โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันผลงานโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคตะวนออก
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

1 18p12e0048

เว็บแอพพลิเคชั่นสเคชั่นสำหรับสนันสำหรับสนันสนุนเทโ หรับสนันสนุนเทโนโลยีใบสำหรับสนันสนุนเทโนนสำหรับสนันสนุนเทโนนเทโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ในห!องเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นแบบกลิเคชั่นสบท ง รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! เทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵แลิเคชั่นสะก รับสนันสนุนเทโนโลยีใจีนบดับก รับสนันสนุนเทโนโลยีใ
อตสำหรับสนันสนุนเทโ หกรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใม

2 18p12e0111

สำหรับสนันสนุนเทโ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! สำหรับสนันสนุนเทโ มมต เสำหรับสนันสนุนเทโม-อนจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใง

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! ว็ศึกษาY@ว็กรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

3 18p13e0101

เอกซ์โกล2โกลิเคชั่นสฟ ไทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ทอลิเคชั่นส2ค

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

4 18p13e0126

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะบบตรับสนันสนุนเทโนโลยีใว็จีนบจีนบบก รับสนันสนุนเทโนโลยีใลิเคชั่นส!มสำหรับสนันสนุนเทโ หรับสนันสนุนเทโนโลยีใบผ/!สำหรับสนันสนุนเทโ/งอ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ภ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ในบ! น

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

5 18p14e0001
6 18p14e0089

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

ผล

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵
ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใ จีนบนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใ
พรับสนันสนุนเทโนโลยีใะจีนบอมเกลิเคชั่นส! พรับสนันสนุนเทโนโลยีใะนครับสนันสนุนเทโนโลยีใเหน-อ
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตปรับสนันสนุนเทโนโลยีใ จีนบนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใ
มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เกษตรับสนันสนุนเทโนโลยีใศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵สำหรับสนันสนุนเทโป1ต กลิเคชั่นสจีนบนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ชั่นสำหรับสนัยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ต ท ก ว็แก!ว็

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เฉลิเคชั่นสมพงษ2 เดับชั่นสำหรับสนัณรับสนันสนุนเทโนโลยีใงค2

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

อนนต2 บรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีให รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโกลิเคชั่นส

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นภสำหรับสนันสนุนเทโนธุ์ เพ็ชร2 เพชั่นสำหรับสนัรับสนันสนุนเทโนโลยีในลิเคชั่นส

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโภ ภรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ2 หอมบบผ

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อชั่นสำหรับสนั.ว็ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵คนพก รับสนันสนุนเทโนโลยีใแลิเคชั่นสะผ/! ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ก รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโ รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโนเทศึกษาY@
สำหรับสนันสนุนเทโ/งอ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵บ/รับสนันสนุนเทโนโลยีใพ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ณฐนนท2 ลิเคชั่นสลิเคชั่นส ตรับสนันสนุนเทโนโลยีใะก/ลิเคชั่นส

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ฉตรับสนันสนุนเทโนโลยีใทพยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2 สำหรับสนันสนุนเทโนยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2ตะค น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใ ว็ฒิ เงียบส เงยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵บสำหรับสนันสนุนเทโดับบ

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อชั่นสำหรับสนั.ว็ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵คนพก รับสนันสนุนเทโนโลยีใแลิเคชั่นสะผ/! ว็ศึกษาY@ว็กรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2
สำหรับสนันสนุนเทโ/งอ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีในครับสนันสนุนเทโนโลยีในทรับสนันสนุนเทโนโลยีใว็โรับสนันสนุนเทโนโลยีใฒิ เงียบส

ฑฆพนธุ์ เพ็ชร2 เจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใญพงษ2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใพรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ปCทมเศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใษฐ

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

ก รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใ! งโมเดับลิเคชั่นสเพ-อพยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 กรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ2โอก สำหรับสนันสนุนเทโสำหรับสนันสนุนเทโ เรับสนันสนุนเทโนโลยีใจีนบก รับสนันสนุนเทโนโลยีใศึกษาY@)กษ โดับยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ใชั่นสำหรับสนั!เทคนคก รับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ
ท เหม-องข้ารอบอ! ม/ลิเคชั่นส

