดรันภพ เป็งคำ�ตา

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) 4 โครงการ

103 20p23w0003
			
			
104 20p23w0028
			
105 20p23w0032
			
106 20p23w0104
			

รหัส

สถาบัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) 14 โครงการ
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117 20p33c0216 รังผึ้งอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวธีรณี อจลากุล
นายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง
นายวัชริศ บุญยิ่ง
				
พระจอมเกล้าธนบุรี 			
นายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร
118 20p33c0415 วีแคร์: แพลตฟอร์มสำ�หรับแนะนำ�การดูแล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นายณัฐพงศ์ ติวะวงศ์
นายคริษฐ์ มัชปาน
			
รถยนต์โดยอาศัยเทคโนโลยีไอโอที
พระจอมเกล้าธนบุรี 			
นายธีทัต กอร์ปอริยจิต
119 20p33c0423 T2A: ระบบติดตามพิกัดและแจ้งเตือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นายราชศักดิ์ รักษ์กำ�เนิด
นายอินทัช สินพูนภักดิ์
			
สถานะของพัสดุ
พระจอมเกล้าธนบุรี
120 20p33c0533 ระบบเครือข่ายวัตถุเคลื่อนที่อัจฉริยะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพีรพล เวทีกูล
นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์
นางสาววรรณิตา เถกิงศักดิ์ศิริ
							
นายปณายุ คีลาวัฒน์
121 20p33e0033 เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์
นายศักดิ์สิทธิ์ เทพทัศน์
นางสาวประกายมาศ เพ็งศรี
			
อับสัญญาณโทรศัพท์ กรณีศึกษาอุทยาน
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
			
แห่งชาติเขาใหญ่
วิทยาเขตปราจีนบุรี
122 20p33e0060 โคมไฟแอลอีดีรักษาทารกตัวเหลือง Cerulean มหาวิทยาลัยบูรพา
นายนรรัตน์ วัฒนมงคล
นายณัทกร เกษมสำ�ราญ
นายภูเบศวร์ พอดี
			
Mark 5s Smart Medical Edition				
นายพีรพล อินธิกาย
123 20p33i0105 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำ�ประปา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายพีระ บุญฉลาด
นางสาวพรธีรา สุธรรม
นางสาวปรียาพร อินทะพันธ์
			
อัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บุรีรัมย์			
นางสาวสุวิมนต์ แก้วตา
124 20p33i0159 เปลพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร
นายภูวดล กาบคำ�
นายเทิดเกียรติ กำ�ลังไทย
								

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำ�หรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) 15 โครงการ

114 20p32i0402 ระบบตรวจจับใบหน้าแบบเร็วที่สุดสำ�หรับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
นายจิณณวัตร ทะลาสี		
			
ตรวจนับคน					
115 20p32n0075 โปรเเกรมนับจำ�นวนคนในภาพวิดีโออย่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม
นายธีราพัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์
นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์
			
มีประสิทธิภาพ
116 20p32w0047 ฮิวเมนเน็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ
นายภูมิ เวทยากร		
				
วิทยาเขตศาลายา

รหัส

หัวหน้าโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

หัวข้อพิเศษ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำ�นวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) 6 โครงการ
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132 20p34c0151 ระบบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวจันทนา จันทราพรชัย นายกัญจนสิทธ ทองเล็ก
นายนรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ
			
หลังเกิดอุบัติเหตุ				
นายพชร ภัททิยธนี
133 20p34c0305 ระบบค้นหาร้านค้าออนไลน์ด้วยรูปสินค้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายกิติ์สุชาต พสุภา
นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์
นายธนวัฒน์ หลอดแก้ว
				
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง			
นายณัฎฐ์ ชูกำ�แพง
134 20p34c0384 ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติสำ�หรับช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวธีรณี อจลากุล
นายวรัตม์ กวีพรพจน์
นายสิรภพ วงศ์สถาพรพัฒน์
			
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
พระจอมเกล้าธนบุรี			
นายปิยพนธ์ ตรังจิระเสถียร
135 20p34n0006 ระบบสรุปบทความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม
นายจิรายุส แก้วชื่น		
136 20p34w0060 เอสทรีทิช: แอพพลิเคชั่นประเมินสุนทรียภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ
นายพรพัฒน์ เพชรฉาย
นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ
			
ของภาพถ่ายด้วยการกำ�หนดคะแนน และ
วิทยาเขตศาลายา
			
ให้คำ�แนะนำ�บนโทรศัพท์มือถือ
137 20p34w0074 ซอฟต์แวร์พยากรณ์อาการกำ�เริบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
นายวสุธร สนามชัย
นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์
			
