โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคเหัน8อ
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

1

18p11n0067 อนทิงsbarYH왔昙เจอร วอรแฟี้ยวทร : มหาสงครามแหงตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apวเลข

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายกานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

2

18p11n0086 เกมหมากร&กประย&กตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์]hบตการแอนดับรอยดับ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายศึกษา冐इ@กดับ+กษต ระมงควงศึกษา冐इ@ นายธนพื่อความบลัยเชียงใ แก,วเมองม(ลัยเชียงใ

3

18p11n0096 นนจาเคน ลัยเชียงใาดับาบฝ่าทะลุมิติ࿉Y/าทิงsbarYH왔昙ะลัยเชียงใ&มต

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

กานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

นายชียงใหม่Y@นวตร ศึกษา冐इ@รมา

นายหสิต นักศนย เดับชียงใหม่Y@ะ

4

18p11n0113 แอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นเกมทิงsbarYH왔昙0าอาหารไทิงsbarYH왔昙ย

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม) เชียงใหม่Y@$ยงใหม

นางชียงใหม่Y@ลัยเชียงใตดับา มธยมบ&ร&ษ

นางสิต นักศาวกฤษณา จอมค0า

นายว&ฒกฤษณ นลัยเชียงใวาสิต นักศ

5

18p11n0119 ตนนอนไปเร$ยนกนเถอะ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา

นายวรวทิงsbarYH왔昙ย ฝ่าทะลุมิติ࿉Y67นค0าอ,าย

นายจรศึกษา冐इ@กดับ+ ดับ$ป8นใจ

6

18p11n0137 สิต นักศ$สิต นักศนทิงsbarYH왔昙ะเลัยเชียงใไทิงsbarYH왔昙ย

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยศึกษา冐इ@ลัยเชียงใปะ สิต นักศอแลัยเชียงใะ
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นางสิต นักศาวศึกษา冐इ@&ภูวเรา กร&ดับพื่อความบนธ

นางสิต นักศาวภูวเณฑิรา เพ่งเรา เพื่อความบงเวหา นางสิต นักศาวชียงใหม่Y@ชียงใหม่Y@นก ไชียงใหม่Y@ยค0าวง

7

18p11n0151 จากผู้เ(,เฝ่าทะลุมิติ࿉Y;าดับวงดับาว

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายกานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

นายกนตพื่อความบลัยเชียงใ ศึกษา冐इ@ร$ธยศึกษา冐इ@

8

18p11n0157 ว(,ดับดับ$< รชียงใหม่Y@

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยศึกษา冐इ@ลัยเชียงใปะ สิต นักศอ แลัยเชียงใะ
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นางสิต นักศาวศึกษา冐इ@&ภูวเรา กร&ดับพื่อความบนธ

นายอานนทิงsbarYH왔昙 สิต นักศ&รยา

9

18p11n0160 เกมแอคชียงใหม่Y@นตอสิต นักศ(,เสิต นักศมอนจรง

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายศึกษา冐इ@&ภูวเกจ อาวพื่อความบนธ&

นางสิต นักศาวธญญาลัยเชียงใกษณ ข่งขันน นางสิต นักศาวจตรมาสิต นักศ อนทิงsbarYH왔昙ะชียงใหม่Y@ย นายณรงครชียงใหม่Y@ต หงสิต นักศอศึกษา冐इ@วน ภูวเาคเหนอ
ธรรม

10 18p11n0180 ลัยเชียงใ,านชียงใหม่Y@นลัยเชียงใ,าน

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยศึกษา冐इ@ลัยเชียงใปะสิต นักศอแลัยเชียงใะ
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายนพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใ วงต=ะ

