โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

1

18p11c0002 เกมปาลูกบอลกบอลูกบอล

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธนิสิต ญชัย ตรีภย ตร*ภาค

นิสิต างสิต นักศาวรกษณา ษมาสิต นักศร

นิสิต ายวรเดับชัย ตรีภ กนิสิต กวรรณรตนิสิต %

ภาคกลูกบอลาง

2

18p11c0040 ต.อต/านิสิต ยาเสิต นักศพื่อความบตดับ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

ศึกษาิศ@ลูกบอลปกรรม

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

นิสิต ายจีรว*รวสิต นักศสิต นักศ% ธนิสิต เก*ยรตขจีรวร

นิสิต ายฐาปกรณ% สิต นักศอนิสิต ดับา

นิสิต างสิต นักศาวเบญจีรววรรณ แจีรว/ง
สิต นักศว.าง

ภาคกลูกบอลาง

3

18p11c0041 เลูกบอลเซอร%ของพื่อความบระเจีรว/า

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

ศึกษาิศ@ลูกบอลปกรรม

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

นิสิต ายจีรว*รวสิต นักศสิต นักศ% ธนิสิต เก*ยรตขจีรวร

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภมพื่อความบนิสิต 5ชัย ตรีภ พื่อความบะวงษ%

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@รลูกบอลกษณ% สิต นักศ5ขลูกบอล/อม

นิสิต ายวงศึกษาิศ@%สิต นักศ5ภทิงERH耀"ร% สิต นักศ5ภทิงERH耀"รพื่อความบนิสิต ธ5%

ภาคกลูกบอลาง

4

18p11c0042 หาชัย ตรีภ7นิสิต สิต นักศ.วนิสิต หนิสิต /า

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

ศึกษาิศ@ลูกบอลปกรรม

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

นิสิต ายจีรว*รวสิต นักศสิต นักศ% ธนิสิต เก*ยรตขจีรวร

นิสิต างสิต นักศาวภทิงERH耀"รภร สิต นักศนิสิต ธภกดับ8

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบมพื่อความบ%ชัย ตรีภนิสิต ก ศึกษาิศ@ร*วลูกบอลย

นิสิต างสิต นักศาวภาราดับา มะลูกบอลซ/อนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

5

18p11c0046 ปาก/าผจีรวญภยไปในิสิต ดับนิสิต แดับนิสิต ภาษาองกฤษ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบมพื่อความบศึกษาิศ@า สิต นักศ5วฒนิสิต พื่อความบเศึกษาิศ@ษ นิสิต ายประวทิงERH耀"ย% สิต นักศร/อยเสิต นักศนิสิต า

นิสิต างสิต นักศาวทิงERH耀"ฆัมพร ราชมพื่อความบร ราชัย ตรีภวงค%

ภาคกลูกบอลาง

6

18p11c0047 สิต นักศง สิต นักศงอ*ก สิต นักศงทิงERH耀"*สิต นักศ5ดับ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายอาสิต นักศา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต ายณฐชัย ตรีภย แหวนิสิต หลูกบอล.อ

นิสิต างสิต นักศาววชัย ตรีภญาพื่อความบร เกลูกบอล*7ยงแก/ว นิสิต ายวชัย ตรีภระ ศึกษาิศ@ร*ขดับเค/า

7

18p11c0072 ปBCกจีรวารนิสิต 

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต างสิต นักศาววสิต นักศ5ธดับา ศึกษาิศ@รอารยา

นิสิต างสิต นักศาวดับวงฤทิงERH耀"ย พื่อความบ5กรอดับ

นิสิต างสิต นักศาววรรษมนิสิต  คร/ามสิต นักศมอ ภาคกลูกบอลาง

8

18p11c0099 ไลูกบอลก/าตะลูกบอล5ยอวกาศึกษาิศ@

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรม

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศมรตนิสิต % พื่อความบมลูกบอลบ5ตร

นิสิต างสิต นักศาวยศึกษาิศ@วดับ* ภกดับ*

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@ศึกษาิศ@ชัย ตรีภา กงสิต นักศนิสิต กลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง

9

18p11c0251 มาร%รว%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

บางมดับ

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบทิงERH耀"ธนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% ตร*
สิต นักศนิสิต ทิงERH耀"รพื่อความบย%

นิสิต างสิต นักศาววรยา มาให/ทิงERH耀"รพื่อความบย%

นิสิต างสิต นักศาวก5ลูกบอลนิสิต ษฐ% ยอดับรก

ภาคกลูกบอลาง

10

18p11c0289 เจีรว/าแกะง.วง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

บางมดับ

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต างสิต นักศาวณฐฐณ*ย% เสิต นักศนิสิต าสิต นักศนิสิต 
รตนิสิต %

นิสิต างสิต นักศาวไอลูกบอลดับา ชัย ตรีภยางศึกษาิศ@5

นิสิต างสิต นักศาวธญลูกบอลกษณ% รอดับกลูกบอล ภาคกลูกบอลาง

11

18p11c0290 โทิงERH耀"เทิงERH耀"มโพื่อความบลูกบอล

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@แลูกบอละการ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยศึกษาิศ@ลูกบอลปากร
สิต นักศอสิต นักศาร

นิสิต ายณฐวร ตนิสิต เจีรวรญ

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภชัย ตรีภย ตนิสิต รตนิสิต พื่อความบงศึกษาิศ@%

นิสิต ายสิต นักศทิงERH耀"ธโชัย ตรีภค ว5ฒวรรณ

นิสิต างสิต นักศาวอาทิงERH耀"ญา สิต นักศก5ลูกบอลพื่อความบ5ทิงERH耀"ธ
ไพื่อความบบลูกบอลย%

ภาคกลูกบอลาง

12

18p11c0350 พื่อความบฒนิสิต าเกมทิงERH耀"*สิต นักศามารถสิต นักศร/างฉากแบบสิต นักศ5.มอตโนิสิต มตดับ/วย ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง
ยนิสิต ต*7

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายวสิต นักศ5ต พื่อความบงษ%สิต นักศตยาพื่อความบพื่อความบฒนิสิต % นิสิต ายพื่อความบ*ร% บ5ญมาเลูกบอลศึกษาิศ@

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภามญชัย ตรีภ%Nมะกรดับ
อนิสิต ทิงERH耀"ร%

ภาคกลูกบอลาง

13

18p11c0352 โปรแกรมเกมเอาชัย ตรีภ*วตรอดับเสิต นักศมอนิสิต จีรวรง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายปEFนิสิต พื่อความบงศึกษาิศ@% เกGอะเจีรวรญ

นิสิต ายเมธสิต นักศ สิต นักศมสิต นักศมย

ภาคกลูกบอลาง

14

18p11c0364 ซอวว*สิต นักศ% แทิงERH耀"ปแทิงERH耀"รHป

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@แลูกบอละการ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยศึกษาิศ@ลูกบอลปากร
สิต นักศอสิต นักศาร

นิสิต ายณฐวร ตนิสิต เจีรวรญ

นิสิต ายชัย ตรีภนิสิต าธป บรณวโรดับมก5ลูกบอล นิสิต ายปฏิญญาญญา วารพื่อความบนิสิต ธนิสิต %

นิสิต างสิต นักศาวญาณนิสิต  ศึกษาิศ@ร*ทิงERH耀"องชัย ตรีภย

ภาคกลูกบอลาง

15

18p11c0387 เฟรพื่อความบ[ฟEวเจีรวอร% ร*เว/นิสิต ทิงERH耀"% แอ/นิสิต ทิงERH耀"% เวอร%ชัย ตรีภวลูกบอล อ*มเลูกบอลเทิงERH耀"อร%] ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@แลูกบอละการ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยศึกษาิศ@ลูกบอลปากร
สิต นักศอสิต นักศาร

นิสิต ายธนิสิต ยา นิสิต วลูกบอลลูกบอละออง

นิสิต ายสิต นักศรศึกษาิศ@ษฏิญญา% ชัย ตรีภ.อมาลูกบอล*

นิสิต างสิต นักศาวกมลูกบอลชัย ตรีภนิสิต ก วรโยฬาร ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายสิต นักศหภาพื่อความบ ว5ฒไกรมงคลูกบอล

นิสิต ายอาคม เชัย ตรีภ*ยงโกG

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

รงสิต นักศต

นิสิต ายทิงERH耀"ศึกษาิศ@พื่อความบลูกบอล บ/านิสิต คลูกบอลองสิต นักศ*

นิสิต ายพื่อความบ*รนิสิต ย เสิต นักศนิสิต าพื่อความบทิงERH耀"กษ%

นิสิต ายกตต ทิงERH耀"ว*เตมสิต นักศก5ลูกบอล

-

นิสิต ายณฐวร ตนิสิต เจีรวรญ

นิสิต ายณฤพื่อความบลูกบอล องสิต นักศ5ภานิสิต ชัย ตรีภ

นิสิต างสิต นักศาวณฐมนิสิต  สิต นักศทิงERH耀"ธพื่อความบลูกบอล

นิสิต ายอภวชัย ตรีภญ% จีรวร5งพื่อความบราวงศึกษาิศ@%

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภนิสิต กานิสิต ต% ชัย ตรีภอบรสิต นักศ

ภาคกลูกบอลาง

16

18p11c0398 เกมสิต นักศร/างเสิต นักศรมค.านิสิต ยมคนิสิต ไทิงERH耀"ยทิงERH耀"7งชัย ตรีภาตเเห.งกลูกบอลม5. ดับาว
นิสิต กษตร

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

17

18p11c0399 พื่อความบาราดับอแลูกบอลHก

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@แลูกบอละการ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยศึกษาิศ@ลูกบอลปากร
สิต นักศอสิต นักศาร

18

18p11c0438 เดับอะซงเกอร%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ชัย ตรีภ5ตเมษฏิญญา% ศึกษาิศ@ร*นิสิต ลูกบอลทิงERH耀"า

นิสิต ายธนิสิต ต วงศึกษาิศ@%มาศึกษาิศ@า

นิสิต ายธนิสิต าธป บ5ญลูกบอลอย

19

18p11c0439 เธาซนิสิต ดับ%เวร%ดับ เธาซนิสิต ดับ%เวลูกบอลดับ%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างศึกษาิศ@ศึกษาิศ@ภา พื่อความบนิสิต ธ5วดับ*ธร

นิสิต ายยงยศึกษาิศ@ ครตนิสิต %

นิสิต ายกตตณฐ พื่อความบรสิต นักศ5รภาพื่อความบ

20

18p11c0453 ซาวดับ%ฟลูกบอลกซ%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเกษตรศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

21

18p11c0467 ไลูกบอลทิงERH耀"%ซกแนิสิต ลูกบอล

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

22

18p11c0501 เวร%ลูกบอลดับออฟคาร%โก

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

ค5ร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรม

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

23

18p11c0513 แพื่อความบลูกบอลตฟอร%มควบค5มการเคลูกบอลอนิสิต ทิงERH耀"*สิต นักศYาหรบระบบความ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง
จีรวรงเสิต นักศมอนิสิต 

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

24

18p11c0516 สิต นักศงครามแห.งย5คสิต นักศมย

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

25

18p11c0520 การออกแบบแลูกบอละพื่อความบฒนิสิต าเกมการ%ดับออนิสิต ไลูกบอลนิสิต %ระบบมลูกบอลต ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง
เพื่อความบลูกบอลเยอร%

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

26

18p11c0523 เกมพื่อความบซเซลูกบอลทิงERH耀"*ม*ระบบวางแผนิสิต การกระทิงERH耀"Yาลูกบอล.วงหนิสิต /าบนิสิต  ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง
สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต 

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

27

18p11c0529 สิต นักศงครามสิต นักศามชัย ตรีภนิสิต เผ.า

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

28

18p11c0533 ผ/ป\วย หมายเลูกบอลข 1347

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@แลูกบอละการ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยศึกษาิศ@ลูกบอลปากร
สิต นักศอสิต นักศาร

29

18p11c0545 การออกแบบแลูกบอละพื่อความบฒนิสิต าเกมแอคชัย ตรีภนิสิต จีรวYาลูกบอลองการเดับนิสิต ปา\ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง
บนิสิต โทิงERH耀"รศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"%สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต โดับยใชัย ตรีภ/แว.นิสิต แสิต นักศดับงภาพื่อความบเสิต นักศมอนิสิต 
จีรวรง
18p11c0564 พื่อความบลูกบอลกฟVWนิสิต  คนิสิต ทิงERH耀"รพื่อความบย%
ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

30

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยกร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

วทยาเขต

บางเขนิสิต 

บางข5นิสิต เทิงERH耀"*ยนิสิต 

ผ"พัฒนฒนา

ภาค
ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายธนิสิต าวนิสิต ทิงERH耀"% รกธรรมานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% นิสิต ายสิต นักศารฑิศ แสงศึกษาิศ@ แสิต นักศงทิงERH耀"ว*ป

นิสิต ายวฒนิสิต % วฒนิสิต การ5ณ

นิสิต ายสิต นักศ5ทิงERH耀"ธนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% เจีรวรญพื่อความบานิสิต ชัย ตรีภ

ภาคกลูกบอลาง

ชัย ตรีภ5ตเมษฎ์ ศรีนิ% ศึกษาิศ@ร*นิสิต ลูกบอลทิงERH耀"า

นิสิต ายณฐว5ฒ พื่อความบลูกบอลทิงERH耀"รพื่อความบย%

นิสิต ายธนิสิต นิสิต ภชัย ตรีภ สิต นักศ5โพื่อความบธ8

นิสิต ายก/องณพื่อความบฒนิสิต % จีรวราวชัย ตรีภร%
องกร

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายนิสิต รพื่อความบลูกบอล ดับ*ชัย ตรีภ.วย

นิสิต างสิต นักศาวกวสิต นักศรา อสิต นักศมาแอลูกบอล

นิสิต ายอภคม จีรวตอามาตย%

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต วรตนิสิต % มากบ5ญ

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายพื่อความบงศึกษาิศ@กรณ% วจีรวตเวชัย ตรีภไพื่อความบศึกษาิศ@าลูกบอล นิสิต ายวทิงERH耀"ญญู ภารตร ภารตรตนิสิต %

นิสิต ายวรากร รกรอดับ

บางมดับ

นิสิต ายนิสิต รพื่อความบลูกบอล ดับ*ชัย ตรีภ.วย

นิสิต ายภาณ5วชัย ตรีภร% อ.ทิงERH耀"ฆัมพร ราชมพื่อความบร

นิสิต ายนิสิต พื่อความบดับลูกบอล นิสิต ารถนิสิต รกจีรว

บางข5นิสิต เทิงERH耀"*ยนิสิต 

นิสิต ายไพื่อความบบลูกบอลย% เก*ยรตโกมลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวณฐธยานิสิต % มยฤทิงERH耀"ธา ทิงERH耀"ฏิญญาญาญ% มยฤทิงERH耀"ธา

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต ายวษณ5 โคตรจีรวรสิต นักศ

นิสิต ายคามนิสิต  กลูกบอลย5ทิงERH耀"ธสิต นักศก5ลูกบอล

นิสิต ายเจีรวษฎ์ ศรีนิา ตร*ร5.งกจีรว

นิสิต ายปรเมธ วงศึกษาิศ@%สิต นักศตยนิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

ภาคกลูกบอลาง

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฎ์ ศรีนิจีรวนิสิต ทิงERH耀"รเกษม

นิสิต ายกตตมศึกษาิศ@กดับ8 ในิสิต จีรวต

นิสิต ายโยธนิสิต  ทิงERH耀"องบรรเทิงERH耀"ง

นิสิต ายธญญวชัย ตรีภร% ทิงERH耀"องพื่อความบชัย ตรีภ

นิสิต ายภมอมร อนิสิต ทิงERH耀"รกษา

ภาคกลูกบอลาง

บางรก

นิสิต ายธนิสิต ยา นิสิต วลูกบอลลูกบอละออง

นิสิต ายนิสิต พื่อความบพื่อความบลูกบอล สิต นักศ5ขเสิต นักศดับาะ

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภณฐ ดับวนิสิต ใหญ.

นิสิต ายปEยะ เพื่อความบHงขนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

บางข5นิสิต เทิงERH耀"*ยนิสิต 

นิสิต ายไพื่อความบบลูกบอลย% เก*ยรตโกมลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาววลูกบอลาสิต นักศนิสิต * เพื่อความบมจีรวระพื่อความบา นิสิต างสิต นักศาวธญญ%นิสิต ถสิต นักศ ธนิสิต า
นิสิต ชัย ตรีภ
รงสิต นักศมาพื่อความบงศึกษาิศ@%

นิสิต ายมานิสิต พื่อความบ พื่อความบนิสิต ธ%โคกกรวดับ

นิสิต ายสิต นักศ5ชัย ตรีภจีรวจีรว% จีรวงประสิต นักศทิงERH耀"ธ8

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศรลูกบอลดับา ฝูงใหญ่@งใหญ.

ภาคกลูกบอลาง
นิสิต ายชัย ตรีภานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% เตHมไชัย ตรีภยวณชัย ตรีภ

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวมธ5รสิต นักศ เตมวทิงERH耀"ย%ขจีรวร ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5กญญา สิต นักศ5ดับขยนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรรว* ตณสิต นักศรสิต นักศ5ข

นิสิต ายขจีรวรพื่อความบงษ% อครจีรวตสิต นักศก5ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวปBณณทิงERH耀"ต ศึกษาิศ@5ภรตโนิสิต ดับม นิสิต ายพื่อความบทิงERH耀"วสิต นักศ จีรวงสิต นักศงวนิสิต สิต นักศทิงERH耀"ธ8

ภาค

18p11c0566 เกม มาย-อวาตาร%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรม แลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

32

18p11c0600 ALICE Connex

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

33

18p11c0617 เกม : ไร/ซงความหวง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@แลูกบอละการ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยศึกษาิศ@ลูกบอลปากร
สิต นักศอสิต นักศาร

นิสิต ายนิสิต พื่อความบพื่อความบลูกบอล วรรณเพื่อความบHญสิต นักศก5ลูกบอล นิสิต างสิต นักศาววรกานิสิต ต% วชัย ตรีภรพื่อความบนิสิต ธ5%
สิต นักศก5ลูกบอล

นิสิต ายณฏิญญาฐชัย ตรีภย จีรวรพื่อความบฒนิสิต พื่อความบงศึกษาิศ@%

34

18p11c0621 ค5ณพื่อความบซเซลูกบอลแห.งเมองอาชัย ตรีภญากรรม

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

โครงการร.วมบรหารหลูกบอลกสิต นักศตรฯ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายนิสิต รพื่อความบลูกบอล ดับ*ชัย ตรีภ.วย

นิสิต ายฐตว5ฒ เอ7อสิต นักศมทิงERH耀"ธ%

นิสิต ายพื่อความบลูกบอลวฒนิสิต % เจีรวรญกตตค5ณ จีรวรเมธ ดับYารงรตนิสิต %
ไพื่อความบศึกษาิศ@าลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง
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18p11c0623 ทิงERH耀"อยดับ !