ของโรคแพ้ภูมิตนเอง
วิทยาเขตศาลายา			
นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช

หัวข้อพิเศษ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) 6 โครงการ

125 20p33n0031 ทำ�อะไรอยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายจักริน ชวชาติ
นายพัสกร โตวตระกูล
นายพิศลย์ เรือนอินทร์
							
นายศรายุธ เตชะแก้ว
126 20p33n0112 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ
นายอรรถพล วงษ์วิกิจการ
			
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบ ZigBee
127 20p33s0130 ฟาร์มป่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายอภิชาติ หีดนาคราม
นายวรงค์รัชต์ มณีพันธ์
นายณัฐวัตร ทองอร่าม
				
วิทยาเขตภูเก็ต
128 20p33s0185 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต
นายทศพล เหมนะ
นายอุดม แนะแก้ว
				
วิทยาเขตภูเก็ต			
นางสาวศราวดี พุดขาว
129 20p33s0195 หุ่นยนต์ปลูกผักสวนครัว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวพัชรี เทพนิมิตร
นางสาวเมธินี เดชชัยยันต์		
				
วิทยาเขตภูเก็ต
130 20p33w0030 เซเนริตี้: ระบบพรมอัจฉริยะเพื่อเพิ่ม
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายเพชร สัจจชลพันธ์
นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์
นางสาววิชิตา เสือจุ้ย
			
ความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน
วิทยาเขตศาลายา			
นางสาววิมลนันท์ พีระสินเจริญ
131 20p33w0049 ระบบการจัดการหนังสืออย่างฉลาด
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสนิท แสงเหลา
นายชวัลวิทย์ กฤษณาวารุณ
นายชิติพัทธ์ รัตนภิรมย์
			
สำ�หรับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา			
นายภากร กอสนาน

รหัส

หัวหน้าโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำ�หรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) 15 โครงการ

ลำ�ดับ
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ตะวันตก

เหนือ
ตะวันตก

กลาง

กลาง

กลาง

ตะวันตก		

ตะวันตก

ใต้

ใต้

ใต้

เหนือ

เหนือ

ภาค

โครงการ

สถาบัน

ผู้พัฒนา

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
ภูมิภาค

จังหวัด

1 20YTBIC00573 ผลของแคลเซียมไอออนและยูเรีย
กำ�เนิดวิทย์
นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ
นางสาวอาจรีย์ ธิราช
กลาง
ระยอง
		
ในการซ่อมแซมตนเองของคอนกรีต		
เด็กชายภูริ โพธิ์พรม
นางสาวศิริพร สันติวรพงศ์
		
โดยใช้ แบคทีเรีย Bacillus subtilis, 		
นายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล
		
Bacillus megaterium และ Bacillus
		
licheniformis				
2 20YTBIC00598 การพัฒนาชุดคิทตรวจสอบไวรัส
มหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวสวิตา ทวีอมรรัต
นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
กลาง
นครปฐม
		
ตับอักเสบซี		
นายมงกุฏเพชร โคตรสาขา
				
นางสาวนวรัตน์ ทองสุข
3 20YTBIC00611 การศึกษาความสามารถในการยับยั้ง มหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ น.ส.สถาพร วรรณธนวิจารณ์
กลาง
นครปฐม
		
แบคทีเรียของไข่ขาวและเยื่อเปลือกไข่		
นางสาวประอร ธารีบูรณ์ชัย
		
และการศึกษาการประยุกต์ใช้ไข่ขาว
		
และเยื่อเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นวัสดุทาง
		
การแพทย์
4 20YTBIC00783 การพัฒนา Transferrin Receptor
มหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวพิมพ์พลอย งามสอาด นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
กลาง
นครปฐม
		
Aptamer ต่อกับ Magnetic Bead 		
นางสาววิภาวรรณ เสรีพิทักษ์กุล นายชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์
		
เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง		
5 20YTBII00569 กระบวนการผลิตและประสิทธิภาพของ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกนกกร ทังสมบัติ
นางสาวกุลธิดา ทองนำ�
ตะวันออก
ขอนแก่น
		
น้ำ�หมีก ชีวภาพจากวัชพืชตระกูลถั่ว ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นางสาวณัฐวดี ศรีธรณ์
นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
เฉียงเหนือ:
		
ที่มีผลต่อการกำ�จัดแมลงศัตรูและ		
นายพีรวิชญ์ มาตย์นอก		
มหาวิทยาลัย			
		
การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ 105				
เทคโนโลยีสุรนารี
6 20YTBIN00096 การพัฒนาถ้วยน้ำ�ผึ้งเทียมเพื่อการขยาย ดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์
นายวิรชัช ศรีปุริ
นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
เหนือ
เชียงราย
		