นายพื่อความบษณ& หอมหวาน

นางสิต นักศาวดับวงพื่อความบร วงคแก,ว

นายธนทิงsbarYH왔昙 วลัยเชียงใยรชียงใหม่Y@ต

ภูวเาคเหนอ

11 18p11n0211 ป6>นเฟี้ยวท@7ยวทิงsbarYH왔昙ะลัยเชียงใ&มตว$อาร

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฎเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายคชียงใหม่Y@พื่อความบนธ บ&ญคง

นายสิต นักศวกฤษ จตตสิต นักศ&ข่งขัน

นายณฐพื่อความบลัยเชียงใ อ&นต=ะ

นายกฤตกร พื่อความบรหมนลัยเชียงใ

ภูวเาคเหนอ

12 18p11n0222 ควเบDกซ์(

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายเคDนเนDทิงsbarYH왔昙ทิงsbarYH왔昙 โคชียงใหม่Y@

นายณฐพื่อความบลัยเชียงใ ภูวเ(ษา

ภูวเาคเหนอ

13 18p11n0229 เกมผู้เจญภูวเยในนทิงsbarYH왔昙าน

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

ศึกษา冐इ@กดับ+กษต ระมงควงศึกษา冐इ@

นายอภูวเวฒน รวมสิต นักศ&ข่งขัน

ภูวเาคเหนอ

14 18p11n0237 สิต นักศตวเลัยเชียงใ$<ยงรอบโลัยเชียงใก

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายโดับม โพื่อความบธกานนทิงsbarYH왔昙

นายณฐภูวเทิงsbarYH왔昙ร การะเกษ

นายพื่อความบ&ฒสิต นักศรรค โกมลัยเชียงใ

15 18p12n0044 การพื่อความบฒนาเกมแอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นเสิต นักศรมทิงsbarYH왔昙กษะปรศึกษา冐इ@นาทิงsbarYH왔昙ายศึกษา冐इ@พื่อความบทิงsbarYH왔昙ภูวเาษา
องกฤษ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันต
เชียงใหม่Y@$ยงราย
มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นางกาญจนา บ&ญทิงsbarYH왔昙าศึกษา冐इ@ร$

นายประสิต นักศพื่อความบลัยเชียงใาภูวเ เพื่อความบมสิต นักศน

นายอานนทิงsbarYH왔昙 ค0าแปง

นางสิต นักศาวกฤตยา ศึกษา冐इ@กดับ+ศึกษา冐इ@ร$
สิต นักศถาพื่อความบร

นายภูวเาณ&พื่อความบงศึกษา冐इ@ เมาม(ลัยเชียงใ

16 18p12n0046 การพื่อความบฒนาเกมฝ่าทะลุมิติ࿉Y(งลัยเชียงใ(กกระบอน,อยเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(,ค0าภูวเาษาไทิงsbarYH왔昙ย ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยศึกษา冐इ@ลัยเชียงใปะ สิต นักศอ แลัยเชียงใะ
ทิงsbarYH왔昙$มกเข่งขัน$ยนผู้เดับบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์]hบตการแอนดับรอยดับโดับยประย&กตใชียงใหม่Y@,
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
เซ์(นเซ์(อรไจโรสิต นักศโคป

นาน

นายภูวเ(วเดับชียงใหม่Y@ สิต นักศนธนาภูวเรมย

ภาค
ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาวพื่อความบชียงใหม่Y@ยา นรพื่อความบงษ

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

นายจรเมธ อ&ทิงsbarYH왔昙ยวรรณกร

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาวภูวเณฑิรา เพ่งเรา เหลัยเชียงใองธน นางสิต นักศาวธญสิต นักศตา สิต นักศมยาวะ ภูวเาคเหนอ
วต
กาศึกษา冐इ@

นายวสิต นักศ&พื่อความบลัยเชียงใ องศึกษา冐इ@&โภูวเไคย

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคเหัน8อ
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

17 18p12n0072 เน$ยรมต: สนุกกับการเขียกกบการเขยนุกกับการเขียคาศพท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงeb.xlstานุกกับการเขียเท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืคโนุกกับการเขียโลย ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