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อง นก รับสนันสนุนเทโนโลยีใพฒิ เงียบสน ดับ! น เทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵แลิเคชั่นสะก รับสนันสนุนเทโนโลยีใจีนบดับก รับสนันสนุนเทโนโลยีใ
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2แลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵
อตสำหรับสนันสนุนเทโ หกรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใม

น งว็นทน ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะจีนบว็บศึกษาY@ภกจีนบ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ภทรับสนันสนุนเทโนโลยีใดับนยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 รับสนันสนุนเทโนโลยีใ/ปว็เชั่นสำหรับสนัตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใจีนบดับก รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใม ณข้ารอบ! ว็เปลิเคชั่นส-อกเพ-อก รับสนันสนุนเทโนโลยีใซ์โกล-Hอ-ขาย โดยการ

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อง นก รับสนันสนุนเทโนโลยีใพฒิ เงียบสน ดับ! น ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2 ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2แลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵
ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใ จีนบนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใ
พรับสนันสนุนเทโนโลยีใะจีนบอมเกลิเคชั่นส! พรับสนันสนุนเทโนโลยีใะนครับสนันสนุนเทโนโลยีใเหน-อ
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตปรับสนันสนุนเทโนโลยีใ จีนบนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใ
มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เกษตรับสนันสนุนเทโนโลยีใศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2 ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็กญญ ภค .ว็อ. งว็บ/ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2 ภ คตะว็นออก
กจีนบ

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

พยากรณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮดวย วแปรอ กรมเวลา

บ งแสำหรับสนันสนุนเทโน

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโพ พรับสนันสนุนเทโนโลยีใ บรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใดับ ศึกษาY@กดับF น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็กลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ม กสำหรับสนันสนุนเทโข้ารอบ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็นโลิเคชั่นสบลิเคชั่นส ว็ชั่นสำหรับสนั จีนบ รับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2

7 18p14e0090

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะบบก รับสนันสนุนเทโนโลยีใพยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 กรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ2ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵อดับข้ารอบ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵อ ห รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโ เรับสนันสนุนเทโนโลยีใจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/ปโดับยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ใชั่นสำหรับสนั!ตว็แปรับสนันสนุนเทโนโลยีใอนกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเว็ลิเคชั่นส รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อง นก รับสนันสนุนเทโนโลยีใพฒิ เงียบสน ดับ! น ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2แลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เกษตรับสนันสนุนเทโนโลยีใศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโภ พรับสนันสนุนเทโนโลยีใ บรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใดับ ศึกษาY@กดับF น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโกญญ บญยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ะโก
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2

8 18p14e0119

โครับสนันสนุนเทโนโลยีใงก รับสนันสนุนเทโนโลยีใออกแบบแลิเคชั่นสะพฒิ เงียบสน ปCญญ ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับษฐ2บนเว็บเพ-อแก!ปCญห ก รับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ
จีนบดับต รับสนันสนุนเทโนโลยีใ งก รับสนันสนุนเทโนโลยีใผลิเคชั่นสตแบบไหลิเคชั่นสเลิเคชั่นส-อนโดับยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ใชั่นสำหรับสนั!อลิเคชั่นสกอรับสนันสนุนเทโนโลยีใท)ม(ข อ ว )การ

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อง นก รับสนันสนุนเทโนโลยีใพฒิ เงียบสน ดับ! น ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ก รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโ รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโนเทศึกษาY@
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2แลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵บ/รับสนันสนุนเทโนโลยีใพ

บ งแสำหรับสนันสนุนเทโน

น งอธุ์ เพ็ชรต อ.อนเอ-Hอน

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ภ นพงษ2 เพมอตสำหรับสนันสนุนเทโ ห2

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เกษตรับสนันสนุนเทโนโลยีใศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็เพญพรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ ใชั่นสำหรับสนั!ฮว็ดับ
เจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใญ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็กว็นน อบดับลิเคชั่นสรับสนันสนุนเทโนโลยีใอม น น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ป รับสนันสนุนเทโนโลยีใฉตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ เชั่นสำหรับสนั-Hอชั่นสำหรับสนั ต

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ทศึกษาY@พนธุ์ เพ็ชร2 สำหรับสนันสนุนเทโว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีในทต