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

พื่อความบก5ลูกบอลแก/ว ตงตสิต นักศานิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต ายณพื่อความบชัย ตรีภ ประภายสิต นักศาธก

นิสิต ายพื่อความบทิงERH耀"วสิต นักศ ค5ณกะม5ต

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรญา รายณะสิต นักศ5ข

ภาคกลูกบอลาง
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18p11c0624 ศึกษาิศ@กชัย ตรีภงราชัย ตรีภย%รามสิต นักศร

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมคอมพื่อความบวเตอร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

ณฐชัย ตรีภา เดับชัย ตรีภดับYารง

นิสิต ายเอกวชัย ตรีภญ% หงษ%ทิงERH耀"อง

นิสิต ายวศึกษาิศ@วชัย ตรีภต หนิสิต 5มาศึกษาิศ@

นิสิต ายพื่อความบรสิต นักศทิงERH耀"ธ8 บ5ร*นิสิต อก

ภาคกลูกบอลาง

37

18p11c0629 การนิสิต YาเทิงERH耀"คภาพื่อความบโฮโลูกบอลแกรมมาประย5กต%ใชัย ตรีภ/กบเกมสิต นักศ%
กระดับานิสิต 

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5กญญา รตโนิสิต ทิงERH耀"ยา นิสิต ายกฤตณฐ ฉ5งนิสิต /อย
นิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต ายชัย ตรีภตะ สิต นักศรยาทิงERH耀"ร

นิสิต ายธตวฒนิสิต % ชัย ตรีภยศึกษาิศ@ร*นิสิต ารตนิสิต %

ภาคกลูกบอลาง
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18p11c0631 แบทิงERH耀"เทิงERH耀"ลูกบอล ออฟ วาร%ชัย ตรีภพื่อความบ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

โครงการร.วมบรNหารฯ

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

บางข5นิสิต เทิงERH耀"*ยนิสิต 

นิสิต ายศึกษาิศ@วชัย ตรีภ สิต นักศ5ขศึกษาิศ@ร*

นิสิต ายจีรวรฏิญญาฐ% ยอดับทิงERH耀"พื่อความบย%อ5ทิงERH耀"ย

นิสิต ายดับนิสิต ยธร ตนิสิต ยา

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรนิสิต ภา เจีรวรญศึกษาิศ@ร

ภาคกลูกบอลาง
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18p11c0653 ภตย5ทิงERH耀"ธา เกมบนิสิต สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต 

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

บางมดับ

นิสิต ายณฐชัย ตรีภา เดับชัย ตรีภดับYารง

นิสิต ายณชัย ตรีภพื่อความบลูกบอล ทิงERH耀"องร.วง

ปฏิญญาภาณ หลูกบอลวงเทิงERH耀"พื่อความบ

พื่อความบนิสิต มพื่อความบร กญยวงศึกษาิศ@%หา

ภาคกลูกบอลาง
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18p11c0664 การเดับนิสิต ทิงERH耀"างจีรวาก เอ ถง ซ*

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรม

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายศึกษาิศ@วชัย ตรีภ สิต นักศ5ขศึกษาิศ@ร*

นิสิต างสิต นักศาวธนิสิต กาญจีรวนิสิต % พื่อความบ*ระ
ธรณศึกษาิศ@ร%

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภชัย ตรีภย เลูกบอลศึกษาิศ@นิสิต ภากาศึกษาิศ@

นิสิต ายม*นิสิต  แก.นิสิต สิต นักศงข%

ภาคกลูกบอลาง
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วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างธนิสิต ารตนิสิต % ชัย ตรีภลูกบอลดับาพื่อความบงศึกษาิศ@%

นิสิต ายณฐพื่อความบลูกบอล ป5ณฑิศ แสงวชัย ตรีภรพื่อความบนิสิต ธ%

นิสิต ายกวนิสิต  เมศึกษาิศ@ร%ศึกษาิศ@รตระกลูกบอล

42

18p11c0667 อพื่อความบทิงERH耀"ย: โปรแกรมสิต นักศ.งเสิต นักศรมการแก/ไขปBญหาสิต นักศงคมก/ม ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง
หนิสิต /าดับ/วยการกระต5/นิสิต ปฏิญญาสิต นักศมพื่อความบนิสิต ธ%ต.อคนิสิต รอบข/างในิสิต ทิงERH耀"*
สิต นักศาธารณะ โดับยใชัย ตรีภ/ความเปmนิสิต จีรวรงเสิต นักศรมแลูกบอละคอมพื่อความบวเตอร%
18p12c0024 เร
ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศง. เสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
วทิงERH耀"มต/
ศึกษาิศ@นิสิต นิสิต % เข*ยนิสิต โค/ดับกบอาดับ5ยโนิสิต โรบอทิงERH耀"

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

นิสิต ายปกป^อง สิต นักศ.องเมอง

นิสิต ายสิต นักศ5รวชัย ตรีภ อYาพื่อความบนิสิต 
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18p12c0170 เครองมอสิต นักศร/างหนิสิต งสิต นักศออเลูกบอลHกทิงERH耀"รอนิสิต กสิต นักศ%แบบโต/ตอบไดับ/ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธ5รกจีรวบณฑิศ แสงตย%

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต 5ชัย ตรีภนิสิต าถ สิต นักศตย%วนิสิต จีรว

นิสิต ายสิต นักศ5รศึกษาิศ@กดับ8 หาญลูกบอลYายวง

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5ภารตนิสิต % ขวญชัย ตรีภย

นิสิต างสิต นักศาวอนิสิต 5ษรา ต.อค5/ม

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0228 เกม 24

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต ายฐตพื่อความบลูกบอล อภภวงศึกษาิศ@%

นิสิต ายวรรธนิสิต ะ รตนิสิต ศึกษาิศ@ลูกบอลปEนิสิต 

นิสิต ายสิต นักศนิสิต ต%ภพื่อความบ ต7งปEยธYารง

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0253 การพื่อความบฒนิสิต าเกมสิต นักศองมตประเภทิงERH耀"เกมแก/ปรศึกษาิศ@นิสิต าบนิสิต สิต นักศมา ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
ร%ทิงERH耀"โฟนิสิต ระบบปฏิญญาบตการแอนิสิต ดับรอยดับ%: The Duck On
Tour การพื่อความบฒนิสิต าเกมสิต นักศองมตประเภทิงERH耀"เกมแก/ปรศึกษาิศ@นิสิต า
บนิสิต สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต ระบบปฏิญญาบตการแอนิสิต ดับรอยดับ%: The
Duck On Tour การพื่อความบฒนิสิต าเกมสิต นักศองมตประเภทิงERH耀"เกม

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต ายนิสิต พื่อความบพื่อความบชัย ตรีภฌุ์ โพธิ์ก5% โพื่อความบธ8กระจีรว.าง

นิสิต างสิต นักศาวปารชัย ตรีภาต สิต นักศงเกต

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5พื่อความบชัย ตรีภฌุ์ โพธิ์กาย% สิต นักศ5ภาสิต นักศบ

ภาคกลูกบอลาง

รงสิต นักศต

นิสิต ายนิสิต รพื่อความบลูกบอล ดับ*ชัย ตรีภ.วย

ผ"พัฒนฒนา

31

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

บางข5นิสิต เทิงERH耀"*ยนิสิต 

อาจารยทปรกษา

ภาคกลูกบอลาง
นิสิต ายกนิสิต ตภณ ชัย ตรีภลูกบอลมพื่อความบร

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายสิต นักศารษฐ% บ5ญแจีรว.มรตนิสิต %

ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน
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18p12c0284 ตามหาของทิงERH耀"*หายไป

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

47

18p12c0306 ต.างหความเปmนิสิต จีรวรงเสิต นักศรม

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

48

18p12c0316 ระบบชัย ตรีภ.วยการเร*ยนิสิต แบบม*สิต นักศ.วนิสิต ร.วม

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

49

18p12c0324 เกมเพื่อความบอพื่อความบฒนิสิต าทิงERH耀"กษะกลูกบอล5.มเดับHกพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

50

18p12c0326 เวHบแอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต ผ/ชัย ตรีภ.วยนิสิต กเร*ยนิสิต 

51

วทยาเขต

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรภาณ5 ชัย ตรีภวทิงERH耀"ย%

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5พื่อความบตรา ยนิสิต ตรสิต นักศนิสิต ต8 นิสิต างจีรว*รานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% เอ*ยมววฒนิสิต %

ภาคกลูกบอลาง

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายกรวชัย ตรีภญ% ออกเวหา

นิสิต ายดับนิสิต ลูกบอล กตญญู ภารตร5ตานิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

ภาคกลูกบอลาง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายบ5ญธ*ร% เครอตราชัย ตรีภ

นิสิต ายป5ณณวรรธนิสิต % วฒนิสิต ะภาณ5 นิสิต ายตณห% ทิงERH耀"องก/เก*ยรตกลูกบอล
พื่อความบฒนิสิต %

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยกร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

นิสิต างสิต นักศาวธดับารตนิสิต % ต.อสิต นักศ5ข

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรพื่อความบรรณ อภชัย ตรีภยพื่อความบร นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@รพื่อความบร สิต นักศนิสิต ตะ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรกมลูกบอล นิสิต ธศึกษาิศ@รไพื่อความบศึกษาิศ@าลูกบอล ภาคกลูกบอลาง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายศึกษาิศ@รณย% อนิสิต ทิงERH耀"โกสิต นักศ5ม

นิสิต างสิต นักศาวเพื่อความบชัย ตรีภรไพื่อความบลูกบอลนิสิต  ศึกษาิศ@รนิสิต /อย นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบนิสิต ดับา เกษรมาศึกษาิศ@

นิสิต ายณฐภดับลูกบอล ถรเดับชัย ตรีภ

18p12c0353 โครงการเทิงERH耀"*ยวทิงERH耀"วไทิงERH耀"ยบนิสิต สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต ระบบปฏิญญาบตการ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
แอนิสิต ดับรอยดับ%

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต ายวสิต นักศ5 อนิสิต ธโสิต นักศ

52

18p12c0415 ระบบการเร*ยนิสิต ร/ผ.านิสิต แพื่อความบลูกบอลตฟอร%มเฟสิต นักศบ5Gก

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต างสิต นักศาวธ*รณ* อจีรวลูกบอลาก5ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวธนิสิต ภรณ% สิต นักศ5ขสิต นักศงห%โต นิสิต ายธนิสิต ก สิต นักศทิงERH耀"ธโชัย ตรีภคสิต นักศก5ลูกบอลชัย ตรีภย
รตนิสิต %

ภาคกลูกบอลาง

53

18p12c0424 เกมพื่อความบซเซลูกบอลสิต นักศองมตทิงERH耀"*ผ/เลูกบอล.นิสิต สิต นักศามารถออกแบบดับ.านิสิต ไดับ/เอง ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต างสิต นักศาวธ*รณ* อจีรวลูกบอลาก5ลูกบอล

นิสิต ายวรตม% กว*พื่อความบรพื่อความบจีรวนิสิต %

นิสิต างสิต นักศาวญาณศึกษาิศ@า เหมประชัย ตรีภต นิสิต ายศึกษาิศ@5ภณฐ อ.องสิต นักศ5ข
ชัย ตรีภย

ภาคกลูกบอลาง

54

18p12c0435 หม*ข7วโลูกบอลกเพื่อความบอการเร*ยนิสิต ร/

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต างสิต นักศาวธ*รณ* อจีรวลูกบอลาก5ลูกบอล

นิสิต ายนิสิต ภสิต นักศ วงค%เจีรวรญ

นิสิต ายว5ฒชัย ตรีภย จีรว5ลูกบอลคณานิสิต 5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร% นิสิต างสิต นักศาวณฐณชัย ตรีภา รอดับทิงERH耀"อง

ภาคกลูกบอลาง

55

18p12c0446 เกมจีรวYาลูกบอลองการลูกบอลงทิงERH耀"5นิสิต ห5/นิสิต บนิสิต สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต แอนิสิต ดับรอยดับ%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายชัย ตรีภเก*ยรต วรสิต นักศ5ชัย ตรีภ*พื่อความบ

นิสิต างสิต นักศาวภรยา กณทิงERH耀"นิสิต เวทิงERH耀"ย% นิสิต างสิต นักศาวนิสิต รนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% อภชัย ตรีภนิสิต าพื่อความบงศึกษาิศ@% นิสิต างสิต นักศาวมณ*นิสิต 5ชัย ตรีภ จีรวงสิต นักศวสิต นักศดับ8
พื่อความบฒนิสิต า

ภาคกลูกบอลาง

56

18p12c0456 เวHบแอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต ตรวจีรวสิต นักศอบฉนิสิต ทิงERH耀"ลูกบอลกษณ%คYาประพื่อความบนิสิต ธ% ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ชัย ตรีภ5ตเมษฏิญญา% ศึกษาิศ@ร*นิสิต ลูกบอลทิงERH耀"า

นิสิต างสิต นักศาววรญญา กจีรวประไพื่อความบอYา นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5ชัย ตรีภานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% อนิสิต ทิงERH耀"นิสิต นิสิต ทิงERH耀"% นิสิต างสิต นักศาวอ5ษนิสิต ษา เถาว%โทิงERH耀"
พื่อความบลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0469 การพื่อความบฒนิสิต าเวHบไซต%แบบ "Responsive Design" เพื่อความบอ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
ประเมนิสิต ความคดับสิต นักศร/างสิต นักศรรค%

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยกร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

นิสิต ายนิสิต ฤเทิงERH耀"พื่อความบ สิต นักศ5วรรณธาดับา

นิสิต ายธนิสิต า พื่อความบมาพื่อความบนิสิต ธ5%ศึกษาิศ@ร*

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภชัย ตรีภาพื่อความบร พื่อความบพื่อความบฒนิสิต %
พื่อความบลูกบอลลูกบอลภ

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0471 กลูกบอล.องเสิต นักศ*ยบคYาชัย ตรีภ.วยสิต นักศ.งเสิต นักศรมดับ7Yานิสิต กYารสิต นักศะกดับคYาของเดับHก ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
เลูกบอลHก (เวร8ดับบHอกซ%)

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต างสิต นักศาวSally Goldin

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภามญชัย ตรีภ5% เลูกบอลศึกษาิศ@ไตร
รกษ%

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรญาณ% สิต นักศมบรณ%ชัย ตรีภย
วงศึกษาิศ@%

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0478 เร*ยนิสิต ร/ความปลูกบอลอดับภยกบสิต นักศอไทิงERH耀"ยดับ/านิสิต กฎ์ ศรีนิจีรวราจีรวร

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยนิสิต อร%ทิงERH耀"กร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

นิสิต ายณฐพื่อความบลูกบอล ธนิสิต เชัย ตรีภวงสิต นักศก5ลูกบอล

นิสิต ายอนิสิต 5ศึกษาิศ@ษฐ% สิต นักศงห%นิสิต กร

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0512 ออนิสิต ไลูกบอลนิสิต %เวก/า: โปรแกรมประย5กต%บนิสิต เวHบสิต นักศYาหรบการ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
ทิงERH耀"Yาเหมองข/อมลูกบอล

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยหอการค/าไทิงERH耀"ย

สิต นักศรนิสิต ดับา พื่อความบลูกบอละหาญ

นิสิต ายกตตศึกษาิศ@กดับ8 หทิงERH耀"ยเก*ยรตก5ลูกบอล นิสิต ายทิงERH耀"นิสิต วฒนิสิต % พื่อความบวงพื่อความบ*

ภาคกลูกบอลาง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

อาจารยทปรกษา

รงสิต นักศต

รงสิต นักศต

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวปาร*ณา อทิงERH耀"ธานิสิต 5เวคนิสิต  นิสิต างสิต นักศาววรศึกษาิศ@รา ภกดับ*ศึกษาิศ@5ภผลูกบอล ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน
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18p12c0518 ฮ*ลูกบอลแมนิสิต  ไขคดับ*ปรศึกษาิศ@นิสิต าแห.งร.างกาย

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

62

18p12c0521 เครองมอชัย ตรีภ.วยสิต นักศร/างสิต นักศอปฏิญญาสิต นักศมพื่อความบนิสิต ธ%แบบไม.ต/องเข*ยนิสิต 
โปรแกรมโดับยใชัย ตรีภ/ Unity

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

63

18p12c0531 โปรแกรมเอHนิสิต จีรว*โนิสิต : แผนิสิต ภมครอบครวเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยในิสิต การ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
วเคราะห%ผ/ป\วยเย*ยมบ/านิสิต 

64

18p12c0534 ระบบจีรวดับการเวลูกบอลาเร*ยนิสิต แลูกบอละคะแนิสิต นิสิต 

65

วทยาเขต
บางข5นิสิต เทิงERH耀"*ยนิสิต 

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

นิสิต ายนิสิต รพื่อความบลูกบอล ดับ*ชัย ตรีภ.วย

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@รวรรณ โกมลูกบอลสิต นักศงห% นิสิต างสิต นักศาวณฐสิต นักศ5ดับา พื่อความบ.อค/า

นิสิต ายภรณฐ บ5ญโต

ภาคกลูกบอลาง

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฎ์ ศรีนิจีรวนิสิต ทิงERH耀"รเกษม

นิสิต ายกตตมศึกษาิศ@กดับ8 ในิสิต จีรวต

นิสิต ายธญญ% ธรรมเศึกษาิศ@ก

นิสิต ายเกรกฤทิงERH耀"ธ8 ศึกษาิศ@ร*สิต นักศมบรณ%

ภาคกลูกบอลาง

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร% แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

นิสิต างสิต นักศาวประภาพื่อความบร รตนิสิต ธYารง นิสิต างสิต นักศาวมนิสิต สิต นักศนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% บ5ญนิสิต วสิต นักศนิสิต  นิสิต างสิต นักศาวปานิสิต ศึกษาิศ@า สิต นักศทิงERH耀"ธสิต นักศวสิต นักศดับ8
สิต นักศก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยหอการค/าไทิงERH耀"ย

สิต นักศรนิสิต ดับา พื่อความบลูกบอละหาญ

นิสิต ายวรพื่อความบนิสิต ธ% ภกก

นิสิต ายภาณ5พื่อความบงศึกษาิศ@% พื่อความบงอYา

ภาคกลูกบอลาง

18p12c0543 ต5Gกตาพื่อความบดับโต/ตอบเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมพื่อความบฒนิสิต าการเดับHกเลูกบอลHก

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วศึกษาิศ@วกรรม

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายสิต นักศนิสิต ตธรรม พื่อความบรหมอ.อนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวเมธตา อ.อนิสิต ศึกษาิศ@ร*

นิสิต ายพื่อความบทิงERH耀"ธพื่อความบลูกบอล ประยรหงษ%

66

18p12c0557 ทิงERH耀"กษณะมหาสิต นักศนิสิต 5ก

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยนิสิต อร%ทิงERH耀"กร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

67

18p12c0561 องกฤษง.ายนิสิต ดับเดับ*ยว

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยนิสิต อร%ทิงERH耀"กร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

68

18p12c0572 Cardiac Anatomy 3D

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

69

18p12c0596 แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต จีรวYาลูกบอลองระบบสิต นักศ5รยะ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฏิญญาสิต นักศวนิสิต สิต นักศ5นิสิต นิสิต ทิงERH耀"า

70

18p12c0620 การแสิต นักศดับงผลูกบอลภาพื่อความบไม.เสิต นักศมอนิสิต จีรวรงสิต นักศYาหรบภาพื่อความบประกอบ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
ทิงERH耀"างการแพื่อความบทิงERH耀"ย%

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

นิสิต างภาวดับ* สิต นักศมภคดับ*

นิสิต างสิต นักศาวจีรวตวรรณ เครอศึกษาิศ@ลูกบอลปƒ

71

18p12c0635 เกมแพื่อความบนิสิต โดับรา : เกมสิต นักศYาหรบการเร*ยนิสิต เข*ยนิสิต โปรแกรม ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
ภาษาจีรวาวาพื่อความบ7นิสิต ฐานิสิต 

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ศึกษาิศ@รณย% อนิสิต ทิงERH耀"โกสิต นักศ5ม

นิสิต างสิต นักศาวฐตยา เจีรวนิสิต ใจีรว

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต ภสิต นักศร%กมลูกบอล โอภาษ* นิสิต างสิต นักศาวทิงERH耀"รงพื่อความบร ทิงERH耀"รงมณ*

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0645 โปรแกรมตรวจีรวหาความผดับปกตของเมHดับเลูกบอลอดับแดับงจีรวาก ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
ภาพื่อความบถา. ยบนิสิต ระบบปฏิญญาบตการแอนิสิต ดับรอย%

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างธนิสิต ารตนิสิต % ชัย ตรีภลูกบอลดับาพื่อความบงศึกษาิศ@%

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศกลูกบอลพื่อความบร โนิสิต ร*