สถาบันน

วทยาเขต

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

นายกานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

นางสิต นักศาวกญญาณฐ พื่อความบร&ณ
รตน

โลกเสม#อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจรินุกกับการเขียผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงeb.xlstสานุกกับการเขียโลกจร%ง

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค
ภูวเาคเหนอ

18 18p12n0073 ระบบจดับการห,องตวข่งขันองห,องสิต นักศม&ดับ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศาระสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
สิต นักศอสิต นักศาร

นายวรกฤต แสิต นักศนโภูวเชียงใหม่Y@น

นายอวร&ทิงsbarYH왔昙ธ ฤทิงsbarYH왔昙ธ+ศึกษา冐इ@กดับ+

นายเก$รยตศึกษา冐इ@กดับ+ นาเคน

ภูวเาคเหนอ

19 18p12n0100 ร$เมมแบร: แอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริพพล%เคชนุกกับการเขียบตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apรคาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริจฉร%ยะ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายกานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

นางสิต นักศาวพื่อความบชียงใหม่Y@รนทิงsbarYH왔昙ร งามใสิต นักศ

นายป8ยะพื่อความบงศึกษา冐इ@ บ&ญสิต นักศมปาน

ภูวเาคเหนอ

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฏิบัติการแอนดรอยด์]hอ&ตรดับตถ -

นายพื่อความบศึกษา冐इ@ษฐ นาคใจ

นางสิต นักศาวรมยนลัยเชียงใน กนยะ

ภูวเาคเหนอ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา

นาน

นายวรวทิงsbarYH왔昙ย ฝ่าทะลุมิติ࿉Y67นค0าอ,าย

นางสิต นักศาวกลัยเชียงใยวรรธน ป&ญยะ
ศึกษา冐इ@ร

ภูวเาคเหนอ

22 18p12n0122 ต0านานการแข่งขันงเรอพื่อความบาย ศึกษา冐इ@กชียงใหม่Y@งจ,าวสิต นักศายน<0า แหงนนทิงsbarYH왔昙บ&ร$ศึกษา冐इ@ร$นครนาน ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา

นาน

นายปกรณ สิต นักศ&นทิงsbarYH왔昙รเมธ

นายFoklourng Fan

23 18p12n0144 การพื่อความบฒนาเกมแนวป;องกนฐานทิงsbarYH왔昙พื่อความบสิต นักศ0าหรบการเร$ยนร(,ค0าศึกษา冐इ@พื่อความบทิงsbarYH왔昙ภูวเาษา ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
ญ$ป&/น

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

กานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

นายวรศึกษา冐इ@ กรรณฐสิต นักศทิงsbarYH왔昙&ธ+

24 18p12n0192 การเร$ยนร(,วงจรไฟี้ยวทฟี้ยวท;าดับ,วยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ เออาร

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายสิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙ธพื่อความบงศึกษา冐इ@ สิต นักศ&รกษ

นายอาน&ภูวเาพื่อความบ จ0าฟี้ยวท(

25 18p12n0223 สิต นักศอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(,ภูวเ(มศึกษา冐इ@าสิต นักศตร แลัยเชียงใะ ทิงsbarYH왔昙รพื่อความบยากรป/าไม,ไทิงsbarYH왔昙ย

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นางสิต นักศาวเบญจมาศึกษา冐इ@ ป6ญญา นายพื่อความบทิงsbarYH왔昙ยา เจนเข่งขันตรการณ นายสิต นักศ&รนทิงsbarYH왔昙ร นลัยเชียงใชียงใหม่Y@ย
งาม

นายอน&รกษ บ&ญฤทิงsbarYH왔昙ธ+
พื่อความบาณชียงใหม่Y@ย

ภูวเาคเหนอ

26 18p12n0224 บทิงsbarYH왔昙เร$ยนอเลัยเชียงใDกทิงsbarYH왔昙รอนกสิต นักศ เรอง การสิต นักศอสิต นักศารข่งขัน,อม(ลัยเชียงใแลัยเชียงใะเครอข่งขันาย
คอมพื่อความบวเตอร