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵คชั่นสำหรับสนั พลิเคชั่นส เม-องจีนบนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ณฐนยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ชั่นสำหรับสนัยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใกลิเคชั่นส

บรรจวบ

9 18p14e0133

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมตรับสนันสนุนเทโนโลยีใว็จีนบจีนบบข้ารอบอบแผลิเคชั่นสข้ารอบองผ/!ปIว็ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵โรับสนันสนุนเทโนโลยีใคเบ หว็ น

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อง นก รับสนันสนุนเทโนโลยีใพฒิ เงียบสน ดับ! น ว็ศึกษาY@ว็กรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2แลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

10 18p14e0149

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะบบผ/!ชั่นสำหรับสนั.ว็ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ดับ/แลิเคชั่นสเรับสนันสนุนเทโนโลยีใ-อนเพ ะชั่นสำหรับสนั

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

11 18p15e0015

ก รับสนันสนุนเทโนโลยีให ต แหน.งแลิเคชั่นสะรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/!จีนบ รับสนันสนุนเทโนโลยีใ ค จีนบ กภ พถ่ายY)`ᄁ굌爔m.괴爔괄爔ܼ찌৫. ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อง นก รับสนันสนุนเทโนโลยีใพฒิ เงียบสน ดับ! น ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2แลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵รับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2แลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵
มงคลิเคชั่นสตะว็นออก ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตบ ง
พรับสนันสนุนเทโนโลยีใะ
Mobile Application
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2แลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵อสำหรับสนันสนุนเทโสำหรับสนันสนุนเทโมชั่นสำหรับสนัญ
สำหรับสนันสนุนเทโว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใณภ/ม

12 18p15e0128

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะบบตรับสนันสนุนเทโนโลยีใว็ว็จีนบสำหรับสนันสนุนเทโอบผ/!บกรับสนันสนุนเทโนโลยีใก

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

Mobile Application

ว็ศึกษาY@ว็กรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เกษตรับสนันสนุนเทโนโลยีใศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

13 18p15e0147

แอพพลิเคชั่นสเคชั่นสำหรับสนันชั่นสำหรับสนั ว็เกษตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนสำหรับสนันสนุนเทโต นกศึกษาY@)กษ

Mobile Application

ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ก รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโ รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโนเทศึกษาY@

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵บ/รับสนันสนุนเทโนโลยีใพ

14 18p21e0072

สำหรับสนันสนุนเทโดับตง..ดงแอมะซอ

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อคว็ มบนเทง

ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

ศาส ร

15 18p21e0082

ว็กฤตก รับสนันสนุนเทโนโลยีใณ2ท!องทะเลิเคชั่นสเปลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นสำหรับสนันสนุนเทโ

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อคว็ มบนเทง

ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

16 18p21e0087

เทพเจีนบ! แห.งปI

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อคว็ มบนเทง

17 18p21e0096

ลิเคชั่นส/กสำหรับสนันสนุนเทโมนผมชั่นสำหรับสนั-อไพรับสนันสนุนเทโนโลยีใ!!

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

18 18p21e0100

ผ/!บกรับสนันสนุนเทโนโลยีใกจีนบ กต. งแดับน

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ข้ารอบว็ญกมลิเคชั่นส หน.องพงษ2 น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็กว็สำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใ มม ชั่นสำหรับสนั

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใญญ นH จีนบนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵พรับสนันสนุนเทโนโลยีใะพงษ2 เกยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵รับสนันสนุนเทโนโลยีใตพงศึกษาY@2
ว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ะ

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ธุ์ เพ็ชรน พ/ลิเคชั่นสสำหรับสนันสนุนเทโว็สำหรับสนันสนุนเทโดับF

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ปฏิภาณภ ณ เปรับสนันสนุนเทโนโลยีใมรับสนันสนุนเทโนโลยีใตน2

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2 ชั่นสำหรับสนั.มชั่นสำหรับสนั/

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ฐตนนท2 ว็งศึกษาY@2กจีนบ
รับสนันสนุนเทโนโลยีใ.งเรับสนันสนุนเทโนโลยีใ-อง

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵พงศึกษาY@2ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵งยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵งค2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ณฐก ญจีนบน2 อคโกศึกษาY@ลิเคชั่นส ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ทศึกษาY@นยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2 เจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใญพรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵สำหรับสนันสนุนเทโทธุ์ เพ็ชรพงศึกษาY@2 จีนบ)งสำหรับสนันสนุนเทโกลิเคชั่นส