นิสิต ายกายสิต นักศทิงERH耀"ธ8 รกษ%เทิงERH耀"พื่อความบา

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0666 ระบบการเร*ยนิสิต ร/เข*ยนิสิต โปรแกรมแบบโต/ตอบออนิสิต ไลูกบอลนิสิต % ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต างธนิสิต ศึกษาิศ@า นิสิต 5.มนิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต ายณภทิงERH耀"ร ร5/งร5จีรวเมฆัมพร ราช

นิสิต างสิต นักศาวเชัย ตรีภาวนิสิต * จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%ทิงERH耀"อง

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0669 สิต นักศอการเร*ยนิสิต การสิต นักศอนิสิต  วชัย ตรีภาฟEสิต นักศกสิต นักศ% เรอง การเคลูกบอลอนิสิต ทิงERH耀"* ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
บนิสิต ระบบปฎ์ ศรีนิบตการแอนิสิต ดับรอย%

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฏิญญาสิต นักศวนิสิต สิต นักศ5นิสิต นิสิต ทิงERH耀"า

นิสิต ายเสิต นักศถ*ยร จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%ปลูกบอลา

นิสิต ายณฐว5ฒ ลูกบอล7มเพื่อความบมสิต นักศ5ข

ภาคกลูกบอลาง
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18p12c0671 สิต นักศอสิต นักศอการเร*ยนิสิต การสิต นักศอนิสิต การนิสิต บเลูกบอลขภาษาภาษาอารบ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
กบนิสิต ระบบปฏิญญาบตการเอนิสิต ดับรอยดับ%

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฏิญญาสิต นักศวนิสิต สิต นักศ5นิสิต นิสิต ทิงERH耀"า

นิสิต ายเสิต นักศถ*ยร จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%ปลูกบอลา

นิสิต ายอลูกบอล*ฟลูกบอลามนิสิต % เซHนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

-

นิสิต ายณฐกร กาลูกบอลพื่อความบฒนิสิต %

นิสิต ายก5ศึกษาิศ@ะภณ เพื่อความบชัย ตรีภรสิต นักศ5วรรณ

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวรตตกานิสิต ต% วบลูกบอลย%พื่อความบา นิสิต างสิต นักศาวณฐรนิสิต ทิงERH耀"ร% ณ บางชัย ตรีภ/าง นิสิต ายจีรว*รว5ฒ บวย/อย
นิสิต ชัย ตรีภ

นิสิต ายย5ทิงERH耀"ธนิสิต า คYามนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายปEตพื่อความบฒนิสิต % เจีรวมบ5ญธนิสิต ะ
พื่อความบงศึกษาิศ@%

นิสิต ายชัย ตรีภยพื่อความบร ศึกษาิศ@*วตานิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายปราณ*ต กลูกบอลนิสิต บ5ญ

นิสิต ายสิต นักศ5ขสิต นักศวสิต นักศดับ8 ตะวะนิสิต ะ

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5กญญา รตโนิสิต ทิงERH耀"ยา นิสิต างสิต นักศาวเพื่อความบHญพื่อความบชัย ตรีภา บลูกบอลศึกษาิศ@ร*
นิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรนิสิต ภา ขาวดับารา

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวกลูกบอลยณฏิญญาฐ% ก5หลูกบอลาบเพื่อความบH นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศรรตนิสิต % มณ*อนิสิต ทิงERH耀"ร%
ชัย ตรีภรทิงERH耀"อง

นิสิต ายปฏิญญาภาณ องอาจีรว

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ
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18p12c0673 แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต ค/นิสิต หาธงชัย ตรีภาตของแต.ลูกบอละประเทิงERH耀"ศึกษาิศ@ทิงERH耀"วโลูกบอลก ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/
บนิสิต ระบบปฏิญญาบตการแอนิสิต ดับรอยดับ%

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฎ์ ศรีนิสิต นักศวนิสิต สิต นักศ5นิสิต นิสิต ทิงERH耀"า

นิสิต างสิต นักศาวกลูกบอลยณฎ์ ศรีนิฐ% ก5หลูกบอลาบเพื่อความบH นิสิต ายเจีรวนิสิต ณรงค% จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%พื่อความบรหม
ชัย ตรีภรทิงERH耀"อง

77

18p12c0684 บลูกบอลHอกเเก/สิต นักศมการ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายสิต นักศ5รพื่อความบนิสิต ธ% ต5/มนิสิต าค

นิสิต ายเจีรวตนิสิต พื่อความบทิงERH耀"ธ% อธเวชัย ตรีภสิต นักศก5ลูกบอล

78

18p13c0235 การพื่อความบฒนิสิต าโปรแกรมชัย ตรีภ5ดับฝูงใหญ่@…กกายภาพื่อความบบYาบดับมอแลูกบอละ
กลูกบอล/ามเนิสิต 7อแขนิสิต  ในิสิต สิต นักศภาพื่อความบแวดับลูกบอล/อมเสิต นักศมอนิสิต จีรวรง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายวสิต นักศนิสิต ต% ต7งวงษ%เจีรวรญ
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18p13c0236 ชัย ตรีภดับ5 อ5ปกรณ%อYานิสิต วยความสิต นักศะดับวกในิสิต การเดับนิสิต สิต นักศYาหรบผ/ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
พื่อความบการทิงERH耀"างสิต นักศายตา
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

80

18p13c0286 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต ฝูงใหญ่@…กการหลูกบอลบหลูกบอล*กสิต นักศงก*ดับขวางเพื่อความบอผ/พื่อความบการ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
ทิงERH耀"างสิต นักศายตาโดับยใชัย ตรีภ/บ*คอนิสิต 
อาย5

81

18p13c0292 โปรแกรมชัย ตรีภ5ดับตรวจีรวสิต นักศมรรถภาพื่อความบขา

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายภทิงERH耀"รพื่อความบงศึกษาิศ@% แดับงจีรวนิสิต ดับา

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายธนิสิต วต งามกตตทิงERH耀"รงค5ณ นิสิต ายธนิสิต ภพื่อความบ อนิสิต ทิงERH耀"ร%เผอก

นิสิต างสิต นักศาวปาจีรวร*ย% หวงวไลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายธ*รวฒนิสิต % ประกอบผลูกบอล

นิสิต ายพื่อความบพื่อความบฒนิสิต % ลูกบอลทิงERH耀"ธไทิงERH耀"ยก5ลูกบอล

นิสิต ายสิต นักศ5รเชัย ตรีภษฐ% วฒนิสิต อ5ตสิต นักศาห
พื่อความบงศึกษาิศ@%

ภาคกลูกบอลาง

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายวสิต นักศนิสิต ต% ต7งวงษ%เจีรวรญ

นิสิต างสิต นักศาวมณฑิศ แสงกานิสิต ต8 ศึกษาิศ@รวชัย ตรีภย นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@ระ ศึกษาิศ@กดับ8เลูกบอลศึกษาิศ@วไลูกบอล

นิสิต ายภวรนิสิต ทิงERH耀"ร% จีรวานิสิต ะพื่อความบร

ภาคกลูกบอลาง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายวสิต นักศนิสิต ต% ต7งวงษ%เจีรวรญ

นิสิต ายสิต นักศ5ทิงERH耀"ธศึกษาิศ@กดับ8 ไทิงERH耀"ยประดับษฐ% นิสิต ายปEยพื่อความบลูกบอล สิต นักศนิสิต ตกนิสิต ต%
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18p13c0318 โปรแกรมชัย ตรีภ5ดับฝูงใหญ่@…กกายภาพื่อความบบYาบดับกลูกบอล/ามเนิสิต 7อมอแลูกบอละแขนิสิต  ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
ดับ/วยโดับรนิสิต 
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายวสิต นักศนิสิต ต% ต7งวงษ%เจีรวรญ

นิสิต ายกานิสิต ต%ธนิสิต ต ธนิสิต วฒนิสิต ก5ลูกบอล นิสิต ายสิต นักศงหราชัย ตรีภ คYาภ

นิสิต ายชัย ตรีภยวทิงERH耀"ย% ยนิสิต ดับ*

ภาคกลูกบอลาง
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18p13c0325 รถว*ลูกบอลแชัย ตรีภร%ควบค5มดับ/วยแอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต บนิสิต แอนิสิต ดับรอยดับ%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

วรางคณา ก7มปานิสิต 

นิสิต างสิต นักศาววร5ณรตนิสิต % ไตรตลูกบอลา
นิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต ายสิต นักศ5ทิงERH耀"ธพื่อความบงษ% ย5นิสิต กระโทิงERH耀"ก

นิสิต ายกฤศึกษาิศ@ฉฏิญญาฐ% โรจีรวนิสิต พื่อความบฤกษ%

ภาคกลูกบอลาง
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18p13c0383 ระบบตดับตามการเคลูกบอลอนิสิต ไหวสิต นักศYาหรบการดับแลูกบอลผ/สิต นักศงอาย5 ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
โดับยใชัย ตรีภ/เทิงERH耀"คนิสิต คการทิงERH耀"Yาเหมองกระแสิต นักศข/อมลูกบอล
อาย5

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยหอการค/าไทิงERH耀"ย

นิสิต ายวศึกษาิศ@ว* แสิต นักศนิสิต ศึกษาิศ@ร*มหาชัย ตรีภย

นิสิต ายกตตศึกษาิศ@กดับ8 บวบก

นิสิต ายสิต นักศ5ชัย ตรีภาต หมดับโลูกบอลGะ

นิสิต ายกฤษดับาพื่อความบงษ% เขตบ5ญไสิต นักศย ภาคกลูกบอลาง

85

18p13c0397 ฉนิสิต กHไดับ/ยนิสิต : แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต สิต นักศ.งประกาศึกษาิศ@แบบเสิต นักศ*ยงไปเปmนิสิต  ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา
ข/อความตวหนิสิต งสิต นักศอตามสิต นักศถานิสิต ทิงERH耀"*สิต นักศYาหรบผ/พื่อความบการทิงERH耀"างการ
ไดับ/ยนิสิต 
18p13c0441 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต แนิสิต ะนิสิต Yาการหางานิสิต แลูกบอละสิต นักศงคมออนิสิต ไลูกบอลนิสิต % ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา
สิต นักศYาหรบผ/พื่อความบการ

โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*รพื่อความบงศึกษาิศ@% ลูกบอล*ลูกบอลานิสิต 5ภาพื่อความบ

นิสิต ายธนิสิต ชัย ตรีภพื่อความบร นิสิต /อยใจีรวบ5ญ

นิสิต ายเหมพื่อความบฒนิสิต % เตชัย ตรีภะเรองรอง

โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

ภควรรณ ปBกษ*

นิสิต างสิต นักศาวอสิต นักศร*ย% ภรมย%โอภาสิต นักศ นิสิต างสิต นักศาวจีรว*รภา สิต นักศรย%สิต นักศ.องธานิสิต *

นิสิต ายว5ฒพื่อความบงษ% คYาวลูกบอลยศึกษาิศ@กดับ8

นิสิต ายศึกษาิศ@รชัย ตรีภชัย ตรีภ ศึกษาิศ@รเลูกบอลศึกษาิศ@

นิสิต ายพื่อความบรภวษย% ไตรค5/มพื่อความบนิสิต ธ%

นิสิต ายพื่อความบงษ%พื่อความบชัย ตรีภญ% สิต นักศมณ*

ภาคกลูกบอลาง
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ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

นิสิต ายปะการง เงาภ.ทิงERH耀"อง

ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง
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18p13c0460 ระบบถอดับความอจีรวฉรยะเพื่อความบอผ/พื่อความบการทิงERH耀"างการไดับ/ยนิสิต 
แลูกบอละผ/สิต นักศงอาย5

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

88

18p13c0468 ระบบดับแลูกบอลแลูกบอละเฝูงใหญ่@^าระวงสิต นักศ5ขภาพื่อความบผ.านิสิต นิสิต าฬกาอจีรวฉรยะ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายว5ฒพื่อความบงษ% คYาวลูกบอลยศึกษาิศ@กดับ8

นิสิต ายภร ฟBกมงคลูกบอล

นิสิต ายสิต นักศหธชัย ตรีภ จีรวนิสิต ดับารตนิสิต %

นิสิต างสิต นักศาวกญพื่อความบชัย ตรีภชัย ตรีภารศึกษาิศ@ม8
สิต นักศว5 รรณนิสิต ภากร

ภาคกลูกบอลาง
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18p13c0515 ระบบดับแลูกบอลแลูกบอละตดับตามตYาแหนิสิต .งผ/สิต นักศงอาย5ภายในิสิต บ/านิสิต  ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ธ*รพื่อความบงศึกษาิศ@% ลูกบอล*ลูกบอลานิสิต 5ภาพื่อความบ

นิสิต ายกตตกร ประเสิต นักศรฐศึกษาิศ@กดับ8

นิสิต ายตร*เทิงERH耀"พื่อความบ รตนิสิต พื่อความบภพื่อความบ

นิสิต ายสิต นักศรศึกษาิศ@กดับ8 กรสิต นักศ5รตนิสิต %

ภาคกลูกบอลาง
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18p13c0537 ระบบแป^นิสิต พื่อความบมพื่อความบ%ตรวจีรวจีรวบการเคลูกบอลอนิสิต ไหวเพื่อความบอการ
สิต นักศอสิต นักศารสิต นักศYาหรบผ/พื่อความบการทิงERH耀"างการไดับ/ยนิสิต 

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายว5ฒพื่อความบงษ% คYาวลูกบอลยศึกษาิศ@กดับ8

นิสิต างสิต นักศาวณชัย ตรีภภสิต นักศ ยงชัย ตรีภ.วย

นิสิต างสิต นักศาวธนิสิต ย%ชัย ตรีภนิสิต ก พื่อความบ5ทิงERH耀"ธา

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

บางมดับ

นิสิต ายธนิสิต กฤต ผงววฒนิสิต %

บางมดับ

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

ร5.งรตนิสิต % เว*ยงศึกษาิศ@ร*พื่อความบนิสิต าวลูกบอลย%

นิสิต ายเอกธนิสิต ชัย ตรีภ อ5ดับมลูกบอล7Yาเลูกบอลศึกษาิศ@

นิสิต ายธเนิสิต ศึกษาิศ@พื่อความบลูกบอล ก5ลูกบอลตนิสิต ตกร

นิสิต ายธรรมวทิงERH耀"ย% อนิสิต ทิงERH耀"ร%ตลูกบอลาดับ ภาคกลูกบอลาง
ชัย ตรีภม5

นิสิต ายสิต นักศ5พื่อความบจีรวนิสิต % สิต นักศ5ขโพื่อความบธารมณ%

นิสิต ายชัย ตรีภย5ต วจีรวตรศึกษาิศ@ลูกบอลปƒ

นิสิต ายปพื่อความบนิสิต ชัย ตรีภย ฮกชัย ตรีภ5นิสิต 

นิสิต ายศึกษาิศ@วานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% กาเลูกบอล*ยง

ภาคกลูกบอลาง
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18p13c0542 แจีรว/งเหต5ฉ5กเฉนิสิต สิต นักศYาหรบผ/พื่อความบการทิงERH耀"างการไดับ/ยนิสิต 

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

92

18p13c0579 หมวกกนิสิต นิสิต Hอคอจีรวฉรยะ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยกร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

93

18p13c0583 หมอนิสิต อจีรวฉรยะ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง SIIT
อาย5

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (SIIT)

นิสิต ายอทิงERH耀"ธเศึกษาิศ@ก นิสิต ลูกบอลกYาแหง

นิสิต ายฉมาดับลูกบอล นิสิต Yาเอกลูกบอลาภ

นิสิต ายนิสิต พื่อความบณฐ นิสิต พื่อความบชัย ตรีภYานิสิต าญ

นิสิต ายธ*รภทิงERH耀"ร ชัย ตรีภยวชัย ตรีภระศึกษาิศ@กดับ8

ภาคกลูกบอลาง
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18p13c0597 ไม/เทิงERH耀"/าสิต นักศYาหรบผ/พื่อความบการทิงERH耀"างสิต นักศายตา

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*นิสิต านิสิต าชัย ตรีภาตสิต นักศรนิสิต  มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (SIIT)
อาย5
ธร

นิสิต ายอทิงERH耀"ธเศึกษาิศ@ก นิสิต ลูกบอลกYาแหง

นิสิต ายฤทิงERH耀"ธ8 ปานิสิต สิต นักศง.า

นิสิต ายณฐภทิงERH耀"ร เค*ยนิสิต เมธ*

นิสิต ายจีรวราย5สิต นักศ ขาวไชัย ตรีภยมหา

ภาคกลูกบอลาง

95

18p13c0598 ระบบชัย ตรีภ.วยอYานิสิต วยความสิต นักศะดับวกสิต นักศYาหรบคนิสิต พื่อความบการในิสิต การ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วศึกษาิศ@วกรรม
เปEดับอ.านิสิต หนิสิต งสิต นักศอ
อาย5

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยกร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

รงสิต นักศต

นิสิต ายปEยะ วราบ5ญทิงERH耀"ว*สิต นักศ5ข

นิสิต างสิต นักศาวฐตชัย ตรีภญานิสิต % รตนิสิต %มงกร
สิต นักศก5ลูกบอล

96

18p13c0602 แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต แปลูกบอลภาษาใบ/

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฏิญญาสิต นักศวนิสิต สิต นักศ5นิสิต นิสิต ทิงERH耀"า

-

นิสิต างสิต นักศาวกลูกบอลยณฏิญญาฐ% ก5หลูกบอลาบเพื่อความบH นิสิต ายสิต นักศ5ทิงERH耀"ธชัย ตรีภย ภวโภคาภนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% นิสิต ายณฐกฤษ แตงโสิต นักศภา
ชัย ตรีภรทิงERH耀"อง

97

18p13c0622 แพื่อความบลูกบอลตฟอร%มการวดับแลูกบอละทิงERH耀"ดับสิต นักศอบการเคลูกบอลอนิสิต ไหวดับ/วย ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต 
อาย5

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภชัย ตรีภย วรพื่อความบจีรวนิสิต %พื่อความบศึกษาิศ@5ทิงERH耀"ธ8

นิสิต างสิต นักศาวมณฑิศ แสงณา โพื่อความบธสิต นักศ5นิสิต ทิงERH耀"ร นิสิต ายอารฟ อาดับม

98

18p13c0634 โปรเเกรมเฝูงใหญ่@^าระวงผ/ปว\ ยผ.านิสิต  Smartwatch

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายวสิต นักศนิสิต ต% ต7งวงษ%เจีรวรญ

นิสิต ายเก*ยรตกร เทิงERH耀"*ยนิสิต ธรรมชัย ตรีภาต นิสิต ายพื่อความบศึกษาิศ@5ตม% บ5ญเกษมวฒนิสิต ะ นิสิต ายยศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"ธ% แดับงวจีรวตร
ตระการ

ภาคกลูกบอลาง

99

18p13c0657 โปรแกรมเฝูงใหญ่@^าระวงผ/ขบข*จีรวกรยานิสิต ผ.านิสิต แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภ
นิสิต มอถอ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายวสิต นักศนิสิต ต% ต7งวงษ%เจีรวรญ

นิสิต ายณชัย ตรีภพื่อความบลูกบอล กลูกบอลนิสิต ขจีรวร

นิสิต ายปวราย% ศึกษาิศ@*ลูกบอลพื่อความบพื่อความบฒนิสิต %

นิสิต ายปBณณวฒนิสิต % บ5ญขวญ

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างชัย ตรีภจีรวต ตร*รตนิสิต พื่อความบนิสิต ธ%

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต *รมพื่อความบร ศึกษาิศ@รทิงERH耀"รงกลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวฐตนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% แซ.ฉว

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภวศึกษาิศ@า พื่อความบงษอYาไพื่อความบ