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, คร&ศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฎเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายพื่อความบงศึกษา冐इ@ธร ฟี้ยวทองตา

นางสิต นักศาวศึกษา冐इ@&ภูวเศึกษา冐इ@ร$ ศึกษา冐इ@ร$เมอง

นายพื่อความบนธตร เมองชียงใหม่Y@น

นายรณกฤต ซ์(อนเสิต นักศน

ภูวเาคเหนอ

27 18p12n0225 น$ลัยเชียงใะข่งขันนมไทิงsbarYH왔昙ย

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, บรหารธ&รกจแลัยเชียงใะศึกษา冐इ@ลัยเชียงใปศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันตภูวเาค
พื่อความบายพื่อความบ
มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายนพื่อความบณฐ วรรณภูวเ$ร

นายอาทิงsbarYH왔昙ตย สิต นักศ&ตะวงค

นางสิต นักศาวพื่อความบมพื่อความบชียงใหม่Y@นก โรมจ&ม
จง

ภูวเาคเหนอ

นางลัยเชียงใชียงใหม่Y@นา ระมงควงศึกษา冐इ@

นายกรวทิงsbarYH왔昙ย ม(ลัยเชียงใเมอง

นายธนพื่อความบงศึกษา冐इ@ ธรรมลัยเชียงใงกา

ภูวเาคเหนอ

20 18p12n0110 สิต นักศอน0าเสิต นักศนอข่งขัน,อม(ลัยเชียงใการแตงกายประจ0าชียงใหม่Y@าตอาเซ์($ยน (AEC) แบบตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apว ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Ap(นุกกับการเขีย3ม%ตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Ap%

21 18p12n0120 แอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นจ0าลัยเชียงใองเครองดับนตร$"สะล)อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจรินุกกับการเขียานุกกับการเขีย"บนุกกับการเขียระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์irst18ᅄᅄᅄᅄᅄᅄᅄᅄᅄ%บตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Ap%การ
แอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจรินุกกับการเขียดรอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริยด

28 18p12n0232 แอปพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นพื่อความบฒนาทิงsbarYH왔昙กษะการออกเสิต นักศ$ยงภูวเาษาองกฤษสิต นักศ0าหรบระดับบ ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
ประถมศึกษา冐इ@กษาตอนต,น

นายเดับชียงใหม่Y@าวต ฤชียงใหม่Y@&โรจน

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

นายณฐชียงใหม่Y@นน ศึกษา冐इ@รอากาศึกษา冐इ@

นางสิต นักศาวมารษา หาญสิต นักศม&ทิงsbarYH왔昙ร ภูวเาคเหนอ

29 18p12n0240 การเร$ยนร(,เเบบเคลัยเชียงใอนทิงsbarYH왔昙$เพื่อความบอน0าไปสิต นักศ(การศึกษา冐इ@กษาวฒนธรรม

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นางลัยเชียงใชียงใหม่Y@นา ระมงควงศึกษา冐इ@

นายกงวาน ธ&ร$

30 18p13n0053 ระบบคลัยเชียงใงความร(,เสิต นักศ$ยงสิต นักศ0าหรบผู้เ(,พื่อความบการทิงsbarYH왔昙างสิต นักศายตาผู้เานเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
วอยซ์(โอเวอรไอพื่อความบ$

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชียงใหม่Y@วยคนพื่อความบการแลัยเชียงใะ วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
ผู้เ(,สิต นักศ(งอาย&

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฏิบัติการแอนดรอยด์]hพื่อความบบ(ลัยเชียงใ
สิต นักศงคราม

กตตพื่อความบงษ สิต นักศ&วรรณราชียงใหม่Y@

นายรฐวภูวเาค อ(ทิงsbarYH왔昙องมาก

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายกานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