รังของชันโรง		
นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู
				
นายบุณยกร สอนขยัน
7 20YTBIS00220 ศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอม
ตากใบ
นางสาวอัสมาวาตี มะดาโอ๊ะ
นายจินดา คงเจริญ
ใต้
นราธิวาส
		
กระดังงาเก่า ด้วยการทำ� Seed		
นางสาวฟาราฮ์ เง๊าะสือนิ
		
priming กับการกระตุ้นด้วยความร้อน		
นางสาวอลิศรา มะ
		
และสารสกัดจากปลีกล้วย

รหัส

สาขาชีววิทยา 8 โครงงาน

ลำ�ดับ
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สาขาชีววิทยา 8 โครงงาน

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

9 20YICHC00486 การศึกษากลไกปฏิกิริยาการเกิด pincer มหิดลวิทยานุสรณ์
นายสิริวรรธน์ จิระอานนท์
นายสาโรจน์ บุญเส็ง
		
palladacycle: คำ�นวณด้วยวิธี DFT
10 20YTCHC00526 การใช้กากแครอทผงแทนที่เนยขาว
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
น.ส.พิชญาสินี ขจรเศรษฐการ นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม
		
ในบราวนี่
ปทุมธานี
นางสาวสันต์ฤทัย อริยะบารนีกุล
				
นางสาวธนภรณ์ แคมงคลสุข
11 20YTCHC00725 การพัฒนาเซนเซอร์กระดาษสำ�หรับ มหิดลวิทยานุสรณ์
นายบวรทัต บุญรักษ์
นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
		
การตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในน้ำ�		
นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ
				
นางสาวเก็จสิรี สุปิตา
12 20YTCHI00676 การเพิ่มประสิทธิภาพอิฐบล็อกด้วย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นางสาวอภิญญา โชติสนธ์
นายสุรศักดิ์ บุญธิมา
		
ยางพาราและซิลิกาจากเถ้าแกลบ		
นางสาวอินธิรา สมศรีโย		
				
นางสาวกัญธิชา พลเสนา		
						
13 20YTCHN00119 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และสมบัติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาวธัญพิชชา สิงห์โนนตาด นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
		
ทางกายภาพและทางเคมีของเพคติน พิษณุโลก
นางสาวแพรวา มากมี
		
ที่สกัดจากเปลือกเมล่อนเพื่อใช้ในการ
		
ผลิตแคปซูล
14 20YTCHN00675 การพัฒนาเม็ดบีทจากยางมะกอกป่า ดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์
นางสาวกุลณัฐน์ จักรใจวงศ์
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
		
เพื่อควบคุมการปลดปล่อย สารซาโปนิน		
นางสาวรุ่งรวี อินต๊ะวงค์
		
ในการกำ�จัดหอยที่เป็นศัตรูพืชทาง		
นางสาวเกวลิน เขื่อนแก้ว
		
การเกษตร
15 20YTCHU00120 ฟิล์ม CMC ลดภาวะโลกร้อนจากวัชพืช อนุกูลนารี
นางสาวธิดารัตน์ โยธาฤทธิ์
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม
				
นายยุทธพงษ์ ศรีตระการ		
				
นางสาวปนัดดา ปรีพูล		
						

สาขาเคมี 7 โครงงาน

ลำ�ดับ
รหัส
โครงการ
สถาบัน
ผู้พัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
8 20YTBIU01204 การยืดอายุเยลลี่หมากเม่าโดยการ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวปพิชญา เจียมไพเราะ นายเมฆา ดีสงคราม
		
ใช้สารสกัดจากฝาง		
นางสาวปริณดา ชินโน
นางสาวชลฤชา คะสาราช
				
นางสาวญาณิศา เพชรสังข์		
						

39

ปทุมธานี
นครปฐม

กลาง
กลาง

เชียงราย

กาฬสินธุ์

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ตะวันออก
เลย
เฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี			
เหนือ
พิษณุโลก

นครปฐม

จังหวัด
สกลนคร

กลาง

ภูมิภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สาขาคอมพิวเตอร์ 3 โครงงาน

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

23 20YTEVC00493 การปรับปรุงวิธีบำ�บัดน้ำ�เสียที่เป็นมิตร กำ�เนิดวิทย์
		
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การตรึงสาหร่าย		
		
ขนาดเล็ก Chlorella vulgaris

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 โครงงาน
นายธนกฤต วงษ์สถิตย์
นายจิรเมธ คิญชกวัฒน์

น.ส.พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ
นางสาวกรองกาญจน์ จันต๊ะ