ภาคกลูกบอลาง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
อาย5

100 18p13c0689 โยกเยก (ม/าโยกสิต นักศร/างสิต นักศรรค%สิต นักศYาหรบเดับHกพื่อความบการซ7Yาซ/อนิสิต ) ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง สิต นักศถาปBตยกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละการ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
อาย5
ออกแบบ
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*
101 18p13c0695 โปรแกรมประย5กต%เพื่อความบอป^องกนิสิต อ5บตเหต5จีรวากยานิสิต 
ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา
พื่อความบาหนิสิต ะสิต นักศYาหรบผ/ทิงERH耀"5พื่อความบพื่อความบลูกบอลภาพื่อความบ ผ/เดับนิสิต เทิงERH耀"/าแลูกบอละผ/ขบข*บนิสิต 
มาตรฐานิสิต  IEEE 802.11p
102 18p13c0697 ระบบตดับตามแลูกบอละค/นิสิต หาภายในิสิต แลูกบอละนิสิต อกอาคารแบพื่อความบก ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา
พื่อความบา

รงสิต นักศต

บางข5นิสิต เทิงERH耀"*ยนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

ก5ลูกบอลธดับา โรจีรวนิสิต %วบลูกบอลย%ชัย ตรีภย

นิสิต ายภวศึกษาิศ@กญจีรวนิสิต % จีรวรปปภา

นิสิต ายสิต นักศญชัย ตรีภย จีรวกรธ*รงกร

โปรแกรมเพื่อความบอชัย ตรีภ.วยคนิสิต พื่อความบการแลูกบอละผ/สิต นักศง วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%
อาย5

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต างสิต นักศาวราชัย ตรีภวดับ* ศึกษาิศ@ลูกบอลาพื่อความบนิสิต ธ%

นิสิต ายเจีรวนิสิต กต โชัย ตรีภตโก

นิสิต ายแทิงERH耀"นิสิต เทิงERH耀"พื่อความบ คYาอ.อนิสิต 

อรฉตร จีรวตต%โสิต นักศภกตร%

นิสิต างสิต นักศาวณฏิญญาฐา เชัย ตรีภ7อบ5ญชัย ตรีภย

นิสิต างสิต นักศาวณภทิงERH耀"รา พื่อความบลูกบอลนิสิต ารกษ%

นิสิต ายณฐว5ฒ ขวญแก/ว

นิสิต ายเมธ*นิสิต ทิงERH耀"ธ% คYาเพื่อความบราะ

นิสิต ายจีรวระศึกษาิศ@กดับ8 สิต นักศทิงERH耀"ธกร

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภลูกบอลธชัย ตรีภา บวแก/ว

103 18p14c0095 ระบบตรวจีรวจีรวบการเปลูกบอล*ยนิสิต แปลูกบอลงสิต นักศภาพื่อความบแวดับลูกบอล/อมจีรวาก ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
ภาพื่อความบถา. ยดับาวเทิงERH耀"*ยม
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

104 18p14c0144 ระบบตรวจีรววดับแลูกบอละควบค5มการใชัย ตรีภ/พื่อความบลูกบอลงงานิสิต แลูกบอละความ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
ปลูกบอลอดับภยภายในิสิต บา/ นิสิต โดับยใชัย ตรีภ/การสิต นักศ.งข/อมลูกบอลผ.านิสิต สิต นักศาย
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
ไฟฟ^าแลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*อนิสิต เตอร%เนิสิต Hตในิสิต ทิงERH耀"5กสิต นักศง
105 18p14c0150 ระบบเสิต นักศ/นิสิต ทิงERH耀"าง via Google Maps API
ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเกษตรศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

บางเขนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง
นิสิต างสิต นักศาวภควรรณ ทิงERH耀"องแตง ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง
นิสิต ายสิต นักศทิงERH耀"ธชัย ตรีภย หวงววฒนิสิต า

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต 5ชัย ตรีภร* เสิต นักศมสิต นักศว.าง

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

106 18p14c0225 สิต นักศเปกโทิงERH耀"รมเตอร%แบบมอถอโดับยใชัย ตรีภ/ราสิต นักศเบอร%ร*ไพื่อความบ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

วสิต นักศศึกษาิศ@ ลูกบอล7มประเสิต นักศรฐ

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต รมลูกบอล ทิงERH耀"นิสิต งศึกษาิศ@กดับ8
มนิสิต ตร*

107 18p14c0275 การพื่อความบฒนิสิต าต/นิสิต แบบระบบตรวจีรวจีรวบคนิสิต ข/ามถนิสิต นิสิต สิต นักศYาหรบ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
ตดับต7งบนิสิต ยานิสิต พื่อความบาหนิสิต ะ
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายนิสิต วมนิสิต ทิงERH耀"ร% ธนิสิต ะวฒนิสิต า
นิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต ายเกร*ยงไกร ชัย ตรีภชัย ตรีภราภรณ%

นิสิต างสิต นักศาวญาณศึกษาิศ@า เชัย ตรีภยพื่อความบนิสิต ธ%

ภาคกลูกบอลาง

108 18p14c0369 ระบบค/นิสิต หาข/อมลูกบอลจีรวากภาพื่อความบสิต นักศYาหรบสิต นักศถานิสิต ทิงERH耀"*ทิงERH耀".องเทิงERH耀"*ยว ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
โดับยใชัย ตรีภ/สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

สิต นักศายชัย ตรีภลูกบอล ใจีรวเยHนิสิต 

นิสิต ายไพื่อความบฑิศ แสงรย% จีรวนิสิต ทิงERH耀"ะวนิสิต 

นิสิต ายปรวรรต ปBญญาเลูกบอลย

นิสิต ายปฏิญญาภาณ ปะห5ปะมง

ภาคกลูกบอลาง

109 18p14c0370 การทิงERH耀"Yานิสิต ายอาย5แลูกบอละการจีรวYาแนิสิต กเพื่อความบศึกษาิศ@จีรวากใบหนิสิต /าดับ/วย ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
Raspberry Pi
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%ประย5กต%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าพื่อความบระนิสิต ครเหนิสิต อ

110 18p14c0388 กระดับานิสิต แชัย ตรีภร%ขอ/ มลูกบอลสิต นักศร5ปโดับยภาพื่อความบแบบกงอตโนิสิต มตสิต นักศYาห ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
รบการค/นิสิต หาข/อมลูกบอลแบบกลูกบอล5.ม
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

111 18p14c0401 การวเคราะห%ความนิสิต .าเชัย ตรีภอถอของการค/าบนิสิต เครอข.าย ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
สิต นักศงคมออนิสิต ไลูกบอลนิสิต %
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

นิสิต ายลูกบอลอพื่อความบลูกบอล พื่อความบพื่อความบานิสิต เมฆัมพร ราชาภรณ% นิสิต ายพื่อความบ5ฒพื่อความบงศึกษาิศ@% วงศึกษาิศ@%รก

นิสิต ายศึกษาิศ@รวฒนิสิต % ชัย ตรีภนิสิต พื่อความบฒนิสิต วานิสิต ชัย ตรีภ

ภาคกลูกบอลาง

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*รพื่อความบงศึกษาิศ@% ลูกบอล*ลูกบอลานิสิต 5ภาพื่อความบ

นิสิต ายบวรวงศึกษาิศ@% สิต นักศ5ขปราณ*

นิสิต ายพื่อความบชัย ตรีภร ภญโญพื่อความบรพื่อความบาณชัย ตรีภย%

ภาคกลูกบอลาง

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต างพื่อความบรฤดับ* เนิสิต ตโสิต นักศภาก5ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวจีรวนิสิต ทิงERH耀"รสิต นักศม% อมฤตก5ลูกบอล นิสิต างสิต นักศาวก*ตาร% ไกรชัย ตรีภต

ภาคกลูกบอลาง

112 18p14c0408 แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต สิต นักศYาหรบสิต นักศนิสิต บสิต นักศนิสิต 5นิสิต กระบวนิสิต การพื่อความบฒนิสิต าแบ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
บอไจีรวลูกบอล%
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายศึกษาิศ@รณย% อนิสิต ทิงERH耀"โกสิต นักศ5ม

นิสิต ายณรงค%เดับชัย ตรีภ ศึกษาิศ@กดับ8ศึกษาิศ@ร*จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร% นิสิต ายทิงERH耀"ชัย ตรีภกฤต บ5ญชัย ตรีภนิสิต ะชัย ตรีภย

ภาคกลูกบอลาง

113 18p14c0412 ระบบวเคราะห%แลูกบอละตรวจีรวจีรวบการบ5กร5กสิต นักศYาหรบศึกษาิศ@นิสิต ย%
ข/อมลูกบอล

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

อรทิงERH耀"ย สิต นักศงข%เพื่อความบHชัย ตรีภร

นิสิต ายชัย ตรีภานิสิต นิสิต  จีรวรสิต นักศสิต นักศ5ทิงERH耀"ธก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

114 18p14c0413 ระบบการสิต นักศ.งไฟลูกบอล%แลูกบอละการถ.ายทิงERH耀"อดับสิต นักศดับข/อมลูกบอลประเภทิงERH耀" ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
สิต นักศตร*มจีรวากหลูกบอลายระบบการเชัย ตรีภอมต.อในิสิต เวลูกบอลาเดับ*ยวกนิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต างสิต นักศาวร5.งรตนิสิต % เว*ยงศึกษาิศ@ร*พื่อความบนิสิต า นิสิต ายศึกษาิศ@กดับา นิสิต ามกรณ%
วลูกบอลย%

115 18p14c0414 ระบบแสิต นักศดับงผลูกบอลทิงERH耀"รพื่อความบยากรระบบแลูกบอละโต/ตอบ
คอนิสิต เทิงERH耀"นิสิต เนิสิต อร%ดับ/วยคYาสิต นักศงเสิต นักศ*ยง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

อกฤทิงERH耀"ธ8 สิต นักศงข%เพื่อความบHชัย ตรีภร

นิสิต างสิต นักศาวจีรวตตนิสิต าทิงERH耀" นิสิต ารถนิสิต รกจีรว นิสิต ายธ*รชัย ตรีภา บ5ษปพื่อความบงศึกษาิศ@%พื่อความบนิสิต ธ5%

116 18p14c0425 ระบบค/นิสิต หาเสิต นักศ/นิสิต ทิงERH耀"างแลูกบอละจีรวYาลูกบอลองภาพื่อความบวดับ*โอเสิต นักศ/นิสิต ทิงERH耀"าง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต างอรฉตร จีรวตต%โสิต นักศภกตร%

นิสิต ายธนิสิต นิสิต ทิงERH耀"%ชัย ตรีภย ธาราศึกษาิศ@รวฒนิสิต % นิสิต ายธนิสิต ภม ประกจีรววนิสิต จีรวพื่อความบนิสิต ธ%

ภาคกลูกบอลาง

117 18p14c0426 ระบบการเชัย ตรีภอมต.ออ5ปกรณ%อนิสิต เตอร%เนิสิต Hตสิต นักศYาหรบระบบ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
การเกษตร
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเกษตรศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

บางเขนิสิต 

นิสิต ายอนิสิต นิสิต ต% ผลูกบอลเพื่อความบม

นิสิต างสิต นักศาวญาณกร ธญญางค%

ภาคกลูกบอลาง

118 18p14c0427 ระบบตรวจีรววดับการใชัย ตรีภ/พื่อความบลูกบอลงงานิสิต ไฟฟ^าผ.านิสิต เครอข.าย
IPv6 แบบไร/สิต นักศาย

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเกษตรศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

บางเขนิสิต 

นิสิต ายชัย ตรีภยพื่อความบร ใจีรวแก/ว

นิสิต ายสิต นักศ5โรตม% วงศึกษาิศ@%ไพื่อความบบลูกบอลย%

ภาคกลูกบอลาง

119 18p14c0430 ระบบเครอข.ายไร/สิต นักศายโดับยใชัย ตรีภ/โดับรนิสิต อตโนิสิต มต

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเกษตรศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

บางเขนิสิต 

นิสิต ายอนิสิต นิสิต ต% ผลูกบอลเพื่อความบม

นิสิต ายปรญญา เปŠยพื่อความบนิสิต ม

ภาคกลูกบอลาง

120 18p14c0434 เฟรมเวร%กสิต นักศYาหรบเร.งการประมวลูกบอลผลูกบอลงานิสิต ดับ/านิสิต 
คอมพื่อความบวเตอร%วทิงERH耀"ศึกษาิศ@นิสิต %โดับยใชัย ตรีภ/อ5ปกรณ%ลูกบอลอจีรวกแบบ
โปรแกรมไดับ/

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายสิต นักศนิสิต ตธรรม พื่อความบรหมอ.อนิสิต 

นิสิต ายนิสิต นิสิต ทิงERH耀"พื่อความบฒนิสิต % นิสิต าคทิงERH耀"อง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

กร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายธนิสิต ภณ ซ
นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5วภทิงERH耀"ร ศึกษาิศ@ร*ไชัย ตรีภโย

นิสิต างสิต นักศาวบ5ษภาณ* พื่อความบงษ%ศึกษาิศ@รยาภ
รณ%

นิสิต ายอานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% วฒนิสิต ะ

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายขนิสิต ตชัย ตรีภย ร5จีรวตระการโชัย ตรีภต ภาคกลูกบอลาง
ก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

121 18p14c0443 การพื่อความบฒนิสิต าระบบสิต นักศนิสิต นิสิต สิต นักศนิสิต 5นิสิต การตดับสิต นักศนิสิต ใจีรวเลูกบอลอกร/านิสิต 
อาหารผ.านิสิต เครอข.ายสิต นักศงคมออนิสิต ไลูกบอลนิสิต %

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%ประย5กต%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าพื่อความบระนิสิต ครเหนิสิต อ

122 18p14c0450 แผนิสิต ภมแสิต นักศดับงเสิต นักศ/นิสิต ทิงERH耀"างการเร*ยนิสิต  แลูกบอละการทิงERH耀"Yานิสิต ายผลูกบอล
การเร*ยนิสิต 

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

123 18p14c0480 โครงการ การพื่อความบยากรณ%ราคาหลูกบอลกทิงERH耀"รพื่อความบย%ดับ/วยโครงข.าย ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
ประสิต นักศาทิงERH耀"เทิงERH耀"*ยม
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

124 18p14c0503 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต จีรวYาลูกบอลองการสิต นักศร/างห/องแลูกบอละตกแต.งภายในิสิต  ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
เสิต นักศมอนิสิต สิต นักศามมต
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

125 18p14c0522 ระบบบรหารอาคารจีรวอดับรถออนิสิต ไลูกบอลนิสิต %

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยรงสิต นักศต
แลูกบอละการสิต นักศอสิต นักศาร

นิสิต ายกฤษฎ์ ศรีนิา ศึกษาิศ@ร*แผ/ว

126 18p14c0528 การจีรวดับการความนิสิต .าเชัย ตรีภอถอของระบบทิงERH耀"*อาศึกษาิศ@ยข/อมลูกบอล
จีรวากกลูกบอล5.มผ/ใชัย ตรีภ/

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร% แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

นิสิต างสิต นักศาวประภาพื่อความบร รตนิสิต ธYารง นิสิต างสิต นักศาวนิสิต ภวรรณ ดับ5ษฎ์ ศรีนิ*เวทิงERH耀" นิสิต ายวงศึกษาิศ@ธร ทิงERH耀"องถาวร
ก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

127 18p14c0530 ระบบสิต นักศร/างลูกบอลายไทิงERH耀"ยเพื่อความบอศึกษาิศ@กษาเปร*ยบเทิงERH耀"*ยบกบลูกบอลายทิงERH耀"* ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วาดับโดับยมนิสิต 5ษย%
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

นิสิต างภาวดับ* สิต นักศมภกดับ*

นิสิต ายพื่อความบสิต นักศษฐ% ไมตร*มตร

นิสิต ายกตตค5ณ เอ*ยมอร.าม

ภาคกลูกบอลาง

128 18p14c0546 แมพื่อความบ: แพื่อความบลูกบอลตฟอร%มสิต นักศYาหรบวเคราะห%ขอ/ มลูกบอลร/านิสิต ค/า
ออนิสิต ไลูกบอลนิสิต %

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

ธ*รณ* อจีรวลูกบอลาก5ลูกบอล

นิสิต ายธนิสิต สิต นักศษฐ% เย*ยมวญญะ

นิสิต ายกวนิสิต  เอ7อกตตโรจีรวนิสิต %

129 18p14c0547 โปรแกรมสิต นักศร/างแบบจีรวYาลูกบอลองใบหนิสิต /า 3 มตแลูกบอละการออก ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
เสิต นักศ*ยงภาษาไทิงERH耀"ย
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายสิต นักศนิสิต ตธรรม พื่อความบรหมอ.อนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาววรลูกบอลพื่อความบชัย ตรีภร ภทิงERH耀"ร%จีรวระ
ศึกษาิศ@กดับ8

นิสิต ายพื่อความบชัย ตรีภญ%พื่อความบฒนิสิต % มะหะหมดับ

130 18p14c0567 แพื่อความบลูกบอลตฟอร%มทิงERH耀"ดับสิต นักศอบรถยนิสิต ต%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต) -

ศึกษาิศ@5ภชัย ตรีภย วรพื่อความบจีรวนิสิต %พื่อความบศึกษาิศ@5ทิงERH耀"ธ8

นิสิต างสิต นักศาวจีรวต5พื่อความบร หนิสิต รดับ

นิสิต างสิต นักศาววรษฐา ว*รศึกษาิศ@ร5ต

131 18p14c0570 ใชัย ตรีภ.ฉนิสิต ไหม?

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยมหดับลูกบอล (กทิงERH耀"ม.)

พื่อความบญาไทิงERH耀"

กลูกบอลยา นิสิต ฤดับมก5ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวเบญจีรวพื่อความบรรณ สิต นักศมณะ

ภาคกลูกบอลาง

132 18p14c0571 ซ7อหรอขายทิงERH耀"องคYา-ทิงERH耀"*ปรกษาสิต นักศ.วนิสิต ตว

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยมหดับลูกบอล (กทิงERH耀"ม.)