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็กตยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 สำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ฉ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใโรับสนันสนุนเทโนโลยีใจีนบน2 กตตว็ฒิ เงียบสกลิเคชั่นส

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ศึกษาY@ภธุ์ เพ็ชรดับ ตHงสำหรับสนันสนุนเทโมคดับ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ภ ว็ก ค ภ ว็งค2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็แคทลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 แซ์โกล.ลิเคชั่นสHม

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

ศาส ร

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ศึกษาY@ภสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมบ รับสนันสนุนเทโนโลยีใง

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ธุ์ เพ็ชรนว็ชั่นสำหรับสนัญ2 ตนเตง

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ลิเคชั่นสทธุ์ เพ็ชรว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2 ข้ารอบว็ญภ/ม

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

ศาส ร

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ม โนชั่นสำหรับสนั คมรับสนันสนุนเทโนโลยีใตนปCญญ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵สำหรับสนันสนุนเทโมปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะสำหรับสนันสนุนเทโทธุ์ เพ็ชรF คตภ/ธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵คณศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใ พทกษ2ว็งศึกษาY@2

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อคว็ มบนเทง

ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

ศาส ร

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ชั่นสำหรับสนัน รับสนันสนุนเทโนโลยีใตน2 ค อ.อน

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ปฏิภาณพทธุ์ เพ็ชร2 ปCญญ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ง

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵สำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใพว็ศึกษาY@ ซ์โกลว็สำหรับสนันสนุนเทโว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโพชั่นสำหรับสนัญ ธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมแสำหรับสนันสนุนเทโงโชั่นสำหรับสนัต ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อคว็ มบนเทง

ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

ศาส ร

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ณฐนชั่นสำหรับสนั ทพยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵รับสนันสนุนเทโนโลยีใตน2
สำหรับสนันสนุนเทโนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็พรับสนันสนุนเทโนโลยีใม เอ-Hอธุ์ เพ็ชรน ภ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กองทพ มณฑรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

บ งแสำหรับสนันสนุนเทโน

-

ภ คตะว็นออก

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันผลงานโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคตะวนออก
ท

รหัส

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

โครงการ

หัมวดโครงการ

คณะ
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

สถาบันน

19 18p21e0108

ต น นลิเคชั่นส/กชั่นสำหรับสนั ว็น

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อคว็ มบนเทง

20 18p22e0067

เเกทเชั่นสำหรับสนั-อมโชั่นสำหรับสนัง ง. ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵หนกหน

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! -

21 18p22e0069

ตะลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵คว็ มรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/!สำหรับสนันสนุนเทโ/.อ เซ์โกลยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

ศาส ร

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

22 18p22e0085

เห!ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 นมนต

?!!

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

ศาส ร

23 18p22e0086

เรับสนันสนุนเทโนโลยีใ-อนรับสนันสนุนเทโนโลยีใ. งปรับสนันสนุนเทโนโลยีใศึกษาY@น

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ ตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

24 18p22e0097

ฟ รับสนันสนุนเทโนโลยีใ2มคดับข้ารอบองพ.อ

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

25 18p22e0098

คณหมอจีนบ เป]น

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

26 18p22e0130

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใโกลิเคชั่นสงโก

27 18p23e0010

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ผล

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ณฐพงษ2 หม-นสำหรับสนันสนุนเทโทธุ์ เพ็ชรโรับสนันสนุนเทโนโลยีใจีนบน2 น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵พงศึกษาY@ธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵อดับรับสนันสนุนเทโนโลยีใก

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นเบญจีนบมรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั/ทศึกษาY@
จีนบนทบรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵สำหรับสนันสนุนเทโนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ เรับสนันสนุนเทโนโลยีใ-องภกดับ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵คณตน ฉตรับสนันสนุนเทโนโลยีใเงน

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็อจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ว็สำหรับสนันสนุนเทโทธุ์ เพ็ชร ภรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ2 น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵/ไลิเคชั่นสบบ ก/บกรับสนันสนุนเทโนโลยีใะบ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ชั่นสำหรับสนัน รับสนันสนุนเทโนโลยีใตน2 ค อ.อน