นครพนม

ตะวันออก
เฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ระยอง

สตูล

ใต้

กลาง

นนทบุรี

กลาง

สตูล

กรุงเทพ

ใต้

นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
นางสาวฐรินดา สังยาหยา

กรุงเทพ

จังหวัด
นครปฐม

กลาง

กลาง

นางสาวอาจรีย์ ธิราช

19 20YTENC00300 นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
นายพงศธร ทัพธานี
นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร
				
นายปฏิภาณ ยะถาเทศ
				
นายณัฐวุฒิ เข็มลา
20 20YTENC00402 โครงงานหุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะสำ�หรับ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นายชยุต ศรีสำ�อางค์
นายแม็ทธิว วิชัยดิษฐ์
		
ผู้สูงวัยและครอบครัว		
นางสาวมนลภัส ช่างสุพรรณ
				
นางสาวพณิชา ชัยวิชยานันท์
21 20YTENS00257 เครื่องกายภาพบำ�บัดผู้ป่วยกล้ามเนื้อ พิมานพิทยาสรรค์
นายนันทวัฒน์ ชำ�นิธุระการ
นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
		
อ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง
22 20YTENU00268 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ปิยะมหาราชาลัย
นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์
นายศิลปกรณ์ จันทไชย
		
แบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน		
นางสาวปรมาภรณ์ กลิ่นบำ�รุง นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
						
						

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4 โครงงาน

ภูมิภาค
กลาง

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
นายวุฒิชาติ แสวงผล

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

ลำ�ดับ
รหัส
โครงการ
สถาบัน
ผู้พัฒนา
16 20YICSC00068 การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการ
มหิดลวิทยานุสรณ์
นายศุภวิชญ์ ผึ้งแดง
		
เรียนรู้เชิงลึกสำ�หรับใช้ในการวิเคราะห์			
		
ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อ
		
หาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการ
		
มองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล
17 20YICSC00709 การทำ�นายผลอัตโนมัติโรคมะเร็งปอด กำ�เนิดวิทย์
นายวรเวธน์ อัศวลายทอง
		
จากภาพถ่ายเอกซเรย์
18 20YTCSS00505 โปรแกรมคำ�นวนเลขนัยสำ�คัญและการ พิมานพิทยาสรรค์
นายณภัทร ดลภาวิจิต
		
แปลงหน่วย		
นายทวีสิน แสงดี
				

40

โครงการ

สถาบัน

ผู้พัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ภูมิภาค

29 20YTMAC00291 การศึกษาการสลับตำ�แหน่งของไพ่
มหิดลวิทยานุสรณ์
		
ตัวเลขจากการจัดเรียง		
				
30 20YTMAC01137 การแพร่สัญญาณในกราฟคลุมเครือ
สิรินธรราชวิทยาลัย
				
				

สาขาคณิตศาสตร์ 4 โครงงาน
นายปณิธิ วนศิริกุล
นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์
นายนฤปชัย ไพรระหงกุล
นายชัยพัฒนา จันทรพรหมเดช
นายพีรพัฒน์ ฤกษ์ชัยมงคล
น.ส.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร
นางสาวอริสา ไหลสุพรรณวงค์ นางสาวภาสวรรณ นพแก้ว
นางสาวณัฐธิดา อินทร์พรหม

นครปฐม
นครปฐม

กลาง

กาฬสินธุ์

สุราษฎร์ธานี

พิษณุโลก

ขอนแก่น

นครปฐม

จังหวัด

กลาง

24 20YTEVC00500 การเร่งปฏิกิริยาการกำ�จัดฟีนอลโดย
มหิดลวิทยานุสรณ์
นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว
นางสาวณุจุฑา ธรรมสุเมธ
กลาง
		
เอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักตบชวา		
นางสาวปิยมน ทรงพานิช
				
นางสาวปริยากร กาญจนวัฒน์
25 20YTEVI00641 การคัดแยกและการประยุกต์ใช้
กัลยาณวัตร
นางสาวปนัดดา ก้อมมังกร
นายวีรยุทธ ทองแดง
ตะวันออก
		
จุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลาย		
นางสาวอัญชุลี มณีโชติ		
เฉียงเหนือ:
		
น้ำ�มันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมร่วมกับ		
นางสาวญาดา ปฐมบุตร		
มหาวิทยาลัย
		
วัสดุดูดซับน้ำ�มันจากวัสดุเหลือใช้ทาง				
เทคโนโลยีสุรนารี
		
การเกษตร
26 20YTEVN00494 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับ
เฉลิมขวัญสตรี
เด็กหญิงวิมลณัฐ ลาภอุดม
นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น
เหนือ
		
คอมโพสิตจากเส้นใยเซลลูโลสเพื่อ		
นางสาวพีรดา ชัยจิตติประเสริฐ นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู
		