พื่อความบญาไทิงERH耀"

กลูกบอลยา นิสิต ฤดับมก5ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต ชัย ตรีภา โชัย ตรีภตชัย ตรีภาครพื่อความบนิสิต ธ5%

ภาคกลูกบอลาง

133 18p14c0574 ระบบตรวจีรวจีรวบการนิสิต งเพื่อความบอสิต นักศ5ขภาพื่อความบดับ/วยการร/จีรวYาทิงERH耀".าทิงERH耀"าง ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
แลูกบอละอารมณ%บนิสิต ใบหนิสิต /าสิต นักศYาหรบโรคออฟฟEศึกษาิศ@ซนิสิต โดับรม
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยกร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

รงสิต นักศต

นิสิต ายทิงERH耀"ศึกษาิศ@พื่อความบลูกบอล บ/านิสิต คลูกบอลองสิต นักศ*

นิสิต ายธราเทิงERH耀"พื่อความบ วรยะสิต นักศมบต

นิสิต ายฐตพื่อความบงศึกษาิศ@% เพื่อความบHชัย ตรีภรมณ*

นิสิต ายณทิงERH耀"ภาวชัย ตรีภ จีรวรสิต นักศกมลูกบอลธร

ภาคกลูกบอลาง

134 18p14c0580 สิต นักศปEนิสิต : โปรแกรมประย5กต%แบบเวHบ สิต นักศYาหรบการสิต นักศYารวจีรว ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
แมลูกบอลงศึกษาิศ@ตรหลูกบอลงการเกHบเก*ยว
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบร พื่อความบนิสิต ธ5%จีรวงหาญ

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@5ลูกบอล*พื่อความบร รมย%ลูกบอล*

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5รางคนิสิต างค% โลูกบอลต5ลูกบอลตร นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5ทิงERH耀"ธาทิงERH耀"พื่อความบย% อย.มณ*

ภาคกลูกบอลาง

135 18p14c0633 เวHบไซต%เพื่อความบอจีรวดับการแหลูกบอล.งเกHบข/อมลูกบอลบนิสิต กลูกบอล5.มเมฆัมพร ราช

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ธนิสิต ศึกษาิศ@า นิสิต 5.มนิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต ายธ*รพื่อความบรรณ วเชัย ตรีภ*ยรศึกษาิศ@กดับา

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศาวตร* บ5ญสิต นักศอนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

กร5งเทิงERH耀"พื่อความบมหานิสิต คร นิสิต ายลูกบอลอพื่อความบลูกบอล พื่อความบพื่อความบานิสิต เมฆัมพร ราชาภรณ% นิสิต างสิต นักศาวฐตมา คลูกบอล/ายแก/ว

ผ"พัฒนฒนา
นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@ราลูกบอล* อ.อนิสิต อ5ทิงERH耀"ย

ภาคกลูกบอลาง

วสิต นักศศึกษาิศ@ ลูกบอล7มประเสิต นักศรฐ

นิสิต างสิต นักศาวปEยาภรณ% ใจีรวอาร*รอบ นิสิต างสิต นักศาวเมธนิสิต * เมธาวนิสิต ชัย ตรีภ

ภาคกลูกบอลาง

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายชัย ตรีภเก*ยรต วรสิต นักศ5ชัย ตรีภ*พื่อความบ

นิสิต ายฐตพื่อความบลูกบอล อภภวงศึกษาิศ@%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

นิสิต ายพื่อความบงศึกษาิศ@กรณ% วจีรวตเวชัย ตรีภไพื่อความบศึกษาิศ@าลูกบอล นิสิต างสิต นักศาวจีรวณห%วรา สิต นักศ5ทิงERH耀"ธ
ปรญญานิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

บางมดับ

นิสิต ายร5.งโรจีรวนิสิต % สิต นักศ5ขใจีรว

นิสิต ายวรรธนิสิต ะ รตนิสิต ศึกษาิศ@ลูกบอลปEนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาววศึกษาิศ@นิสิต * ศึกษาิศ@ร*ประเสิต นักศรฐ

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายณฐนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% อนิสิต 5สิต นักศรณ%ร5.งเรอง นิสิต ายอรรถชัย ตรีภย บางพื่อความบเชัย ตรีภษฐ%

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายเดับวดับ ลูกบอลอลูกบอลนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวรตนิสิต าวลูกบอล* สิต นักศงคราม

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

136 18p14c0672 แอพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต การสิต นักศร/างคYาบรรยายอตโนิสิต มตสิต นักศYาหรบ
รปภาพื่อความบโบราณสิต นักศถานิสิต  (เจีรวดับ*ย%)

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%ประย5กต%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าพื่อความบระนิสิต ครเหนิสิต อ

นิสิต ายสิต นักศถตย% ประสิต นักศมพื่อความบนิสิต ธ%

นิสิต ายพื่อความบรชัย ตรีภย% พื่อความบตรภกดับ8

นิสิต ายภาณ5ว5ฒ นิสิต /อมรบพื่อความบร

ภาคกลูกบอลาง

137 18p14c0696 การค/นิสิต หาโครงข.ายย.อยของย*นิสิต โดับยการใชัย ตรีภ/แอฟฟEนิสิต ต*7 ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานิสิต การพื่อความบฒนิสิต าดับ/านิสิต 
โพื่อความบรพื่อความบาเกชัย ตรีภนิสิต  คลูกบอลสิต นักศเตอร%รง แลูกบอละระบบประมวลูกบอลผลูกบอลแบบ
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
ค.ขนิสิต านิสิต 
138 18p15c0044 ระบบตดับตามโลูกบอลจีรวสิต นักศตกสิต นักศ%เลูกบอลอดับแลูกบอละเวชัย ตรีภภณฑิศ แสง%เยHนิสิต 
ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายJonathan Chan

นิสิต ายจีรวต5รงค% กงมณ*

นิสิต างสิต นักศาวธนิสิต ยธร ธนิสิต ภทิงERH耀"รธ*รก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธ5รกจีรวบณฑิศ แสงตย%

นิสิต ายนิสิต 5กลูกบอล พื่อความบมเสิต นักศนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต ศึกษาิศ@าชัย ตรีภลูกบอล ลูกบอล7มเจีรวรญ

นิสิต ายพื่อความบเชัย ตรีภฐ จีรวร*รตนิสิต ชัย ตรีภาต

นิสิต ายอดับศึกษาิศ@ร ศึกษาิศ@กดับ8เจีรวรญ

139 18p15c0097 พื่อความบาร%คอนิสิต  - แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต บนิสิต มอถอเพื่อความบอหาทิงERH耀"*จีรวอดับ
รถยนิสิต ต%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต ายอตวงศึกษาิศ@% สิต นักศ5ชัย ตรีภาโต

นิสิต ายดับศึกษาิศ@กร คาลูกบอลสิต นักศซ*

นิสิต ายภรดับนิสิต ย% รตนิสิต ไพื่อความบโรจีรวนิสิต %

นิสิต ายธญญาภทิงERH耀"ร โกษ*อYานิสิต วย ภาคกลูกบอลาง

140 18p15c0138 ออรสิต นักศม.า ทิงERH耀".องเทิงERH耀"*ยวอย5ธยา

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

คอมพื่อความบวเตอร%

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*ไทิงERH耀"ยอโยธยาบร
หารธ5รกจีรว

นิสิต ายฐปกร คลูกบอล/ายฉYา

นิสิต ายธนิสิต พื่อความบนิสิต ธ% โปยข5นิสิต ทิงERH耀"ดับ

นิสิต างสิต นักศาวไอลูกบอลดับา หมนิสิต พื่อความบนิสิต ธ%

ภาคกลูกบอลาง

141 18p15c0157 ระบบการตอบคYาถามสิต นักศYาหรบสิต นักศถานิสิต ทิงERH耀"*ทิงERH耀".องเทิงERH耀"*ยวจีรวาก
การทิงERH耀"Yาเหมองข/อมลูกบอลออนิสิต ไลูกบอลนิสิต %

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายสิต นักศนิสิต ตธรรม พื่อความบรหมอ.อนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวฐนิสิต นิสิต ทิงERH耀"พื่อความบย% ศึกษาิศ@รไชัย ตรีภยา

นิสิต างสิต นักศาวณฐชัย ตรีภยา จีรวงสิต นักศวสิต นักศดับ8

ภาคกลูกบอลาง

142 18p15c0242 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต เซฟต*7แทิงERH耀"Hกซ*

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายศึกษาิศ@รณย% อนิสิต ทิงERH耀"โกสิต นักศ5ม

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภ5ดับาภา แดับงจีรวะนิสิต ะ

นิสิต างสิต นักศาวจีรวดับาภา นิสิต 5.นิสิต แก/ว

นิสิต างสิต นักศาวณชัย ตรีภชัย ตรีภา จีรวนิสิต ตนิสิต เสิต นักศฐ*ยร ภาคกลูกบอลาง

143 18p15c0252 เกมสิต นักศ%จีรวบผดับภาพื่อความบเพื่อความบอผ/สิต นักศงอาย5บนิสิต สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต ระบบ
ปฏิญญาบตการแอนิสิต ดับรอยดับ%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

บางมดับ

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต ายพื่อความบชัย ตรีภร เอกสิต นักศ5ภาพื่อความบนิสิต ธ5%

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรรวษา หมนิสิต เขHม

นิสิต ายววฒนิสิต % สิต นักศรร5.งอมร

144 18p15c0314 ระบบจีรวดับเกHบแลูกบอละวเคราะห%ขอ/ มลูกบอลการเดับนิสิต ทิงERH耀"างรถ
ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
โดับยสิต นักศารประจีรวYาทิงERH耀"าง เพื่อความบอการวางแผนิสิต ของผ/ใชัย ตรีภ/บรการ

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

บางมดับ

ณฐชัย ตรีภา เดับชัย ตรีภดับYารง

นิสิต ายสิต นักศ5รภทิงERH耀"ร แสิต นักศงศึกษาิศ@ร

นิสิต างสิต นักศาวภทิงERH耀"ราพื่อความบร ม*มาก

นิสิต ายทิงERH耀"*ปภทิงERH耀"ร ศึกษาิศ@รสิต นักศมบรณ%เวชัย ตรีภ ภาคกลูกบอลาง

145 18p15c0315 ระบบตดับตามบ5คคลูกบอล เพื่อความบอแจีรวง/ เตอนิสิต แลูกบอละชัย ตรีภ.วยเหลูกบอลออย.าง ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
ทิงERH耀"นิสิต ทิงERH耀".วงทิงERH耀"*

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

บางมดับ

ณฐชัย ตรีภา เดับชัย ตรีภดับYารง

นิสิต ายฐกดับชัย ตรีภย โชัย ตรีภคสิต นักศรสิต นักศวสิต นักศดับ8

นิสิต ายมนิสิต ตร* ว5ฒอนิสิต 

นิสิต ายไพื่อความบบลูกบอลย% เจีรวรญแสิต นักศง
ประทิงERH耀"*ป

ภาคกลูกบอลาง

146 18p15c0319 ระบบชัย ตรีภ.วยเหลูกบอลอผ/พื่อความบการทิงERH耀"างสิต นักศายตา เพื่อความบอการใชัย ตรีภ/บรการ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
รถโดับยสิต นักศารประจีรวYาทิงERH耀"างดับ/วยตนิสิต เอง

วศึกษาิศ@วะกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

บางมดับ

ณฐชัย ตรีภา เดับชัย ตรีภดับYารง

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภณฐ ทิงERH耀"ตตนิสิต าพื่อความบานิสิต ชัย ตรีภ

นิสิต ายศึกษาิศ@ว*ระ งามกมลูกบอลสิต นักศ5ข

นิสิต ายอนิสิต ทิงERH耀"ชัย ตรีภ แสิต นักศงกระจีรว.าง

ภาคกลูกบอลาง

147 18p15c0348 MRT_Touch : ไอโอเอสิต นักศแอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต สิต นักศYาหรบ MRT ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

วรางคณา ก7มปานิสิต 

นิสิต ายศึกษาิศ@กดับนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% สิต นักศ5ขเกษม

นิสิต างสิต นักศาววไลูกบอลรตนิสิต % เจีรวตศึกษาิศ@5ภสิต นักศ5ข นิสิต างสิต นักศาวปEยะพื่อความบร ขYาสิต นักศงค%

ภาคกลูกบอลาง

148 18p15c0349 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต สิต นักศYาหรบตดับต7งสิต นักศปอยเลูกบอลอร%ในิสิต โลูกบอลกความจีรวรง ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
เสิต นักศมอนิสิต ผสิต นักศมโลูกบอลกจีรวรง

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายภวภสิต นักศสิต นักศร% เดับชัย ตรีภพื่อความบสิต นักศฐพื่อความบงศึกษาิศ@% นิสิต างสิต นักศาวจีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%จีรวรา ทิงERH耀"าบรร
หาญ

นิสิต างสิต นักศาวลูกบอลอเรนิสิต  มทิงERH耀"นิสิต า อGอตโต ภาคกลูกบอลาง

149 18p15c0359 การพื่อความบฒนิสิต าแอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต เพื่อความบอการจีรวดับการต/นิสิต ทิงERH耀"5นิสิต แลูกบอละ
วางแผนิสิต การเพื่อความบาะปลูกบอลกพื่อความบชัย ตรีภผ.านิสิต อ5ปกรณ%เคลูกบอลอนิสิต ทิงERH耀"*

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

บรหารธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม

นิสิต ายธนิสิต กร เรงเกษตรกรณ%

นิสิต ายธนิสิต วา ย7มเจีรวรญนิสิต 5กลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวณภาภชัย ตรีภ ก•งเรอง

150 18p15c0360 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต คYานิสิต วณพื่อความบ7นิสิต ทิงERH耀"*เกษตรทิงERH耀"ฤษฎ์ ศรีนิ*ใหม.

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายศึกษาิศ@รณย% อนิสิต ทิงERH耀"โกสิต นักศ5ม

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภนิสิต านิสิต นิสิต ทิงERH耀"% แดับงเจีรวรญ นิสิต างสิต นักศาวกญญาพื่อความบร นิสิต บอซา

นิสิต ายธนิสิต พื่อความบลูกบอล แก/วคงจีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%

ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

151 18p15c0366 การพื่อความบฒนิสิต าแอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต ตารางเร*ยนิสิต สิต นักศYาหรบโรงเร*ยนิสิต  ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
ดับร5ณสิต นักศกขาลูกบอลย (โครงการ วมว.)

-

ดับร5ณสิต นักศกขาลูกบอลย (โครงการ วมว.)

นิสิต างสิต นักศาวจีรวนิสิต ตนิสิต า วงศึกษาิศ@%ตGะ

นิสิต ายจีรวาร5กตต8 บ5ญเกดับ

152 18p15c0374 เพื่อความบอนิสิต เพื่อความบอสิต นักศ5ขภาพื่อความบ:แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต เพื่อความบอชัย ตรีภ.วยตดับตาม
พื่อความบฤตกรรมการบรโภคอาหาร

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

ประภาพื่อความบร รตนิสิต ธYารง

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต าร*รตนิสิต % เพื่อความบHชัย ตรีภรสิต นักศมบต

153 18p15c0400 การพื่อความบฒนิสิต าแอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต เกม “ขนิสิต มหวานิสิต 
ประจีรวญบานิสิต ” โดับยใชัย ตรีภ/ยนิสิต ต*7 2 มต

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายสิต นักศนิสิต ทิงERH耀"ฏิญญาฐ% นิสิต รบนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวฑิศ แสงตยา เลูกบอลศึกษาิศ@รตนิสิต าก5ลูกบอล นิสิต างสิต นักศาวจีรว5ฑิศ แสงามาศึกษาิศ@ เสิต นักศาวรสิต นักศ

154 18p15c0404 แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต เพื่อความบอสิต นักศร/างสิต นักศมดับ5ลูกบอลในิสิต การออกกYาลูกบอลงกาย ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
แลูกบอละควบค5มอาหารดับ/วยตนิสิต เอง สิต นักศYาหรบผ/ป\วยโรคเบา
หวานิสิต 
155 18p15c0416 ระบบสิต นักศ5.มอาหาร จีรวากวตถ5ดับบ
ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยหอการค/าไทิงERH耀"ย

-

มานิสิต ะชัย ตรีภย โตGะชัย ตรีภดับ*

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภโชัย ตรีภค พื่อความบฒนิสิต ะพื่อความบรหมมาสิต นักศ นิสิต างสิต นักศาววทิงERH耀"ยรตนิสิต % อ5ดับมจีรวตนิสิต ธ นิสิต ายจีรวรภทิงERH耀"ร นิสิต 5ชัย ตรีภรกษา

ภาคกลูกบอลาง

-

กฤษฎ์ ศรีนิา ศึกษาิศ@ร*แผ/ว

นิสิต างสิต นักศาวณชัย ตรีภาภา กลูกบอลดับทิงERH耀"อง
ธนิสิต ากร

ภาคกลูกบอลาง

156 18p15c0419 สิต นักศงคมนิสิต กปBFนิสิต 

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภ5ตเมษฏิญญา% ศึกษาิศ@ร*นิสิต ลูกบอลทิงERH耀"า นิสิต ายภทิงERH耀"รพื่อความบลูกบอล เธ*ยรเสิต นักศรมพื่อความบงศึกษาิศ@% นิสิต ายว5ฒกรณ% เชัย ตรีภยโภคา

ภาคกลูกบอลาง

157 18p15c0428 เรสิต นักศพื่อความบอนิสิต สิต นักศฟเวHบสิต นักศYาหรบเปร*ยบเทิงERH耀"*ยบอตราสิต นักศ.วนิสิต ทิงERH耀"างการ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
เงนิสิต 

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายชัย ตรีภเก*ยรต วรสิต นักศ5ชัย ตรีภ*พื่อความบ

นิสิต างสิต นักศาวอรอนิสิต งค% เปาเลูกบอล/ง

ภาคกลูกบอลาง

158 18p15c0432 เกHบตงค%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%ประย5กต%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าพื่อความบระนิสิต ครเหนิสิต อ

นิสิต ายสิต นักศ5วจีรวชัย ตรีภย กมลูกบอลสิต นักศนิสิต ตโรจีรวนิสิต % นิสิต ายว*รภทิงERH耀"ร บ5ญวานิสิต ชัย ตรีภ

นิสิต ายพื่อความบ*รชัย ตรีภต% เขHมทิงERH耀"อง

ภาคกลูกบอลาง

159 18p15c0433 พื่อความบดับไป แปลูกบอลไป

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%ประย5กต%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าพื่อความบระนิสิต ครเหนิสิต อ

นิสิต ายสิต นักศ5วจีรวชัย ตรีภย กมลูกบอลสิต นักศนิสิต ตโรจีรวนิสิต % นิสิต ายสิต นักศมชัย ตรีภญ% เสิต นักศร*วตตนิสิต ะ

นิสิต ายสิต นักศวรนิสิต  ชัย ตรีภ5นิสิต หกรณ%

ภาคกลูกบอลาง

160 18p15c0440 กนิสิต กนิสิต กนิสิต ชัย ตรีภ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

คร5ศึกษาิศ@าสิต นักศตร%อ5ตสิต นักศาหกรรมแลูกบอละ
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายอาษา ต7งจีรวตสิต นักศมคดับ

นิสิต างสิต นักศาว อลูกบอลษา เชัย ตรีภ7อวงศึกษาิศ@%

นิสิต างสิต นักศาวณฐพื่อความบร เนิสิต าวนิสิต ตย%

นิสิต างสิต นักศาวปณธานิสิต  จีรวนิสิต ทิงERH耀"มาโพื่อความบธ8 ภาคกลูกบอลาง
พื่อความบงษ%

161 18p15c0444 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต แจีรว/งเตอนิสิต การออกกYาลูกบอลงกายเพื่อความบอบYาบดับ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
อาการออฟฟEศึกษาิศ@ซนิสิต โดับรม

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต างอรทิงERH耀"ย สิต นักศงข%เพื่อความบHชัย ตรีภร

นิสิต ายภคนิสิต  บ5ญชัย ตรีภพื่อความบรชัย ตรีภย%

นิสิต ายสิต นักศรลูกบอล รกวจีรวตรศึกษาิศ@ลูกบอลปƒ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบทิงERH耀"ยารตนิสิต % แซ.โง/ว

162 18p15c0448 ระบบบรหารโรงแรม

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต างกฤตวนิสิต  ศึกษาิศ@รบรณ%

นิสิต ายวกรม ภ.จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%

นิสิต ายมซมร*ย% บอราเฮง

ภาคกลูกบอลาง

163 18p15c0455 ระบบร/จีรวYาใบหนิสิต /าสิต นักศYาหรบคนิสิต หายผ.านิสิต อ5ปกรณ%แอนิสิต 
ดับรอยดับ%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ปกรณ% วฒนิสิต จีรวต5รพื่อความบร

นิสิต ายนิสิต วภพื่อความบ วรตการ

นิสิต ายสิต นักศ5รวทิงERH耀"ย% แสิต นักศงจีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%

ภาคกลูกบอลาง

164 18p15c0461 เครอข.ายสิต นักศงคมสิต นักศYาหรบนิสิต กอ.านิสิต 

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายศึกษาิศ@รณย% อนิสิต ทิงERH耀"โกสิต นักศ5ม

นิสิต ายกนิสิต ตยศึกษาิศ@ มาสิต นักศดับบ

นิสิต ายธญเทิงERH耀"พื่อความบ แซ.เบG

นิสิต างสิต นักศาวปารฉตร ทิงERH耀"รงราษ*

ภาคกลูกบอลาง

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายสิต นักศรย5ทิงERH耀"ธ กลูกบอลมกลูกบอล.อม

นิสิต ายพื่อความบงศึกษาิศ@%พื่อความบยคฆัมพร ราช% บ5ญแทิงERH耀"/แทิงERH耀"/

นิสิต ายพื่อความบชัย ตรีภรพื่อความบลูกบอล จีรวนิสิต ทิงERH耀"นิสิต ะ

นิสิต างสิต นักศาวปรชัย ตรีภญา คงชัย ตรีภย

ภาคกลูกบอลาง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

165 18p15c0462 ระบบนิสิต YาเทิงERH耀"*ยวอจีรวฉรยะดับ/วยการใชัย ตรีภ/งานิสิต รถประจีรวYาทิงERH耀"าง ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
สิต นักศาธารณะ