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็เมลิเคชั่นสดับ ลิเคชั่นสว็ดับลิเคชั่นส ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ดับ

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ชั่นสำหรับสนัน รับสนันสนุนเทโนโลยีใตน2 ค อ.อน

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ป\ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ะธุ์ เพ็ชรดับ สำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใะธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมนต น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็นทธุ์ เพ็ชรมน แสำหรับสนันสนุนเทโว็งผลิเคชั่นส

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็แพรับสนันสนุนเทโนโลยีใว็ว็นต อดับนนท2 น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใณนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2 บญโลิเคชั่นส.งศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใเจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใญ น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กว็น ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะภ ว็งษ2

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

ศาส ร

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ณชั่นสำหรับสนัชั่นสำหรับสนั จีนบนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2พทกษ2 น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ชั่นสำหรับสนัตก ญจีนบน2 บญสำหรับสนันสนุนเทโทธุ์ เพ็ชร

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

ศาส ร

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็กรับสนันสนุนเทโนโลยีใ นศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใ แสำหรับสนันสนุนเทโงเจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใญ น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ปCณฑต สำหรับสนันสนุนเทโมน)ก

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵พฒิ เงียบสเมธุ์ เพ็ชร เกษมธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมแสำหรับสนันสนุนเทโว็ง ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อสำหรับสนันสนุนเทโ.งเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใ/! ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

ศาส ร

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵องว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คม

น งอจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใ รับสนันสนุนเทโนโลยีใตนว็งษ2

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ภ นกรับสนันสนุนเทโนโลยีใ สำหรับสนันสนุนเทโนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใเว็ชั่นสำหรับสนัพงษ2

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵พงศึกษาY@ธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใ เกดับผลิเคชั่นส

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมดับบเครับสนันสนุนเทโนโลยีใ-องยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นต2ฉกเฉน

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อก รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กต2ใชั่นสำหรับสนั!ง น ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2-คณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลาsஈ횬漒⳨+靌渇霨渇霔渇需渇雤渇灬滶灔滶瀨滶⅜⅘⅘ᄮ

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นเข้ารอบ สำหรับสนันสนุนเทโมงว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 คมฯ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵บญคH จีนบลิเคชั่นสเจีนบ-อ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ชั่นสำหรับสนัยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ภพ ทว็ค/ณ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใตน2 สำหรับสนันสนุนเทโดับ

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

28 18p23e0022

เครับสนันสนุนเทโนโลยีใ-องไลิเคชั่นส.นกพรับสนันสนุนเทโนโลยีใ บ

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อก รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กต2ใชั่นสำหรับสนั!ง น -

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นบ! นน

น งพรับสนันสนุนเทโนโลยีใทพยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2 ตองตดับรับสนันสนุนเทโนโลยีใมยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็กมลิเคชั่นสทพยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2 เทศึกษาY@ทอง

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็อญยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵รับสนันสนุนเทโนโลยีใญยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2 ห ญณรับสนันสนุนเทโนโลยีใงค2

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

29 18p23e0036

โกโก!บอรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2ดับกบก รับสนันสนุนเทโนโลยีใป\ดับก_อกนH อตโนมต

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อก รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กต2ใชั่นสำหรับสนั!ง น -

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นบ! นน

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ภทรับสนันสนุนเทโนโลยีใภรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ2 มนเพชั่นสำหรับสนัรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

ดับ.ญ.ปญภัส วงา์ส วงา์สง่าࡈࣼ@⼀熳สง)า

ดับ.ญ.รจจรา ชมภัส วงา์+

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะภ ทองอนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2 ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ภทรับสนันสนุนเทโนโลยีใพรับสนันสนุนเทโนโลยีใ มนเพชั่นสำหรับสนัรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ว็นชั่นสำหรับสนัยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 แซ์โกล.เจีนบยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵อนว็ฒิ เงียบสน2 มะลิเคชั่นสลิเคชั่นส

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็บษบ ว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ มะลิเคชั่นสทอง ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

น งว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใณว็ณ ปCญญ ใสำหรับสนันสนุนเทโ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็อฌม ภรับสนันสนุนเทโนโลยีใณ2 รับสนันสนุนเทโนโลยีใกก รับสนันสนุนเทโนโลยีใ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็อญชั่นสำหรับสนัญ ใจีนบกลิเคชั่นส!