นายภูวเาณ&วทิงsbarYH왔昙ย ผู้เลัยเชียงใเกดับ

ภูวเาคเหนอ

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม) เชียงใหม่Y@$ยงใหม

สิต นักศมนก สิต นักศนธ&ปวน

นายว&ฒพื่อความบงศึกษา冐इ@ ป&Gดับหนอย

นางสิต นักศาวชียงใหม่Y@&ตนนทิงsbarYH왔昙 ตรงตอกจ นางสิต นักศาวศึกษา冐इ@รนยรกษ บ&ณยะ ภูวเาคเหนอ
กาญจน

31 18p13n0091 ย(เซ์(รฟี้ยวท: แอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริพพล%เคชนุกกับการเขียในุกกับการเขียการใช)งานุกกับการเขียอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ%นุกกับการเขียเตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริรเนุกกับการเขีย-ตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apสาหรบผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงeb.xlst()ท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมื.มปญหา ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชียงใหม่Y@วยคนพื่อความบการแลัยเชียงใะ วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
0 หาด)วยแผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงeb.xlstนุกกับการเขียผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงeb.xlstงความค%ด
ท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืางด)านุกกับการเขียสายตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apาโดยอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริาศยการสรปเนุกกับการเขีย#อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ
ผู้เ(,สิต นักศ(งอาย&
32 18p13n0167 หมวกน0าทิงsbarYH왔昙าง

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชียงใหม่Y@วยคนพื่อความบการแลัยเชียงใะ วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
ผู้เ(,สิต นักศ(งอาย&

ภูวเาคเหนอ
นายบดับนทิงsbarYH왔昙ร ดับ,วงสิต นักศงกา

นายพื่อความบงศึกษา冐इ@สิต นักศ&วฒน เก$ยรตพื่อความบ$ร ภูวเาคเหนอ
ภูวเทิงsbarYH왔昙ร

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคเหัน8อ
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

33 18p13n0176 เข่งขันDมกลัยเชียงใดับสิต นักศ0าหรบผู้เ(,พื่อความบการทิงsbarYH왔昙างสิต นักศายตา

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบอชียงใหม่Y@วยคนพื่อความบการแลัยเชียงใะ วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
ผู้เ(,สิต นักศ(งอาย&

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม) เชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายสิต นักศมนก สิต นักศนธ&ปวน

34 18p14n0022 ระบบกนข่งขันโมยรถจกรยานยนตอจฉรยะ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คนคเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายร&งฤทิงsbarYH왔昙ธ+ อน&ตรวรามก&ลัยเชียงใ นายค$รนทิงsbarYH왔昙ร วงศึกษา冐इ@ป6น

35 18p14n0043 การแสิต นักศดับงข่งขัน,อม(ลัยเชียงใข่งขันองรถ Taxi ในุกกับการเขียกรงเท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืพมหานุกกับการเขียครในุกกับการเขียร(ปแบบกราฟิก耀4การค้นหาตำแหน่งของข้อความบนภาพถ่ายโดย%ก ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

-

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม)
-

ผ"พัฒนฒนา

นางสิต นักศาวกลัยเชียงใชียงใหม่Y@ย&ดับา อครถกลัยเชียงใ นายธนากร เชียงใหม่Y@<อพื่อความบรมศึกษา冐इ@ร
ภูวเาคน

ผ"พัฒนฒนา
นางสิต นักศาวชียงใหม่Y@ลัยเชียงใธชียงใหม่Y@า ชียงใหม่Y@มตา

นายเมธชียงใหม่Y@นน นาอ&Iย

ภาค
ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

ธ$รย&ทิงsbarYH왔昙ธ โหรานนทิงsbarYH왔昙

นายพื่อความบงศึกษา冐इ@นรนทิงsbarYH왔昙ร วลัยเชียงใยคาร นางสิต นักศาวรสิต นักศรนทิงsbarYH왔昙ร เมธาเฉลัยเชียงใม
พื่อความบฒน