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@ มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยรงสิต นักศต
แลูกบอละการสิต นักศอสิต นักศาร

นิสิต ายบดับนิสิต ทิงERH耀"ร% หงสิต นักศ%ประภศึกษาิศ@ร

นิสิต ายรชัย ตรีภพื่อความบลูกบอล ชัย ตรีภยขจีรวรวฒนิสิต %

ผ"พัฒนฒนา
นิสิต างสิต นักศาววตตญญู ภารตรตา แม/
ประสิต นักศาทิงERH耀"

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวณฏิญญาฐนิสิต ชัย ตรีภา จีรวนิสิต ตาวงศึกษาิศ@% ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวกลูกบอลยา วฒนิสิต ะเวชัย ตรีภศึกษาิศ@กดับ8 นิสิต างสิต นักศาวกนิสิต ยารตนิสิต % ชัย ตรีภจีรวต

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

166 18p15c0465 อนิสิต ไซดับ% ม*

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

กต8สิต นักศ5ชัย ตรีภาต พื่อความบสิต นักศ5ภา

นิสิต ายสิต นักศทิงERH耀"ธพื่อความบงษ% สิต นักศ5วรรณไตรย% นิสิต ายศึกษาิศ@ราว5ธ บ5สิต นักศดับ*

ภาคกลูกบอลาง

167 18p15c0477 โปรแกรมประย5กต%อ/างองตYาแหนิสิต .งเพื่อความบอการค/นิสิต หาสิต นักศตว% ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
เลูกบอล*7ยงสิต นักศญหาย

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ศึกษาิศ@รณย% อนิสิต ทิงERH耀"โกสิต นักศ5ม

นิสิต างสิต นักศาวกมลูกบอลวรรณ ใจีรวดับ*

นิสิต างสิต นักศาวกรองแก/ว พื่อความบลูกบอลบ5บผา นิสิต ายธชัย ตรีภพื่อความบลูกบอล วงศึกษาิศ@%ธนิสิต โรจีรวนิสิต %

ภาคกลูกบอลาง

168 18p15c0519 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต การเตมเตHมภาพื่อความบโบราณสิต นักศถานิสิต ดับ/วย
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย* Augmented Reality บนิสิต ระบบปฎ์ ศรีนิบต
การแอนิสิต ดับรอยดับ%
169 18p15c0524 ระบบจีรวดับเกHบเอกสิต นักศารอเลูกบอลHกทิงERH耀"รอนิสิต กสิต นักศ%

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%ประย5กต%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าพื่อความบระนิสิต ครเหนิสิต อ

นิสิต ายสิต นักศถตย% ประสิต นักศมพื่อความบนิสิต ธ%

นิสิต ายภรนิสิต ทิงERH耀"% อย.จีรวYาเนิสิต *ยร

นิสิต างสิต นักศาวเพื่อความบชัย ตรีภรชัย ตรีภฎ์ ศรีนิา ชัย ตรีภฎ์ ศรีนิาเพื่อความบชัย ตรีภร
ประเสิต นักศรฐ

ภาคกลูกบอลาง

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต) รงสิต นักศต

นิสิต างสิต นักศาวประภาพื่อความบร รตนิสิต ธYารง นิสิต ายณชัย ตรีภพื่อความบลูกบอล วรกจีรวปร*ดับา

นิสิต างสิต นักศาวจีรวาร5วรรณ แก/วบวเงนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

170 18p15c0556 โปรแกรมประย5กต%จีรวบค.เสิต นักศ7อผ/าบนิสิต ระบบปฏิญญาบตการไอ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
โอเอสิต นักศ

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างศึกษาิศ@ศึกษาิศ@ภา พื่อความบนิสิต ธ5วดับ*ธร

นิสิต างสิต นักศาวตรณา จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%สิต นักศ5วรรณ นิสิต างสิต นักศาวณฐธดับา เจีรวรญเรอง
สิต นักศก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

171 18p15c0559 กลูกบอล5.มพื่อความบลูกบอลงแชัย ตรีภร%แก/ปBญหาการจีรวราจีรวร

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยรามคYาแหง

นิสิต ายเชัย ตรีภาวลูกบอลต ขนิสิต คYา

นิสิต ายธนิสิต ากร งามวทิงERH耀"ยชัย ตรีภยสิต นักศก5ลูกบอล นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5จีรวาร* ซ.อมประดับษฐ%

ภาคกลูกบอลาง

172 18p15c0578 ไปทิงERH耀"างไหนิสิต ดับ*ในิสิต  TU

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*นิสิต านิสิต าชัย ตรีภาตสิต นักศรนิสิต  มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (SIIT)
ธร

ธ*รย5ทิงERH耀"ธ โหรานิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต ายกตตพื่อความบนิสิต ธ% พื่อความบพื่อความบฒสิต นักศตยานิสิต 5 นิสิต างสิต นักศาวภาพื่อความบตะวนิสิต  วรยะ
วงศึกษาิศ@%
สิต นักศวสิต นักศดับ8

173 18p15c0584 ระบบให/ขอ/ มลูกบอลเก*ยวกบขนิสิต มไทิงERH耀"ย โดับยการค/นิสิต หาข/อมลูกบอล ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
ดับ/วยรปภาพื่อความบ

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต างสิต นักศาวธ*รณ* อจีรวลูกบอลาก5ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาววโรชัย ตรีภา วชัย ตรีภาญก5ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวอมรรตนิสิต % อคร
ประเสิต นักศรฐก5ลูกบอล

174 18p15c0603 ระบบตรวจีรวจีรวบแลูกบอละแจีรว/งเตอนิสิต การหลูกบอลบในิสิต 

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยหอการค/าไทิงERH耀"ย

อทิงERH耀"ธพื่อความบงษ% เขมะเพื่อความบชัย ตรีภร

นิสิต ายพื่อความบรหมเรศึกษาิศ@ ชัย ตรีภมะนิสิต นิสิต ทิงERH耀"นิสิต %

นิสิต ายวสิต นักศ5 ลูกบอล*ลูกบอลาเลูกบอลศึกษาิศ@พื่อความบานิสิต ชัย ตรีภย%

175 18p15c0609 แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต สิต นักศYาหรบบรจีรวาคโลูกบอลหตผ.านิสิต สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต 

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฏิญญาสิต นักศวนิสิต สิต นักศ5นิสิต นิสิต ทิงERH耀"า

นิสิต างกตตยา พื่อความบนิสิต ศึกษาิศ@ลูกบอลปƒ

นิสิต ายนิสิต วรนิสิต ทิงERH耀"ร% อมอารมณ%

นิสิต ายธนิสิต ค5ปต% อดับ5ลูกบอลยประภากร นิสิต ายจีรว*รพื่อความบงษ% ผวงาม

ภาคกลูกบอลาง

176 18p15c0615 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต เพื่อความบอฝูงใหญ่@…กฝูงใหญ่@นิสิต สิต นักศYาเนิสิต *ยงภาษาองกฤษบนิสิต ระบบ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
ปฏิญญาบตการแอนิสิต ดับรอยดับ%

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

นิสิต างสิต นักศาวณฐสิต นักศดับ5 า เกาทิงERH耀"ณฑิศ แสง%
ทิงERH耀"อง

นิสิต างสิต นักศาวกชัย ตรีภกร เมธาว*

นิสิต างสิต นักศาวจีรวาร5วรรณ เกต5เรนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

177 18p15c0616 มาเร*ยนิสิต ป\าว

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฏิญญาสิต นักศวนิสิต สิต นักศ5นิสิต นิสิต ทิงERH耀"า

178 18p15c0646 ระบบประเมนิสิต ภาวะทิงERH耀"างโภชัย ตรีภนิสิต าการ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (ทิงERH耀".าพื่อความบระ
จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%)

นิสิต าง นิสิต 5ชัย ตรีภชัย ตรีภากร งามเสิต นักศาวรสิต นักศ

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@ศึกษาิศ@ธร รกขตนิสิต ธก5ลูกบอล

นิสิต ายปฐว* พื่อความบลูกบอลวภาต

179 18p15c0647 การแจีรว/งเตอนิสิต การรบประทิงERH耀"านิสิต ยาผ.านิสิต อ5ปกรณ%โมบาย ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

ศึกษาิศ@ลูกบอลปศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละวทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเอเชัย ตรีภ*ยอาคเนิสิต ย%

นิสิต ายชัย ตรีภนิสิต นิสิต ทิงERH耀"ร เฉลูกบอลมสิต นักศ5ข

นิสิต ายชัย ตรีภาญชัย ตรีภย สิต นักศ*เทิงERH耀"า

นิสิต ายวศึกษาิศ@ว ธ*ระมานิสิต ะสิต นักศนิสิต ธ5%

นิสิต ายจีรวกรภม อ5ทิงERH耀"5มพื่อความบร

ภาคกลูกบอลาง

180 18p15c0650 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต สิต นักศYาหรบการตรวจีรวสิต นักศอบสิต นักศภาพื่อความบการจีรวราจีรวร ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
ในิสิต เขตพื่อความบ7นิสิต ทิงERH耀"*กร5งเทิงERH耀"พื่อความบมหานิสิต คร

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*มหานิสิต คร

นิสิต ายสิต นักศ5ทิงERH耀"ศึกษาิศ@ องอาจีรว

นิสิต ายสิต นักศ5จีรวนิสิต ดับา เลูกบอลศึกษาิศ@คอนิสิต สิต นักศาร

นิสิต ายธนิสิต ชัย ตรีภ วชัย ตรีภรร5.งเมธา

นิสิต ายพื่อความบชัย ตรีภร วาสิต นักศนิสิต านิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

ภาคกลูกบอลาง

-

-

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภณฐ สิต นักศ/มพื่อความบบ

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายวสิต นักศนิสิต ต% ลูกบอล*ลูกบอลาเลูกบอลศึกษาิศ@พื่อความบานิสิต ชัย ตรีภย% ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวกลูกบอลยณฏิญญาฐ% ก5หลูกบอลาบเพื่อความบH นิสิต ายจีรวรนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% ข5นิสิต อนิสิต ทิงERH耀"อง
ชัย ตรีภรทิงERH耀"อง

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา
นิสิต ายอภศึกษาิศ@กดับ8 เกต5ขาว

หัวหันาโครงการ

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*มหานิสิต คร

182 18p15c0654 วงปŠ

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยราชัย ตรีภภฏิญญาสิต นักศวนิสิต สิต นักศ5นิสิต นิสิต ทิงERH耀"า

183 18p15c0676 การพื่อความบฒนิสิต าแอพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต บนิสิต โทิงERH耀"รศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"%เคลูกบอลอนิสิต ทิงERH耀"*สิต นักศYาหรบใชัย ตรีภ/ ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
ในิสิต การตดับต.อสิต นักศอสิต นักศารเมอเกดับภยพื่อความบบต

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างก5ลูกบอลธดับา โรจีรวนิสิต %วบลูกบอลย%ชัย ตรีภย

184 18p15c0685 โปรแกรมประย5กต%เพื่อความบอตรวจีรวสิต นักศอบสิต นักศภาพื่อความบพื่อความบ7นิสิต ถนิสิต นิสิต อย.า ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application
งอฉรยะ

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างสิต นักศาวก5ลูกบอลธดับา โรจีรวนิสิต %วบลูกบอลย% นิสิต ายอษฎ์ ศรีนิาว5ธ ชัย ตรีภนิสิต ะกจีรวการโชัย ตรีภค นิสิต ายณฐกานิสิต ต% ประมวลูกบอลญาต
ชัย ตรีภย

ภาคกลูกบอลาง

185 18p15c0690 โปรแกรมประย5กต%สิต นักศนิสิต บสิต นักศนิสิต 5นิสิต ผ/เข/าใชัย ตรีภ/บรการโรง
พื่อความบยาบาลูกบอลโดับยระบบนิสิต YาทิงERH耀"างภายในิสิต อาคาร

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างก5ลูกบอลธดับา โรจีรวนิสิต %วบลูกบอลย%ชัย ตรีภย

ภาคกลูกบอลาง

186 18p21c0015 องค%ดับYา

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

บรหารธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

187 18p21c0016 สิต นักศ*สิต นักศนิสิต ทิงERH耀"*หายไป

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

-

188 18p21c0020 หนิสิต 5.มนิสิต /อยนิสิต กประดับษฐ%

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

189 18p21c0045 ทิงERH耀"Yาดับ*กบศึกษาิศ@*ลูกบอลห/า

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

190 18p21c0057 นิสิต กฆัมพร ราช.าเคม*

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

นิสิต างสิต นักศาวดับวงกมลูกบอล โตเอ*ยม

ภาค

ระดับบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษาิศ@กษา Mobile Application

นิสิต างสิต นักศาวกลูกบอลยณฎ์ ศรีนิฐ% ก5หลูกบอลาบเพื่อความบH นิสิต ายพื่อความบจีรวนิสิต % ทิงERH耀"องสิต นักศม
ชัย ตรีภรทิงERH耀"อง

นิสิต ายถวลูกบอลย% จีรวตต%ไพื่อความบบลูกบอลย%

ผ"พัฒนฒนา

181 18p15c0652 แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต คYานิสิต วณค.ามเตอร%รถแทิงERH耀"Hกซ*บนิสิต ระบบ
ปฏิญญาบตการแอนิสิต ดับรอยดับ%

-

นิสิต ายอรรถพื่อความบลูกบอล ก5ลูกบอลสิต นักศ5นิสิต ทิงERH耀"ร

ผ"พัฒนฒนา

นิสิต ายทิงERH耀"ศึกษาิศ@ไนิสิต ย บ5ญไธสิต นักศง

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายฉนิสิต ทิงERH耀"วฒนิสิต % รตนิสิต พื่อความบงศึกษาิศ@%พื่อความบนิสิต ธ% นิสิต ายก5ลูกบอลเดับชัย ตรีภ รชัย ตรีภตะพื่อความบฤกษา

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายธ*รภทิงERH耀"ร% วงศึกษาิศ@%สิต นักศ5ธ*รา

นิสิต างสิต นักศาวเขมกา ธนิสิต นิสิต มตเจีรวรญ นิสิต ายภทิงERH耀"รฉลูกบอลองราชัย ตรีภ บ5ญคงปEย นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรชัย ตรีภนิสิต ตว% เลูกบอลศึกษาิศ@ชัย ตรีภามพื่อความบ นิสิต ายอนิสิต ทิงERH耀"ชัย ตรีภ อรยาภรณ%
วฒนิสิต %
นิสิต ทิงERH耀"

ภาคกลูกบอลาง

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายธนิสิต กร กลูกบอล.อมฤทิงERH耀"ธ8

ภาคกลูกบอลาง

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต างสิต นักศาวอญรตนิสิต % ศึกษาิศ@5ภนิสิต ตร%

ภาคกลูกบอลาง

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

คอมพื่อความบวเตอร%

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว(sbac)

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

นิสิต างสิต นักศาวจีรว5ตมณ* ทิงERH耀"ว*การ

นิสิต างสิต นักศาวร5.งนิสิต ภา อทิงERH耀"ธพื่อความบลูกบอล
สิต นักศ5วรรณ

นิสิต างสิต นักศาวอตกานิสิต ต% กจีรวเจีรวรญ

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

-

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5ภาวดับ* เสิต นักศอวงษ%

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภวลูกบอลนิสิต 5ชัย ตรีภ เอ*ยมคYา

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@รประภา ศึกษาิศ@ร*
ประเสิต นักศรฐ

ภาคกลูกบอลาง

191 18p21c0152 ตกศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"%มหาประลูกบอลย

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

-

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศรวมลูกบอล ภ5.ภกดับ*

นิสิต างสิต นักศาวธนิสิต พื่อความบร ญาณโกม5ทิงERH耀"

นิสิต ายธต มหาวรรณกจีรว

ภาคกลูกบอลาง

192 18p21c0153 แบกเป^ตะลูกบอล5ยไทิงERH耀"ย

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายธนิสิต วฒนิสิต % จีรวตอ5ทิงERH耀"ย

193 18p21c0169 อ5ซางพื่อความบทิงERH耀"กษ%โลูกบอลก

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายคณตนิสิต  งามประเสิต นักศรฐ

นิสิต างสิต นักศาวณฐนิสิต นิสิต ทิงERH耀"% ศึกษาิศ@ร*สิต นักศวย

นิสิต างสิต นักศาวอรพื่อความบรรณ มะนิสิต ยม

ภาคกลูกบอลาง

194 18p21c0254 ประตปรศึกษาิศ@นิสิต า

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

บรหารธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

นิสิต างสิต นักศาวเขมกา ธนิสิต นิสิต มตร
เจีรวรญ

นิสิต ายจีรวราย5 สิต นักศ/มฉ5นิสิต 

นิสิต ายปณภทิงERH耀"ร บ5ญลูกบอล7ม

นิสิต ายภทิงERH耀"รพื่อความบงศึกษาิศ@% เชัย ตรีภ*ยงนิสิต อก

ภาคกลูกบอลาง

195 18p21c0283 ฝูงใหญ่@Bนิสิต จีรวะเปmนิสิต นิสิต ายก

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

-

โรงเร*ยนิสิต มธยมวดับหนิสิต องจีรวอก

-

นิสิต างปร*ยานิสิต 5ชัย ตรีภ ชัย ตรีภยสิต นักศทิงERH耀"ธ8

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภวชัย ตรีภญ% ปBญญาแฝูงใหญ่@ง

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต นิสิต ทิงERH耀"ชัย ตรีภพื่อความบร พื่อความบลูกบอลโลูกบอลก

นิสิต ายภวเมศึกษาิศ@ฐ% พื่อความบรรชัย ตรีภต%วรภทิงERH耀"ร% ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

196 18p21c0328 ไดับโนิสิต เสิต นักศาร%ทิงERH耀"ะลูกบอล5มต

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

บรหารธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

นิสิต างสิต นักศาวร5.งนิสิต ภา นิสิต กรแสิต นักศนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศรลูกบอลกษณ% ลูกบอลายบว

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@ศึกษาิศ@ประภา สิต นักศาวะดับ*

นิสิต างสิต นักศาวเบญจีรววรรณ แจีรวม.
จีรวYารสิต นักศ

ภาคกลูกบอลาง

197 18p21c0329 ข/าแผ.นิสิต ดับนิสิต 

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

บรหารธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

นิสิต างสิต นักศาวร5.งนิสิต ภา นิสิต กรแสิต นักศนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวณฐวดับ* ศึกษาิศ@ร*อYาพื่อความบร

นิสิต างสิต นักศาวอรทิงERH耀"ย ยานิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวจีรวตตมา แก/ววชัย ตรีภต

ภาคกลูกบอลาง

198 18p21c0332 บชัย ตรีภาธรรม

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

บรหารธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

นิสิต างสิต นักศาวร5.งนิสิต ภา นิสิต กรแสิต นักศนิสิต 

นิสิต ายกฤษณะ เอ*ยมโซ/

นิสิต างสิต นักศาววชัย ตรีภญ%ญานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร% นิสิต างสิต นักศาววรารตนิสิต % รกษาบ5ญ ภาคกลูกบอลาง
ทิงERH耀"พื่อความบย%

199 18p21c0340 ไอยราก/ชัย ตรีภาต

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

บรหารธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

นิสิต างสิต นักศาวร5.งนิสิต ภา นิสิต กรแสิต นักศนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวโสิต นักศรยา เหลูกบอลHกดับ*

นิสิต างสิต นักศาวอยลูกบอลดับา ยาบญดับษฐ% นิสิต ายวศึกษาิศ@ร5ต เจีรวรญสิต นักศ5ข

200 18p21c0342 เงนิสิต ตราอาเซ*ยนิสิต 

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

บรหารธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศยาม
บรหารธ5รกจีรว

สิต นักศะพื่อความบานิสิต ใหม.