การดูดซับคราบน้ำ�มัน		
เด็กหญิงกรกนก ลิ้มประเสริฐ
27 20YTEVS00971 นวัตกรรมอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�จาก
สุราษฎร์พิทยา
นายกษิดิ์เดช สุขไกว
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
ใต้
		
เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่		
นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
				
นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว
28 20YTEVU00524 การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียน สมเด็จพิทยาคม
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ป้องกัน
นางณิชากร สงวนกลิ่น
ตะวันออก
		
และการนำ�ไปใช้ประโยชน์		
เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญไชโย		
เฉียงเหนือ:
				
เด็กหญิงสุนันทา แดนดงเมือง		
มหาวิทยาลัย
						
อุบลราชธานี

รหัส

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 โครงงาน

ลำ�ดับ
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รหัส

โครงการ

สถาบัน
เหนือ
ใต้

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

ภูมิภาค

นายบรรเจิด สระปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษา

33 20YTMSC00014 การพัฒนาถุงเพาะชำ�ชีวภาพจาก
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล
นายขุนทอง คล้ายทอง
กลาง
		
กากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวา
ปทุมธานี
นายตติยะ บุญเลิศ
		
โดยใช้น้ำ�ยางพาราเป็นวัสดุประสาน
34 20YTMSC00029 การประดิษฐ์เครื่องมือวัดความ
มหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวภัคธีมา ดุริยะภัสสร ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุดใจ
กลาง
		
หนาแน่นของไม้โดยวัดค่าความเร็ว		
นางสาวภิรมณ เพิ่มศิลป์
		
เสียงที่ผ่านในไม้ที่มีชีวิตด้วย		
นายณัฐชนน จริยานุรัตน์
		
ปรากฏการณ์เปียโซอิเล็กทริก
35 20YTMSC00371 สารเคลือบผิวจากไฮโดรเจลร่วมกับ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาวกชมน สุขารมณ์
นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม
กลาง
		
ไคโตซานสำ�หรับยืดอายุและรักษา
ปทุมธานี
นางสาวอินธิรา สร้อยนาค
		
คุณภาพของมะนาว		
นายสฤษฏพงศ์ ขันทอง
36 20YTMSI00655 การพัฒนาวัสดุมุงหลังคาโดยซิลิกา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ตะวันออก
		
ที่มีรูพรุนจากเถ้าชานอ้อย
บุรีรัมย์
นางสาวกรกุลนัฏฐ์ คิดรัมย์		
เฉียงเหนือ:
				
น.ส.ศุภาพิชญ์ ธรรมกิตติพันธ์		
มหาวิทยาลัย
						
เทคโนโลยีสุรนารี
37 20YTMSI01087 วัสดุจากส่วนผสมของขยะพลาสติก
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นายโชติพงศ์ จอดนอก
นางสาวนภาพร เทียมทะนง
ตะวันออก
		
ประเภท PET(พอลีเอทิลีน
บุรีรัมย์
นายเรวัฒน์ สิงห์วงค์
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
เฉียงเหนือ:
		
เทเรฟทาเลต) กับซิลิกาเเอโรเจลที่สกัด		
นายคณาวิน ยอดไฟอินทร์		
มหาวิทยาลัย
		
ซิลิกาจากเถ้าเเกลบ				
เทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวัสดุศาสตร์ 8 โครงงาน

นางสาวธนบดี ศรีสุวภัค
นางสาวณัฐนารินทร์ เปี้ยสาย
นางสาวลินลกาญจน์ ชาติสืบ
นางสาวพิชญา บัวสวัสดิ์
น.ส.ศิริกาญจน์ ธนพันธ์พาณิช
นางสาวพริมา ภคเมธาวี

ผู้พัฒนา

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

31 20YTMAN00867 การประยุกต์ใช้การหาปริมาตร เพื่อ ลำ�ปางกัลยาณี
		
สร้างเครื่องแยกเหรียญ		
				
32 20YTMAS01055 จุดสัมผัสของทรงกลมบนระนาบใน
ภูเก็ตวิทยาลัย
		
ภาคตัดทรงกระบอกสามมิติ		
				

ลำ�ดับ

สาขาคณิตศาสตร์ 4 โครงงาน

42

บุรีรัมย์		

บุรีรัมย์

ปทุมธานี

นครปฐม

ปทุมธานี		

ภูเก็ต

ลำ�ปาง

จังหวัด

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

41 20YIPEC00087 เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์จาก
สตรีวิทยา
นางสาวณิชาภัทร์ บรรเลงจิต นายโกเมน ปาปะโถ
		