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ดับษฎี ศรีทองอ ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใทองอ.อน

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵รับสนันสนุนเทโนโลยีใฐพงษ2 ชั่นสำหรับสนัมภ/

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

ศาส ร

ศาส ร

" ายกพทยา

กร"

" ายกพทยา

-

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ฟ[งเกยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵รับสนันสนุนเทโนโลยีใต เผดับจีนบตะค

ภาค
ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ณชั่นสำหรับสนัก นต2 ฤทธุ์ เพ็ชรFเจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใญ น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็ม ลิเคชั่นสต เทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นสำหรับสนันสนุนเทโว็สำหรับสนันสนุนเทโดับF ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใลิเคชั่นสชั่นสำหรับสนัน ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵Hว็ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะพนธุ์ เพ็ชร2 ภ คตะว็นออก

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโนษ สำหรับสนันสนุนเทโลิเคชั่นสะชั่นสำหรับสนัว็

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

กร"

30 18p23e0051

รับสนันสนุนเทโนโลยีใถ่ายY)`ᄁ굌爔m.괴爔괄爔ܼ찌৫เข้ารอบนเพ-อผ/!พก รับสนันสนุนเทโนโลยีใท งข้ารอบ ต มเสำหรับสนันสนุนเทโ!นภ ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ในบ! น

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อก รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กต2ใชั่นสำหรับสนั!ง น -

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น บ! น

" ายกพทยา

กร"

31 18p23e0114

เครับสนันสนุนเทโนโลยีใ-องให!อ ห รับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโนข้ารอบอตโนมต ผ. นสำหรับสนันสนุนเทโม รับสนันสนุนเทโนโลยีใ2ทโฟน

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อก รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กต2ใชั่นสำหรับสนั!ง น ก รับสนันสนุนเทโนโลยีใง นอ ชั่นสำหรับสนัพแลิเคชั่นสะเทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นชั่นสำหรับสนัลิเคชั่นสกนยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 นก/ลิเคชั่นส

32 18p23e0138

ไม!เท! พ/ดับไดับ! สำหรับสนันสนุนเทโ หรับสนันสนุนเทโนโลยีใบผ/!พก รับสนันสนุนเทโนโลยีใท งก รับสนันสนุนเทโนโลยีใมองเหน

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะดับบนกเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น

โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมเพ-อก รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กต2ใชั่นสำหรับสนั!ง น คอมพว็เตอรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2

ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เทคโนโลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ไทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เบญจีนบ
บรับสนันสนุนเทโนโลยีให รับสนันสนุนเทโนโลยีใธุ์ เพ็ชรรับสนันสนุนเทโนโลยีใกจีนบชั่นสำหรับสนัลิเคชั่นสบรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็อ รับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ชั่นสำหรับสนั-นชั่นสำหรับสนัม

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใ พลิเคชั่นส เค! โนนครับสนันสนุนเทโนโลยีใ!อ น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ชั่นสำหรับสนั/ชั่นสำหรับสนั ต ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใะศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใ งค2

33 18p33e0117

รับสนันสนุนเทโนโลยีใะบบแถ่ายY)`ᄁ굌爔m.괴爔괄爔ܼ찌৫ว็คอยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵อจีนบฉรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ะ

หว็ข้ารอบ!อพเศึกษาY@ษ

Internet of Things

ว็ศึกษาY@ว็กรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เกษตรับสนันสนุนเทโนโลยีใศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 เข้ารอบตศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ไพรับสนันสนุนเทโนโลยีใชั่นสำหรับสนั สำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใ!อยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ทอง

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ธุ์ เพ็ชรนก ว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใชั่นสำหรับสนักลิเคชั่นส

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵จีนบตพลิเคชั่นส ตHงสำหรับสนันสนุนเทโว็รับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใณพ นชั่นสำหรับสนั

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@

34 18p34e0068

ก รับสนันสนุนเทโนโลยีใปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กต2ใชั่นสำหรับสนั!รับสนันสนุนเทโนโลยีใะบบนว็แมตกสำหรับสนันสนุนเทโ2รับสนันสนุนเทโนโลยีใ.ว็มกบ PLC ใ

เล)