นิสิต างสิต นักศาวร5.งนิสิต ภา นิสิต กรแสิต นักศนิสิต 

นิสิต ายณฏิญญาฐพื่อความบงศึกษาิศ@% เหลูกบอลองชัย ตรีภเก*ยรต นิสิต ายกฤษ แสิต นักศงประการ

นิสิต างสิต นักศาวกาญจีรวนิสิต า บ5ญทิงERH耀"นิสิต จีรวนิสิต  ภาคกลูกบอลาง
ทิงERH耀"*

201 18p21c0595 คนิสิต ฆัมพร ราช.า ลูกบอล.าไม.ย7ง

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

-

โรงเร*ยนิสิต บดับนิสิต ทิงERH耀"รเดับชัย ตรีภา (สิต นักศงห% สิต นักศงห
เสิต นักศนิสิต *) ๒

-

นิสิต างวไลูกบอล สิต นักศ5ขเก7อ

นิสิต ายปBญญ% ปEตเจีรวรญธรรม

นิสิต ายนิสิต วฤทิงERH耀"ธ8 หลูกบอล.องค5/ม

202 18p21c0648 บ5ญรอดับ ต/องรอดับ

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอความบนิสิต เทิงERH耀"ง

-

โรงเร*ยนิสิต เซนิสิต ต%ฟรงซสิต นักศซาเว*ยร%
คอนิสิต แวนิสิต ต%

นิสิต ายกมลูกบอลวชัย ตรีภย% สิต นักศรธนิสิต นิสิต นิสิต ทิงERH耀"%สิต นักศก5ลูกบอล นิสิต างสิต นักศาวโศึกษาิศ@จีรวรตนิสิต % ธญประทิงERH耀"*ป นิสิต างสิต นักศาวเกศึกษาิศ@นิสิต คร พื่อความบจีรวนิสิต วรพื่อความบงษ% นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5ภาวดับ* ภสิต นักศนิสิต าม

ภาคกลูกบอลาง

203 18p22c0019 เรองรถนิสิต .าร/

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายผดับ5งพื่อความบงศึกษาิศ@% อ.อนิสิต แก/ว

นิสิต ายกฤตพื่อความบฒนิสิต % สิต นักศYาเภาพื่อความบนิสิต ธ5%

ภาคกลูกบอลาง

204 18p22c0023 สิต นักศYารวจีรวธรรมชัย ตรีภาตจีรว’ว

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายทิงERH耀"นิสิต บดับ* นิสิต /อมวงษ%ชัย ตรีภ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรรณพื่อความบร เฉลูกบอลยจีรวตร%

ภาคกลูกบอลาง

205 18p22c0048 เปEดับสิต นักศมอง ประลูกบอลองคYาศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"%

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5จีรวรา ดับอกไม/พื่อความบ5.ม

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรสิต นักศวรรค% วารนิสิต ทิงERH耀"ร% นิสิต างสิต นักศาวครองขวญ คนิสิต ร/

ภาคกลูกบอลาง

206 18p22c0065 นิสิต กวทิงERH耀"ย%พื่อความบชัย ตรีภตเกาะร/าง

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายภรภค ชัย ตรีภ5นิสิต หคาม

นิสิต ายพื่อความบงศึกษาิศ@ธร จีรวงใจีรว

นิสิต ายอฐว5ฒ จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%หง.อม

ภาคกลูกบอลาง

207 18p22c0076 ปรศึกษาิศ@นิสิต ามหาสิต นักศนิสิต 5ก

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

คอมพื่อความบวเตอร%ธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*ไทิงERH耀"ยอโยธยาบร หารธ5รกจีรว

นิสิต างสิต นักศาวญาณศึกษาิศ@า ไหลูกบอลพื่อความบงทิงERH耀"อง นิสิต ายอมพื่อความบ5 สิต นักศมานิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

นิสิต างสิต นักศาวเปรมกมลูกบอล สิต นักศงห%ตนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต 7Yาฟ^า พื่อความบงษ%วธ*

ภาคกลูกบอลาง

208 18p22c0083 สิต นักศอการเร*ยนิสิต ร/เก*ยวกบ Infographic

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

คอมพื่อความบวเตอร%-ธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*ไทิงERH耀"ยบรหารธ5รกจีรว บางเขนิสิต 

นิสิต ายณฐพื่อความบงค% บ5รสิต นักศการ

นิสิต ายธนิสิต พื่อความบลูกบอล อ.อนิสิต ชัย ตรีภยศึกษาิศ@ร*

นิสิต ายภวเนิสิต ตร อ5.นิสิต เสิต นักศนิสิต *ย%

นิสิต ายพื่อความบงศึกษาิศ@ธร ศึกษาิศ@ร*ธนิสิต านิสิต 5ก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

209 18p22c0151 ตะลูกบอล5ยอวกาศึกษาิศ@กนิสิต เถอะ

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายธนิสิต า ธปแก/ว

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต นิสิต ทิงERH耀"พื่อความบร สิต นักศ5ขพื่อความบลูกบอลอย

นิสิต างสิต นักศาวร5.งนิสิต ภา พื่อความบลูกบอลสิต นักศวสิต นักศดับ8

ภาคกลูกบอลาง

210 18p22c0166 อย.ามวนิสิต ะครบ

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ 5Nพื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต างสิต นักศาวกลูกบอลยรตนิสิต % ว5ฒ

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภลูกบอลธชัย ตรีภา บรณะโรจีรวนิสิต % นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภราภา พื่อความบงษ%ศึกษาิศ@5ข

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายปานิสิต นิสิต ภ เอ7อเสิต นักศร*วงศึกษาิศ@%

ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

คอมพื่อความบวเตอร%ธ5รกจีรว

วทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*ทิงERH耀"กษณา
บรหารธ5รกจีรว

นิสิต างสิต นักศาวรตนิสิต าภรณ% ใสิต นักศหม*

นิสิต ายสิต นักศ5วเชัย ตรีภษฐ% คYาไกร

212 18p22c0504 ทิงERH耀".องศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"%ง.ายๆดับ/วยตวเอง ผ.านิสิต สิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต 

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต เตร*ยมอ5ดับมศึกษาิศ@กษา
พื่อความบฒนิสิต าการ

นิสิต างธนิสิต ยธร ตวงวาสิต นักศนิสิต า

ดับ.ชัย ตรีภ.ธรรมเฃษฐ% อศึกษาิศ@วทิงERH耀"องก5ลูกบอล

213 18p22c0505 ภาษาพื่อความบาเพื่อความบลูกบอลนิสิต 

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายภากร รกพื่อความบงษ%

214 18p22c0539 แปลูกบอลองกฤษเปmนิสิต ไทิงERH耀"ยดับ/วยกลูกบอล/องสิต นักศมาร%ทิงERH耀"โฟนิสิต  (เกมลูกบอล.า
ชัย ตรีภว* ต ภาค 1)

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศามเสิต นักศนิสิต วทิงERH耀"ยาลูกบอลย

-

นิสิต างกรกมลูกบอล กYาเนิสิต ดับกาญจีรวนิสิต % นิสิต างสิต นักศาววชัย ตรีภชัย ตรีภา รตนิสิต จีรวรสิต นักศโรจีรวนิสิต %

215 18p22c0552 สิต นักศอการเร*ยนิสิต ร/เรองรปร.างโมเลูกบอลก5ลูกบอลโคเวเลูกบอลนิสิต ต%โดับยใชัย ตรีภ/
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย* Augmented Reality

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต ปทิงERH耀"5มวไลูกบอล

-

นิสิต ายจีรวารก ขจีรวรเจีรวรญศึกษาิศ@กดับ8

นิสิต ายสิต นักศถาพื่อความบร งามประเสิต นักศรฐ

นิสิต างสิต นักศาวปBทิงERH耀"มาภรณ% พื่อความบงษ%
พื่อความบานิสิต ชัย ตรีภ

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต ทิงERH耀"ธชัย ตรีภา ภทิงERH耀"รเจีรวรญสิต นักศนิสิต  ภาคกลูกบอลาง

216 18p22c0593 แอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต สิต นักศบค/นิสิต แหลูกบอล.งเร*ยนิสิต ร/จีรวงหวดับปทิงERH耀"5มธานิสิต *

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร% - คณตศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

โรงเร*ยนิสิต ธญรตนิสิต %

นิสิต ายภาสิต นักศกร ภาคอต

นิสิต ายวศึกษาิศ@ร5ต ใจีรวแปง

นิสิต ายนิสิต พื่อความบณฐ แตงอ.อนิสิต 

นิสิต ายสิต นักศ5ธ*วฒนิสิต % เสิต นักศอค5.ย

ภาคกลูกบอลาง

217 18p22c0594 ทิงERH耀"ะลูกบอล5มตวรรณคดับ*ไทิงERH耀"ย

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต บดับนิสิต ทิงERH耀"รเดับชัย ตรีภา (สิต นักศงห% สิต นักศงห
เสิต นักศนิสิต *) ๒

-

นิสิต างวไลูกบอล สิต นักศ5ขเก7อ

นิสิต างสิต นักศาวระฟ^า ลูกบอลาดับเลูกบอลาดับ*

นิสิต ายภาคภม วนิสิต ทิงERH耀"อง

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@รภสิต นักศสิต นักศร สิต นักศมตนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

218 18p22c0607 Guitar Guider : แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต สิต นักศอนิสิต ก*ตาร%

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต ปทิงERH耀"5มวไลูกบอล

-

นิสิต ายจีรวารก ขจีรวรเจีรวรญศึกษาิศ@กดับ8

นิสิต ายอธป ศึกษาิศ@ร*อนิสิต นิสิต ต%

นิสิต างสิต นักศาวมโนิสิต ชัย ตรีภา ขนิสิต ธ*ฤกษ%

นิสิต ายนิสิต นิสิต ทิงERH耀"พื่อความบงศึกษาิศ@% บวประดับษฐ% ภาคกลูกบอลาง

219 18p22c0608 ทิงERH耀"อ-ไอ-ยอ ไทิงERH耀"ย

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต เซนิสิต ต%ฟรงซสิต นักศซาเว*ยร%
คอนิสิต แวนิสิต ต%

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@รา หรจีรวตตววฒนิสิต % นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภชัย ตรีภาพื่อความบร ลูกบอลขตปBญจีรว นิสิต างสิต นักศาวณฐกนิสิต ก โภคทิงERH耀"รพื่อความบย% รสิต นักศตา วฒนิสิต ศึกษาิศ@ร
มานิสิต นิสิต ทิงERH耀"%
ไพื่อความบบลูกบอลย%

ภาคกลูกบอลาง

220 18p22c0614 เบญจีรวม.อลูกบอล ตะลูกบอล5ยแดับนิสิต เรขาคณต

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต เซนิสิต ต%ฟรงซสิต นักศซาเว*ยร%
คอนิสิต แวนิสิต ต%

นิสิต างสิต นักศาวมทิงERH耀"นิสิต า ประภาเมอง นิสิต างสิต นักศาวนิสิต นิสิต ทิงERH耀"นิสิต ชัย ตรีภ สิต นักศกาว5ฒานิสิต 5 นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภชัย ตรีภากร เจีรวรญพื่อความบร
เดับชัย ตรีภ
อนิสิต ก5 ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวณฐณชัย ตรีภา เดับชัย ตรีภะเอ7อ
อาร*ย%

ภาคกลูกบอลาง

221 18p22c0627 ศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"%สิต นักศแกนิสิต  : แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต เพื่อความบอเร*ยนิสิต ร/ศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"%ภาษา
องกฤษ

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต ปทิงERH耀"5มวไลูกบอล

-

นิสิต ายจีรวารก ขจีรวรเจีรวรญศึกษาิศ@กดับ8

ดับ.ชัย ตรีภ.ต.อตระกลูกบอล สิต นักศ5ขสิต นักศบาย

ดับ.ชัย ตรีภ.พื่อความบ*รพื่อความบฒนิสิต % ป…กขาว

ดับ.ชัย ตรีภ.อนิสิต 5ชัย ตรีภา สิต นักศ*เสิต นักศอ

ภาคกลูกบอลาง

222 18p22c0659 วงสิต นักศ/ศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"% : สิต นักศอเพื่อความบอฝูงใหญ่@…กการจีรวดับจีรวYาคYาศึกษาิศ@พื่อความบทิงERH耀"%ทิงERH耀"*ม*ความหมาย ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 
เดับ*ยวกนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศ.งเสิต นักศรมการเร*ยนิสิต ร/

-

โรงเร*ยนิสิต ปทิงERH耀"5มวไลูกบอล

-

นิสิต ายจีรวารก ขจีรวรเจีรวรญศึกษาิศ@กดับ8

ดับ.ชัย ตรีภ.พื่อความบพื่อความบฒนิสิต % แซ.โง/ว

ดับ.ชัย ตรีภ.ณฐกร กลูกบอลนิสิต เกลูกบอล/า

ดับ.ชัย ตรีภ.จีรวรโชัย ตรีภต สิต นักศ5ขแดับง

ภาคกลูกบอลาง

223 18p23c0021 เบกเนิสิต ตร

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศามเสิต นักศนิสิต วทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบรณภทิงERH耀"ร สิต นักศ5ดับใจีรว
ประภารตนิสิต %

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5พื่อความบชัย ตรีภชัย ตรีภา เตไชัย ตรีภยา

ภาคกลูกบอลาง

224 18p23c0022 โปรแกรมวดับค.าแสิต นักศงในิสิต สิต นักศภาพื่อความบแวดับลูกบอล/อมทิงERH耀"*เหมาะสิต นักศมกบ ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 
การทิงERH耀"Yากจีรวกรรมต.างๆ

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศามเสิต นักศนิสิต วทิงERH耀"ยาลูกบอลย

225 18p23c0148 โปรเจีรวคทิงERH耀"% Zrinka: แพื่อความบลูกบอลตฟอร%มบตรสิต นักศมาชัย ตรีภกร/านิสิต ค/า
แลูกบอละโปรโมชัย ตรีภนิสิต บนิสิต อ5ปกรณ%พื่อความบกพื่อความบา

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต กร5งเทิงERH耀"พื่อความบครสิต นักศเต*ยนิสิต วทิงERH耀"ยาลูกบอลย

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

-

นิสิต ายธรรมนิสิต ญ อ5.นิสิต ใจีรวเพื่อความบอนิสิต 

ภาค

211 18p22c0498 ภาษาองกฤษในิสิต ชัย ตรีภ*วตประจีรวYาวนิสิต 

นิสิต างกรกมลูกบอล กYาเนิสิต ดับกาญจีรวนิสิต % นิสิต างสิต นักศาวภค ห5ตะเจีรวรญ

นิสิต ายธ*รพื่อความบงศึกษาิศ@% พื่อความบก5ลูกบอลแย/ม

ผ"พัฒนฒนา

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภยานิสิต 5ตนิสิต % เจีรวาฑิศ แสงาฑิศ แสงต นิสิต างสิต นักศาวปรยาภรณ% ทิงERH耀"องเงนิสิต  ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างกรกมลูกบอล กYาเนิสิต ดับกาญจีรวนิสิต % นิสิต างสิต นักศาวณฐชัย ตรีภาวรรณ สิต นักศ5ทิงERH耀"ธตง นิสิต างสิต นักศาวก5ลูกบอลนิสิต ษฐ% นิสิต นิสิต ทิงERH耀"นิสิต าคร นิสิต างสิต นักศาวทิงERH耀"องพื่อความบนิสิต ชัย ตรีภง ขนิสิต ทิงERH耀"อง ภาคกลูกบอลาง
กวเชัย ตรีภ*ยร
นิสิต ายเกษม สิต นักศวสิต นักศดับ*

นิสิต ายธตวฒนิสิต % ธญภคลูกบอลอพื่อความบงค% นิสิต ายปEยะ ไกรทิงERH耀"ศึกษาิศ@นิสิต %

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

226 18p23c0226 ตวเตอร%อาสิต นักศา

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต สิต นักศตร*อ.างทิงERH耀"อง

นิสิต ายอธรฐ พื่อความบ5.มสิต นักศาขา

นิสิต ายพื่อความบรชัย ตรีภย พื่อความบ5.มภญโญ

227 18p23c0367 พื่อความบชัย ตรีภให/ดับนิสิต  ดับนิสิต ให/พื่อความบชัย ตรีภ

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต กร5งเทิงERH耀"พื่อความบครสิต นักศเต*ยนิสิต วทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต ายเกษม สิต นักศวสิต นักศดับ*

นิสิต ายว*รภทิงERH耀"ร ชัย ตรีภรนิสิต กาญจีรวนิสิต %

228 18p23c0406 คYาประพื่อความบนิสิต ธ%เวHบแอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต 

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต บดับนิสิต ทิงERH耀"รเดับชัย ตรีภา (สิต นักศงห% สิต นักศงห
เสิต นักศนิสิต *)

นิสิต ายนิสิต นิสิต ทิงERH耀"วฒนิสิต % ทิงERH耀"รพื่อความบย%เจีรวรญ นิสิต ายสิต นักศนิสิต ต สิต นักศนิสิต ตชัย ตรีภยเวคนิสิต 

229 18p23c0581 ระบบการเชัย ตรีภHคชัย ตรีภอนิสิต กเร*ยนิสิต โดับยการสิต นักศแกนิสิต บาร%โค/ดับบนิสิต  ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 
บตรนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต นิสิต วมนิสิต ทิงERH耀"ราชัย ตรีภนิสิต ทิงERH耀"ศึกษาิศ@
บดับนิสิต ทิงERH耀"รเดับชัย ตรีภา

นิสิต ายว5ฒชัย ตรีภย อรยะชัย ตรีภยประดับษฐ% นิสิต างสิต นักศาวณชัย ตรีภพื่อความบร พื่อความบลูกบอลกจีรวสิต นักศราญ นิสิต างสิต นักศาวณฐชัย ตรีภยา ธรรมาณชัย ตรีภา นิสิต างสิต นักศาวรตมา อย.พื่อความบลูกบอล
นิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

ภาคกลูกบอลาง

230 18p23c0590 เวHบแอพื่อความบพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต เพื่อความบอการบรหารจีรวดับการห/องเร*ยนิสิต ในิสิต  ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 
ศึกษาิศ@ตวรรษทิงERH耀"* 21

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต เตร*ยมอ5ดับมศึกษาิศ@กษา
พื่อความบฒนิสิต าการ

นิสิต างธนิสิต ยธร ตวงวาสิต นักศนิสิต า

ดับ.ชัย ตรีภ.ภมปรนิสิต ทิงERH耀"ร% มะโนิสิต 

ดับ.ชัย ตรีภ.ปวรษ วรยะค5ณากร

ภาคกลูกบอลาง

231 18p23c0610 ฮก helper

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต เซนิสิต ต%ฟรงซสิต นักศซาเว*ยร%
คอนิสิต แวนิสิต ต%

นิสิต ายเดับชัย ตรีภา ดับรนิสิต ทิงERH耀"พื่อความบงศึกษาิศ@%

นิสิต างสิต นักศาวไอรณ ย5กตจีรวรงค%

นิสิต างสิต นักศาวณาฌุ์ โพธิ์กา หรญญการ นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบลูกบอลอยจีรวะเพื่อความบลูกบอลนิสิต  เผ.า ภาคกลูกบอลาง
พื่อความบนิสิต เลูกบอลดับ

232 18p23c0636 ระบบการอ.านิสิต ค.าตวต/านิสิต ทิงERH耀"านิสิต จีรวากแถบสิต นักศ*ดับ/วยกลูกบอล/องสิต นักศมา ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 
ร%ทิงERH耀"โฟนิสิต 

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต เทิงERH耀"พื่อความบศึกษาิศ@รนิสิต ทิงERH耀"ร%ร.มเกลูกบอล/า

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5จีรวนิสิต ดับา ค5/มตลูกบอลอดับ