ความหนืดของน้ำ�มันทอดซ้ำ�			
นายปราโมทย์ น้ำ�ยาง
42 20YTPEC00266 ชุดตรวจปริมาณบิลิรูบินในทารก
มหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวจิดาภา เจิมจรุง
นางปราณี ดิษรัฐกิจ
		
แรกเกิดแบบกระดาษที่อ่านค่าความ		
นางสาวชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ
		
เข้มด้วยหลักการดูดกลืนแสง
43 20YTPES00535 อิทธิพลของการเติมอนุภาคนาโนนีโอดี ป่าพะยอมพิทยาคม
นางสาวมนัสนันท์ บุญญานุวัตร์ นางสาวชลธิรา แสงสุบัน
		
เมียมออกไซด์ต่อโครงสร้างทางจุลภาค		
นางสาวปวันรัตน์ ขณะรัตน์
		
และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัท
		
โซเดียมไททาเนต
44 20YTPEU00531 การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของ สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวสิริกาญจน์ ทองระอา นางเสาวรจนี จันทวงศ์
		
พลังงานความร้อนโดยใช้ขี้ซีที่มีตาม		
นางสาวณัฐณิชา นามวงศ์		
		
ชนบท		
นางสาวปัณณธร คุ้มหล้า		
						

สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ 4 โครงงาน

ลำ�ดับ
รหัส
โครงการ
สถาบัน
ผู้พัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
38 20YTMSN00065 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นายชวรัตน์ รัตนเสถียร
นางปิยะมาศ เจริญชัย
		
อากาศและดูดซับกลิ่นจากเยื่อเปลือก พิษณุโลก
นางสาวพิจิตรา ทับชม
		
ทุเรียน และถ่านเปลือกทุเรียน
39 20YTMSN00832 การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดง จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาวจินตนารี สุบานงาม
น.ส.นารีรัตน์ พิริยพันธุ์สกุล
		
และฝ้ายขาว
เชียงราย
นางสาวชุติมา ราชคมน์
				
นางสาวศุภวรรณ การงาน
40 20YTMSU00588 การผลิตฟองน้ำ�จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็น สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวกมลชนก ตรีรัตน์
นายเมฆา ดีสงคราม
		
วัสดุทางเลือกในการปลูกพืชแทนดิน		
นางสาวพิสิฏฐา พรหมขันธ์		
				
นางสาวมนัญชยา สังหมื่นเหม้า		
						

สาขาวัสดุศาสตร์ 8 โครงงาน

43

นครปฐม
พัทลุง

สกลนคร

กลาง
ใต้

ตะวันออก
เฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สกลนคร

ตะวันออก
เฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

กรุงเทพ

เชียงราย

เหนือ

กลาง

จังหวัด
พิษณุโลก

ภูมิภาค
เหนือ

ค่าย eCamp

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
		 เชียงราย
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
			
3 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
			
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
			
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
			
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
		 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		 นครราชสีมา
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
			
10 โรงเรียนพญาไท
			
11 มหาวิทยาลัยมหิดล
			
12 มหาวิทยาลัยบูรพา
			
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
			
14 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
			

ลำ�ดับ
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นาย
นาย
นางสาว
เด็กหญิง
เด็กหญิง
เด็กหญิง
เด็กชาย
เด็กชาย
นาย
นาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กหญิง
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กหญิง
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
นาย
เด็กชาย
เด็กชาย

คำ�นำ�หน้า
กิตตินันท์ กั้ววิบูลย์
พีรพัฒน์ ถาเครือ
กรชนก บุญยืน
ฐิติรัตน์ รักพ่วง
กัญญารัตน์ ทองจินดาพันธ์
มัดหมี่ ดาก้า
ปภิณวิช อาสนเพชร
ภควัต ดาวสดใส
นัฏทพงศ์ บุตรกูล
นันทกานต์ ภูมิเลิศ
ภูธิป อรรถบุตร
พิสิษฐ์ กิ่งมาลา
ณัฐวรินทร์ ปัตถา
สุขปวัตน์ เมืองสมบัติ
จิราภัทร ศรีศิลา
ณัฐกรณ์ ศรีศิลา
บุญพบ สุตะพันธ์
ปริน ชุมสำ�โรง
ศุภเสกข์ เตชะปัญญา
วุฒิชัย กาวิน
ธนกฤษ อั้นอุดม
สินีกันต์ กูลกิจจรัสชัย
ปุญญพัฒน์ พิมพ์จันทร์
ปฎิภัส ปริวรรตสกุล
ภีระพงศ์ ฐิติเมธาภิรมย์
สัจภูมิ ไกรเลิศรัตน์
สุรเดช นนท์ธิจันทร์
ณัฐพัชร์ เตียเจริญ