หว็ข้ารอบ!อพเศึกษาY@ษ

Artificial Intelligence
Application

-

โรับสนันสนุนเทโนโลยีใงเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵นจีนบฬ ภรับสนันสนุนเทโนโลยีใณรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ชั่นสำหรับสนั
ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ชั่นสำหรับสนัลิเคชั่นสบรับสนันสนุนเทโนโลยีใ

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ว็เชั่นสำหรับสนัยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵รับสนันสนุนเทโนโลยีใ ดับอนแรับสนันสนุนเทโนโลยีใม

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵เศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใษฐ จีนบนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2อ.อน

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵พนธุ์ เพ็ชรกรับสนันสนุนเทโนโลยีใ จีนบนทรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใะเสำหรับสนันสนุนเทโรับสนันสนุนเทโนโลยีใฐ น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ชั่นสำหรับสนัน ธุ์ เพ็ชรป นรับสนันสนุนเทโนโลยีในดับโรับสนันสนุนเทโนโลยีใภ สำหรับสนันสนุนเทโ

ภ คตะว็นออก

ผ. นเข้ารอบ! รับสนันสนุนเทโนโลยีใอบชั่นสำหรับสนังชั่นสำหรับสนันะเลิเคชั่นสศึกษาY@
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โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมก รับสนันสนุนเทโนโลยีใจีนบ แนกฟCนจีนบ กภ พเอกซ์โกลเรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵2โดับยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ว็ธุ์ เพ็ชรก รับสนันสนุนเทโนโลยีใเข้ารอบ! ค/.รับสนันสนุนเทโนโลยีใ/ปแบบ

หว็ข้ารอบ!อพเศึกษาY@ษ

Artificial Intelligence
Application

ว็ศึกษาY@ว็กรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีในครับสนันสนุนเทโนโลยีในทรับสนันสนุนเทโนโลยีใว็โรับสนันสนุนเทโนโลยีใฒิ เงียบส

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ฑฆพนธุ์ เพ็ชร2 เจีนบรับสนันสนุนเทโนโลยีใญพงษ2

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็อรับสนันสนุนเทโนโลยีใสำหรับสนันสนุนเทโ พ/นศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีใ

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง
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โปรับสนันสนุนเทโนโลยีใแกรับสนันสนุนเทโนโลยีใมสำหรับสนันสนุนเทโ หรับสนันสนุนเทโนโลยีใบตรับสนันสนุนเทโนโลยีใว็จีนบจีนบบแลิเคชั่นสะแยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵กชั่นสำหรับสนันดับเชั่นสำหรับสนั-Hอม ลิเคชั่นส เรับสนันสนุนเทโนโลยีใยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵

หว็ข้ารอบ!อพเศึกษาY@ษ

Artificial Intelligence
Application

ว็ศึกษาY@ว็กรับสนันสนุนเทโนโลยีใรับสนันสนุนเทโนโลยีใมศึกษาY@ สำหรับสนันสนุนเทโตรับสนันสนุนเทโนโลยีใ2

มห ว็ทยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵 ลิเคชั่นสยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ศึกษาY@รับสนันสนุนเทโนโลยีในครับสนันสนุนเทโนโลยีในทรับสนันสนุนเทโนโลยีใว็โรับสนันสนุนเทโนโลยีใฒิ เงียบส

น งสำหรับสนันสนุนเทโ ว็สำหรับสนันสนุนเทโชั่นสำหรับสนั ดับ ตนตสำหรับสนันสนุนเทโถ่ายY)`ᄁ굌爔m.괴爔괄爔ܼ찌৫รับสนันสนุนเทโนโลยีใะ
พงษ2

น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ว็งศึกษาY@กรับสนันสนุนเทโนโลยีใ ปรับสนันสนุนเทโนโลยีใดับ นนต2

ภ คตะว็นออก

ผ. นไดับ!รับสนันสนุนเทโนโลยีใบทนรับสนันสนุนเทโนโลยีใอบสำหรับสนันสนุนเทโอง

ด
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น ยีในห้องเรียนแบบกลับทาง횬漒ﱨԅ爠瑡景爠瑥牵ภ กรับสนันสนุนเทโนโลยีใ พทธุ์ เพ็ชร ภรับสนันสนุนเทโนโลยีใตน2