นิสิต างสิต นักศาวโสิต นักศรยา เตชัย ตรีภะ

นิสิต ายภานิสิต 5พื่อความบงศึกษาิศ@% จีรวอกนิสิต /อย

233 18p23c0637 ซอฟทิงERH耀"%แวร%เพื่อความบอการคYานิสิต วณทิงERH耀"างคณตศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละ
วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 

-

โรงเร*ยนิสิต วฒนิสิต าวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ5ธาวดับ* สิต นักศ5ขชัย ตรีภนิสิต ะ

ดับ.ญ.ขวญลูกบอลดับา ศึกษาิศ@ร*จีรวอมขวญ ดับ.ญ.มชัย ตรีภฌุ์ โพธิ์กาธนิสิต วรรณ วม5ตต
พื่อความบ5ทิงERH耀"ธเวชัย ตรีภ

ภาคกลูกบอลาง

234 18p31c0351 การให/บรการโครงสิต นักศร/างพื่อความบ7นิสิต ฐานิสิต บนิสิต ระบบประมวลูกบอลผลูกบอลก หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
ลูกบอลม5. เมฆัมพร ราชแบบสิต นักศ.วนิสิต ตวดับ/วยโอเพื่อความบ.นิสิต สิต นักศแตก

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 
สิต นักศYาหรบลูกบอลนิสิต 5กซ%

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

วรางคณา ก7มปานิสิต 

นิสิต ายองกลูกบอล กงเพื่อความบHชัย ตรีภร

นิสิต ายสิต นักศนิสิต ภทิงERH耀"ร เดับชัย ตรีภะบ5ญศึกษาิศ@รพื่อความบา
นิสิต ชัย ตรีภ

ภาคกลูกบอลาง

235 18p31c0405 แพื่อความบลูกบอลตฟอร%มเพื่อความบอการจีรวดับเกHบข/อมลูกบอลทิงERH耀"*กYาหนิสิต ดับดับ/วย
ซอฟต%แวร%

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 
สิต นักศYาหรบลูกบอลนิสิต 5กซ%

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต างอรทิงERH耀"ย สิต นักศงข%เพื่อความบHชัย ตรีภร

นิสิต างสิต นักศาวรนิสิต ทิงERH耀"ร%ลูกบอลภสิต นักศ เลูกบอลศึกษาิศ@ธนิสิต ก5ลูกบอล นิสิต ายณฐพื่อความบงศึกษาิศ@% อมรบญชัย ตรีภรเวชัย ตรีภ
พื่อความบงษ%

ภาคกลูกบอลาง

236 18p31c0409 ระบบจีรวดับการทิงERH耀"รพื่อความบยากรสิต นักศYาหรบให/บรการแบบ
แพื่อความบลูกบอลตฟอร%ม

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 
สิต นักศYาหรบลูกบอลนิสิต 5กซ%

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

อกฤทิงERH耀"ธ8 สิต นักศงข%เพื่อความบHชัย ตรีภร

นิสิต ายณฏิญญาฐ% จีรวงมารศึกษาิศ@ก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

237 18p31c0535 โคโค. : โซลูกบอลชัย ตรีภนิสิต ตรวจีรวสิต นักศอบแลูกบอละบนิสิต ทิงERH耀"กการใชัย ตรีภ/งานิสิต 
หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
อนิสิต เทิงERH耀"อร%เนิสิต Hตพื่อความบร/อมระบบตรวจีรวสิต นักศอบแลูกบอละจีรวดับการการใชัย ตรีภ/
งานิสิต โซเชัย ตรีภ*ยลูกบอลมเดับ*ยในิสิต องค%กร
238 18p32c0362 ระบบจีรวดับการแลูกบอละวเคราะห%เลูกบอลขประจีรวYาตวนิสิต กวง
หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

โปรแกรมเพื่อความบอการประย5กต%ใชัย ตรีภ/งานิสิต 
สิต นักศYาหรบลูกบอลนิสิต 5กซ%

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต างสิต นักศาวธ*รณ* อจีรวลูกบอลาก5ลูกบอล

นิสิต ายณฐนิสิต ภสิต นักศ รชัย ตรีภตะววรรธนิสิต % นิสิต ายกนิสิต ต%กว* เก*ยรต8กรณย%

นิสิต ายชัย ตรีภยพื่อความบลูกบอล ปEยะภกดับ*สิต นักศก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

BEST 2016-Text Location
Detection Contest

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

นิสิต ายมารอง ผดับ5งสิต นักศทิงERH耀"ธ8

นิสิต ายนิสิต ายรพื่อความบพื่อความบฒนิสิต % บวทิงERH耀"อง

นิสิต ายว*รภทิงERH耀"ร คYาโฉม

นิสิต ายเจีรวนิสิต วทิงERH耀"ย% เชัย ตรีภาวนิสิต านิสิต นิสิต ทิงERH耀"%

ภาคกลูกบอลาง

239 18p32c0365 ระบบการแยกแยะบ5คคลูกบอลในิสิต ภาพื่อความบถ.ายจีรวากป^ายรหสิต นักศ

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

BEST 2016-Text Location
Detection Contest

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต างศึกษาิศ@รก5ลูกบอล ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

240 18p32c0452 การหาตYาแหนิสิต .งแลูกบอละร/จีรวYาข/อความในิสิต ภาพื่อความบถ.าย

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

BEST 2016-Text Location
Detection Contest

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ชัย ตรีภ5ตเมษฏิญญา% ศึกษาิศ@ร*นิสิต ลูกบอลทิงERH耀"า

นิสิต ายมณฑิศ แสงลูกบอล อนิสิต ทิงERH耀"รประสิต นักศทิงERH耀"ธ8 นิสิต ายภาณ5ธร พื่อความบรรณปBญญา

ระดับบนิสิต กเร*ยนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง
นิสิต ายชัย ตรีภาครต อศึกษาิศ@วมณ*ก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายตะวนิสิต  ธรรมพื่อความบพื่อความบฒนิสิต ก5ลูกบอล นิสิต ายเขมรฐ บ5ณยะผลูกบอลก

ภาคกลูกบอลาง

นิสิต ายพื่อความบงศึกษาิศ@%ธร แก/วสิต นักศมบรณ%

นิสิต ายศึกษาิศ@5ภกร วโรดับม

ภาคกลูกบอลาง

ภาคกลูกบอลาง
นิสิต ายสิต นักศรภทิงERH耀"ร อชัย ตรีภชัย ตรีภศึกษาิศ@ร

ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

241 18p32c0626 ข/อความเอย เจีรว/าอ.านิสิต ว.าอย.างไร, ระบบระบ5ตYาแหนิสิต .ง หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
แลูกบอละร/จีรวYาข/อความบนิสิต ภาพื่อความบถ.ายทิงERH耀"วไป

BEST 2016-Text Location
Detection Contest

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างธนิสิต ารตนิสิต % ชัย ตรีภลูกบอลดับาพื่อความบงศึกษาิศ@%

นิสิต ายธนิสิต านิสิต พื่อความบ กอบชัย ตรีภยสิต นักศวสิต นักศดับ8

242 18p33c0247 ระบบกรงอจีรวฉรยะ

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Internet of Things

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายณฐว5ฒ พื่อความบทิงERH耀"กษ%นิสิต รเศึกษาิศ@รษฐ นิสิต ายธ*ระวฒนิสิต % ธ*ระวฒนิสิต สิต นักศ5ข

243 18p33c0372 ระบบควบค5มดับอลูกบอลลูกบอล*ผ.านิสิต เวHบ

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Internet of Things

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

ฑิศ แสงตยา หวานิสิต วาร*

นิสิต ายนิสิต พื่อความบฐพื่อความบนิสิต ธ% จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%ธาดับา

244 18p33c0385 อ*ฟ: ระบบฟาร%มอจีรวฉรยะแบบใชัย ตรีภ/พื่อความบลูกบอลงงานิสิต อย.างม*
ประสิต นักศทิงERH耀"ธภาพื่อความบโดับยใชัย ตรีภ/เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*อาร%ดับอโนิสิต 

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Internet of Things

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

พื่อความบร พื่อความบนิสิต ธ5%จีรวงหาญ

นิสิต ายนิสิต ราย5ทิงERH耀"ธ พื่อความบ5ฒใจีรวกา

245 18p33c0422 ระบบตรวจีรววดับพื่อความบลูกบอลงงานิสิต ไฟฟ^าภายในิสิต บ/านิสิต ไร/สิต นักศาย

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Internet of Things

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธ5รกจีรวบณฑิศ แสงตย%

นิสิต ายรฐศึกษาิศ@ลูกบอลปƒ รานิสิต อกภานิสิต 5วชัย ตรีภร% นิสิต ายโชัย ตรีภตพื่อความบฒนิสิต % ภ.วงศึกษาิศ@%ธนิสิต ารตนิสิต % นิสิต ายสิต นักศ5ธานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% พื่อความบวงย5/ง

246 18p33c0449 ระบบตดับตามสิต นักศถานิสิต การณ%ระดับบนิสิต 7Yาโดับยใชัย ตรีภ/ราสิต นักศเบอร*
พื่อความบาย,อาดับโนิสิต . , แอนิสิต ดับรอยดับ%

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Internet of Things

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

วรางคณา ก7มปานิสิต 

นิสิต ายสิต นักศ5เมธ ชัย ตรีภยประสิต นักศทิงERH耀"ธ8ผลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวรตนิสิต าภรณ% โพื่อความบธ8สิต นักศ5ข นิสิต างสิต นักศาววรรณรวสิต นักศ แลูกบอละซนิสิต  ภาคกลูกบอลาง

247 18p33c0457 ระบบจีรวองโรงแรมแลูกบอละลูกบอลงทิงERH耀"ะเบ*ยนิสิต เข/าพื่อความบกอตโนิสิต มตโดับย หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
ใชัย ตรีภ/เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*เอHนิสิต เอฟซ*

Internet of Things

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ปกรณ% วฒนิสิต จีรวต5รพื่อความบร

นิสิต ายนิสิต ตพื่อความบฒนิสิต % สิต นักศ5ทิงERH耀"ธรกษ%

นิสิต ายธ*รเมธ จีรวตต%สิต นักศ5คนิสิต ธ%

ภาคกลูกบอลาง

248 18p33c0525 สิต นักศถานิสิต พื่อความบยาบาลูกบอลอจีรวฉรยะ

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Internet of Things

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยกร5งเทิงERH耀"พื่อความบ

นิสิต ายศึกษาิศ@รทิงERH耀"ธญา บ5ญเฉลูกบอล*ยว

นิสิต ายพื่อความบ*รวฒนิสิต % จีรว7นิสิต สิต นักศ5รวงษ%

นิสิต างสิต นักศาวชัย ตรีภ5ตกาญจีรวนิสิต % ศึกษาิศ@รวมลูกบอล นิสิต ายสิต นักศฤษฏิญญา%รฐ สิต นักศวสิต นักศดับ8ภกดับ*
วรรณ

ภาคกลูกบอลาง

249 18p33c0532 ระบบไอโอทิงERH耀"*อจีรวฉรยะ

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Internet of Things

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต ายพื่อความบ*รพื่อความบลูกบอล เวทิงERH耀"*กลูกบอล

นิสิต ายธ*รนิสิต ย ก.อมงคลูกบอลกลูกบอล

นิสิต ายอานิสิต นิสิต ทิงERH耀"% จีรวรกตตยากร

นิสิต ายวสิต นักศฎ์ ศรีนิฐ% วงศึกษาิศ@%ชัย ตรีภยอนิสิต 5กลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

250 18p33c0599 ระบบตรวจีรวสิต นักศอบแลูกบอละรายงานิสิต ข/อมลูกบอลปรมาณ
แอลูกบอลกอฮอลูกบอล%ของผ/ขบข*รถยนิสิต ต%แบบเร*ยลูกบอลไทิงERH耀"ม%

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Internet of Things

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%แลูกบอละเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยธรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร% (รงสิต นักศต)

ปกป^อง สิต นักศ.องเมอง

นิสิต ายประพื่อความบนิสิต ธ%ศึกษาิศ@กดับ8 แก/วลูกบอละม5ลูกบอล นิสิต ายธนิสิต า พื่อความบศึกษาิศ@5ทิงERH耀"ธ8สิต นักศนิสิต ธพื่อความบ

นิสิต ายนิสิต ธ ลูกบอล*ลูกบอลาเชัย ตรีภ*ยวชัย ตรีภาญก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

251 18p33c0630 การแจีรว/งเตอนิสิต รถต/สิต นักศาธารณะทิงERH耀"*ม*ความเรHวเกนิสิต กฎ์ ศรีนิหมาย หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
กYาหนิสิต ดับโดับยใชัย ตรีภฐ/ านิสิต ขอ/ มลูกบอล MongoDB แลูกบอละ การแจีรว/ง
เตอนิสิต รถต/สิต นักศาธารณะทิงERH耀"*ม*ความเรHวเกนิสิต กฎ์ ศรีนิหมายกYาหนิสิต ดับ
252 18p33c0686 โปรแกรมประย5
ควบค5มบ/านิสิต แลูกบอลอจีรวะฉโปรโตคอลูกบอล
รยะประหยดับMQTT หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
โดับยใชัย ตรีภ/ฐานิสิต ขอ/ มลูกบอลกต%MongoDB
พื่อความบลูกบอลงงานิสิต บนิสิต มาตฐานิสิต  ECHONET

Internet of Things

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายสิต นักศรย5ทิงERH耀"ธ กลูกบอลมกลูกบอล.อม

นิสิต ายธ*รตนิสิต % จีรวงธนิสิต าเจีรวรญเลูกบอลศึกษาิศ@ นิสิต ายภวพื่อความบลูกบอล ภวปBญญาก5ลูกบอล

นิสิต ายศึกษาิศ@รณรงค% ศึกษาิศ@ร*มาคาม

ภาคกลูกบอลาง

Internet of Things

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างก5ลูกบอลธดับา โรจีรวนิสิต %วบลูกบอลย%ชัย ตรีภย

นิสิต ายภควต ชัย ตรีภ5.มเจีรวรญ

นิสิต ายธนิสิต ภทิงERH耀"ร เรองสิต นักศาตรา

ภาคกลูกบอลาง

253 18p34c0295 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต การแสิต นักศดับงภาพื่อความบลูกบอล/อแมHกรถยนิสิต ต%โดับยใชัย ตรีภ/
เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*เสิต นักศมอนิสิต จีรวรง

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Artificial Intelligence
Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายธ*รว5ฒ จีรวนิสิต ทิงERH耀"ดับษฐ%

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภราภรณ% เจีรวตสิต นักศ5ภาพื่อความบ นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศาวตร* แสิต นักศงศึกษาิศ@ร

ภาคกลูกบอลาง

254 18p34c0305 แอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต ทิงERH耀"Yานิสิต ายแนิสิต วโนิสิต /มของห5นิสิต / โดับยการวเคราะห% หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
ข/อมลูกบอลดับ/วยการเร*ยนิสิต ร/เชัย ตรีภงลูกบอลก

Artificial Intelligence
Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายฐตธร เสิต นักศนิสิต *วงศึกษาิศ@% ณ อย5ธยา นิสิต ายกจีรวจีรวา อนิสิต ทิงERH耀"ปBญญา

นิสิต ายจีรวตตพื่อความบนิสิต ธ% จีรวตรมนิสิต 

ภาคกลูกบอลาง

255 18p34c0321 ระบบเซHนิสิต เซอร%ภาพื่อความบอตโนิสิต มต

Artificial Intelligence
Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต ายพื่อความบงศึกษาิศ@ธร เลูกบอลศึกษาิศ@ร5.งวเชัย ตรีภ*ยร

นิสิต างสิต นักศาวรญชัย ตรีภดับา เนิสิต าย
ประเทิงERH耀"ศึกษาิศ@

ภาคกลูกบอลาง

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

รงสิต นักศต

ภาคกลูกบอลาง
นิสิต ายทิงERH耀"ศึกษาิศ@พื่อความบลูกบอล อนิสิต นิสิต ต%สิต นักศนิสิต ชัย ตรีภย

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@ศึกษาิศ@มณ* ภ.แสิต นักศ

นิสิต ายพื่อความบลูกบอลากร โตมอญ

นิสิต ายอนิสิต 5พื่อความบงศึกษาิศ@% ชัย ตรีภนิสิต อม

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคกลาง
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน)敮งข่งขัน)敮น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

256 18p34c0423 การวเคราะห%อารมณ%แลูกบอละความร/สิต นักศกจีรวากข/อความร*วว หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
ผลูกบอลตภณฑิศ แสง%เครองสิต นักศYาอาง

Artificial Intelligence
Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

ภควรรณ ปBกษ*

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภรพื่อความบร สิต นักศมบตศึกษาิศ@ร*

นิสิต างสิต นักศาวร5จีรวภรณ% จีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%ทิงERH耀"วา
ก5ลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

257 18p34c0454 ระบบนิสิต บรถยนิสิต ต%อตโนิสิต มต

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Artificial Intelligence
Application

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

ปกรณ% วฒนิสิต จีรวต5รพื่อความบร

นิสิต ายวรภพื่อความบ บ5ญประไพื่อความบ

นิสิต ายสิต นักศ5กฤษฎ์ ศรีนิ8 มทิงERH耀"นิสิต ะไพื่อความบศึกษาิศ@าลูกบอล

ภาคกลูกบอลาง

258 18p34c0474 เวHบแอปพื่อความบลูกบอลเคชัย ตรีภนิสิต การจีรวYาแนิสิต กพื่อความบนิสิต ธ5%สิต นักศ5นิสิต ขโดับยวธ*การการ หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ
เร*ยนิสิต ร/เชัย ตรีภงลูกบอลก

Artificial Intelligence
Application

วทิงERH耀"ยาศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

สิต นักศถาบนิสิต เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าเจีรว/า
ค5ณทิงERH耀"หารลูกบอลาดับกระบง

นิสิต ายธ*ระ ศึกษาิศ@รธ*ราก5ลูกบอล

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัย ตรีภญา เข*ยดับสิต นักศงข%

นิสิต ายภรวจีรวนิสิต % หนิสิต องใหญ.

259 18p34c0588 การใชัย ตรีภ/ใบหนิสิต /าควบค5มแทิงERH耀"HบแลูกบอลHตคอมพื่อความบวเตอร% (กรณ*
ศึกษาิศ@กษา : การใชัย ตรีภ/ใบหนิสิต /าควบค5มไฟลูกบอล% PDF)

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Artificial Intelligence
Application

เทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*สิต นักศารสิต นักศนิสิต เทิงERH耀"ศึกษาิศ@

มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลยเทิงERH耀"คโนิสิต โลูกบอลย*
พื่อความบระจีรวอมเกลูกบอล/าธนิสิต บ5ร*

พื่อความบรชัย ตรีภย มงคลูกบอลนิสิต าม

นิสิต ายสิต นักศ5ทิงERH耀"สิต นักศ ธนิสิต ะจีรวนิสิต ทิงERH耀"ร%

นิสิต างสิต นักศาวศึกษาิศ@ลูกบอลษา ววฒนิสิต วรวงศึกษาิศ@% นิสิต างสิต นักศาววภาว* โมจีรวนิสิต ก5ลูกบอล

260 18p34c0612 การตรวจีรวจีรวบเลูกบอลขสิต นักศายรถประจีรวYาทิงERH耀"างบนิสิต ภาพื่อความบถ.าย

หวข/อพื่อความบเศึกษาิศ@ษ

Artificial Intelligence
Application

วศึกษาิศ@วกรรมศึกษาิศ@าสิต นักศตร%

จีรว5ฬาลูกบอลงกรณ%มหาวทิงERH耀"ยาลูกบอลย

นิสิต างธนิสิต ารตนิสิต % ชัย ตรีภลูกบอลดับาพื่อความบงศึกษาิศ@%

นิสิต ายพื่อความบชัย ตรีภชัย ตรีภากร วงศึกษาิศ@%ตGะ

บางมดับ

นิสิต ายธฤต ชัย ตรีภยขจีรวรภทิงERH耀"ร%

ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง
ภาคกลูกบอลาง