ชื่อ-นามสกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
นายจำ�เริญ เกตุแก้ว
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
นางสาวชุมพร สุนทร
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นายสุวิทย์ กิระวิทยา
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี		
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
นางสาวสุดารัตน์ น้อยหา
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางสาวแสงเดือน โปธา		
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนเดชอุดม
นายธรรมรส รักธรรม		
โรงเรียนเดชอุดม		
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
นายประภากร สุวรรณะ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
นายกิตติศักดิ์ ทองดา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
โรงเรียพญาไท
นายนิวัต บุญมานันท์
โรงเรียพญาไท
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ผศ.เดชา วิไลรัตน์
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง
ดร.สัญชัย เอียดปราบ
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนวัดราชโอรส
นายมังกร แซ่ว่อง
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนบ้านดอนจำ�ปาดอนสวรรค์
นายสมพร เตียเจริญ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

สถาบัน

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YECC 2018)
ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

โครงการ

สถาบัน

ผู้พัฒนา
นายณัฐพงษ์ เพ็ชรนิล
นางสาวภีรดา ช่วยนางเดียว
นางสาว จันทร์จิรา ผลไธสง
นายไพรธวัช สัมภาวะผล
นายศตวรรษ ย่องยัง
นางสาวเสาวลักษณ์ สระธรรม
นายเนติพงษ์ แสงตะวัน
นายเนติพงษ์ ชาลีกุล
นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา
นายนิมิตรชัย ทำ�นา
นายอนุวัฒน์ น้อยหลา
อิตาลี จรัญภิญโญ
กรรณิการ์ เกือบสันเทียะ
นายวีระยุทธิ์ แปยอ
นายรัชฎาพงษ์ คุทานนท์
นางสาวณัฎฐากานต์ ทองขาว
นางสาวสิริธร ศรีไพบูลย์์
นายณัฏฐ์ดนัย เอี่ยมปา
นายกันตพัฒน์ ตั้งพรเจริญสุข
นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคล
นายปรมินทร์ แสงแก้ว
นายกฤษณะ ธิวโต
นายรัฐธรรมนูญ พลอยเพ็ชร

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YECC 2018)
ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประเภทนิสิต นักศึกษา

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

001 YECC1701 หุ่นยนต์ปลูกมันสำ�ปะหลัง IoT (Robot cassava)
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
					
					
002 YECC1704 เรือรดน้ำ�อัจฉริยะ (Proposal-Smart Watering Plant) มหาวิทยาลัยมหิดล
					
					
003 YECC1709 เครื่องวัดมะขามขึ้นราในฝัก (Detection device for
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		
internal mold infection in tamarind)			
004 YECC1712 หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด#14 (Corn planting Robot)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
					
					
005 YECC1713 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		
(Smart Organic Wheat grass Growing Kit)			
006 YECC1714 หุ่นยนต์จัดเรียงวัตถุดิบอัตโนมัติ (Robot Auto Store)
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
					
007 YECC1719 ฟาร์มผัก 4.0 (SCADA for Smart Farm)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
					
008 YECC1723 “ระบบให้อาหารและเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในฟาร์มไก่ไข่
มหาวิทยาลัยบูรพา
		
(Food Feeding and Light Control System 			
		
in Layer Chicken Farm)”			
009 YECC1728 “เครื่องตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าและแสดงผลแบบไร้สาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		
(มอเตอร์อัจฉริยะ) (Smart Motor)”
วิทยาเขตสกลนคร
					

รหัส

สาขาวัสดุศาสตร์ 8 โครงงาน

ลำ�ดับ
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นายเมธา ทัศคร

นายสัญชัย เอียดปราบ

นายดุสิต ธนเพทาย

นายสมพร เตียเจริญ

ผศ.อุษา คงเมือง

นายอมร จิรเสรีอมรกุล

ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

นายเดชา วิไลรัตน์

นายสมพร เตียเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวัสดุศาสตร์ 8 โครงงาน

ผู้พัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายไชยณรงค์ ทุมาภา
นางสาวปริยกร ปุสวิโร		
นางสาวธันยกร เบญจพรหมผดุง
นายนิติธร ชัยวงศ์โรจน์					
นางสาวมัญชุพร ปึงทิพย์พมิ านชัย					
นายธนธรณ์ นทีแสนประเสริฐ
นายอนพัทย์ แก้วสถิตย์วงศ์				
นางสาวชัญญานุช ลิขติ ปัญจมานนท์
นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ
นางสาวพรชนัน งามจรัสฤทัย
นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์
นายเดชา ดรินทพงศ์
นายจิรทีปต์ ภักดีงาม
นายธนพต เพ็ชรไทย
นางสาวจิราพัชร ยงยุทธ
นายธนวิชญ์ ตันเต็ง
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นางสาวกิรณา ตันบูรณา
นายณัฐดนัย ไทยแท้
นายวรัญญู เนรังษี
นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา
นางสาวตะวันฉาย หงสนันทน์
นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ
นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
นายสนั่น พิรุณจินดา
นายณัฐวัฒน์ จำ�ลองราษฏร์
นายนิติภูมิ อุ่นอารมย์
นายวรรธนะ ยุบลบัณฑิตกุล
นายกอบบุญ ทัศวงษา
นายภัคพงศ์ อัตถวิบูลย์
นายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
นางสาวเพชรประกาย ศิรเิ ผ่าสุวรรณกุล
นายภูดิศ ดาวเวียง					
นางสาวภาดา โพธิ์สอาด
นายอติวงศ์ สุชาโต
นายวสุพล แหวกวารี
นางสาวพัชฌาพร วิมลสาระวงค์

รายชื่อผู้พัฒนาผลงาน
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ประจำ�ปี 2560

ลำ�ดับ
รหัส
โครงการ
สถาบัน
001 TK5010
MakerPlayground
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
					
					
					
					
					
002 TK5013
เป็นหนึ่ง
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
					
					
					
					
003 TK5014
Frenzy Bunny
โรงเรียนระยองวิทยาคม
					
					
					
					
004 TK5015
SoulTwoSide
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
					
					
					
005 TK5016
Gary : Lost in the space
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
					
					
					
					
					
					
006 TK5019
Hear4U
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
					
					
007 TK5022
Time for Tales
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สาขาวัสดุศาสตร์ 8 โครงงาน

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

นายวิศิษฏ์ ริมเขต
นางสาวทรินันท์ คงนคร
นางสาวดลยา ชูจันทร์
นางสาวจริณรัตน์ คำ�ผิวพันธ์
นางสาวภัทรสุดา พสุรัตน์
นางสาวชุติมา อิ่มใจ
นางสาวขนิษฐา ต้นพุฒ
นายวรเลิศ อินนันทะ
นายธีพงษ์ เนาวรัตน์
นายณัฐนนท์ พุทธรักษ์
นางสาวทิฆัมพร วงษ์วาสน์
นางสาวสินีกานติ์ เจริญโสภารัตน์
นางสาวอริสา รัตนวัน
นายธรัฐ สายทองยนต์
นายฉัตรชัย เหลาดี
นายนิภัทร์ คุ้มหมู่
นายนายสุรเชษฐ์ เกตุชรา
นางสาวสาวอรยา ชาชุมพร
นายชาตรี เจริญภักดี
นายณัฐพงศ์ บ่อคำ�
นายณัฏฐนารินท์ พรหมรินทร์
นายศุภกรณ์ ธรรมวงค์
นายกาย เลาวพงศ์
นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข
นางสาวณัจยา พรหมน้อย
นางสาวธนาภรณ์ สิทธิกรเมธากุล
นางสาวณาฌา หิรัญญการ
นางสาวผการัตน์ คงไพสันต์
นางสาวสุภาวดี ภูสนาม

นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์

นายกานต์ ปทานุคม

นายผดุงศักดิ์ วงค์แก้วเขียว

นางอุษา คงเมือง

นายนรินทร รัตนทา

นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวสิศ ลิ้มประเสริฐ

ผู้พัฒนา
นายโศธนะ วิชาเรือง

รายชื่อผู้พัฒนาผลงาน
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ประจำ�ปี 2560

ลำ�ดับ
รหัส
โครงการ
สถาบัน
008 TK5024
Smart Mushroom Box
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
			
(วมว. มธ.-สกร.)”
009 TK5025
KEPT YANG
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
					
					
					
010 TK5026
Rice Keeping
โรงเรียนคำ�เขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
					
					
					
					
					
011 TK5029
BiOTREAT
โรงเรียนมัญจาศึกษา
					
					
012 TK5031
Bed Lesion
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
					
					
					
					
013 TK5032
Pay Plug
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
			
เชียงใหม่		
					
					
014 TK5034
Number Of The Creation: NOTC
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
					
					
015 TK5037
Drageometry
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
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รางวัล

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
(The Twentieth National Software Contest: NSC 2018)
ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล ราย
ละเอียดดังนี้
ประเภทนิสิต นักศึกษา และ ประเภทนักเรียน
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 60,000 บาท เกียรติบัตร โล่รางวัล
		
และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
		
สยามบรมราชกุมารี
		
(หมายเหตุ กำ�หนดการรับถ้วยพระราชทาน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 40,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร
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 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
มอบรางวัลพิเศษ เฉพาะหมวด 33 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำ�หรับสื่อสาร
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 20
(The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)
ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค
โดยมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 60,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการ YSC จะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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รางวัล

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2018)
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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