ภูวเาคเหนอ

นายวฒนพื่อความบงศึกษา冐इ@ สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙ธภูวเกดับ+

นายสิต นักศยามรฐ แก,วตา

นายอาทิงsbarYH왔昙ตย ถาต&ม

ภูวเาคเหนอ

36 18p14n0074 จมพื่อความบ เฟี้ยวทรมเวรค

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ สิต นักศอสิต นักศาร

37 18p14n0075 ระบบบรหารจดับการน<0านมวว

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ สิต นักศอสิต นักศาร

บวรศึกษา冐इ@กดับ+ ศึกษา冐इ@ร$สิต นักศงสิต นักศทิงsbarYH왔昙ธสิต นักศนต

นางสิต นักศาวอนามกา พื่อความบมพื่อความบา

นางสิต นักศาวจตตมา บ&ญม$

ภูวเาคเหนอ

38 18p14n0080 แอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นจดับการเครองให,อาหารปลัยเชียงใาอตโนมตดับ,วยอาดับ(โน

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ สิต นักศอสิต นักศาร

นายวรกฤต แสิต นักศนโภูวเชียงใหม่Y@น

นายเข่งขันมรฐ ฟี้ยวท6กเข่งขัน$ยว

นายวทิงsbarYH왔昙วสิต นักศ แสิต นักศงบ&ญ

ภูวเาคเหนอ

บวรศึกษา冐इ@กดับ+ ศึกษา冐इ@ร$สิต นักศงสิต นักศทิงsbarYH왔昙ธสิต นักศนต

นายวรพื่อความบงษ พื่อความบรมงาม

นางสิต นักศาวอาร$ย บ&ญนตย

ภูวเาคเหนอ

39 18p14n0088 ระบบตรวจสิต นักศอบสิต นักศถานะเครองปรบอากาศึกษา冐इ@โดับยเครอข่งขันายแลัยเชียงในไร,สิต นักศาย ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ สิต นักศอสิต นักศาร
40 18p14n0108 โปรแกรมบรหารจดับการการลัยเชียงใงทิงsbarYH왔昙&นสิต นักศวนบ&คคลัยเชียงใ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

41 18p14n0115 ระบบ GPS ตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Ap%ดตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apามรถยนุกกับการเขียตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Ap

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ สิต นักศอสิต นักศาร

บวรศึกษา冐इ@กดับ+ ศึกษา冐इ@ร$สิต นักศงสิต นักศทิงsbarYH왔昙ธสิต นักศนต

นายสิต นักศทิงsbarYH왔昙ธพื่อความบนธ ปานอย(

นายสิต นักศ&รพื่อความบงศึกษา冐इ@ เพื่อความบชียงใหม่Y@รโปร$

42 18p14n0169 เครองวดับปรมาณฝ่าทะลุมิติ࿉Y&/นในอากาศึกษา冐इ@

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม) เชียงใหม่Y@$ยงใหม

สิต นักศมนก สิต นักศนธ&ปวน

นายชียงใหม่Y@านนทิงsbarYH왔昙 ป6ดับชียงใหม่Y@ยสิต นักศ&

นายอรรคพื่อความบลัยเชียงใ อนทิงsbarYH왔昙รศึกษา冐इ@ร

43 18p14n0185 การพื่อความบฒนาโปรแกรมค,นหาโครงสิต นักศร,างโครงข่งขันาย

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายย&ทิงsbarYH왔昙ธพื่อความบงษ สิต นักศมจต

นายธนฤกษ ลัยเชียงใ<มสิต นักศ&รศึกษา冐इ@ร$

นายว&ฒพื่อความบนธ สิต นักศ&รยะนนทิงsbarYH왔昙

ภูวเาคเหนอ

44 18p14n0234 โปรแกรมค0านวณราคาข่งขันนมโดับยใชียงใหม่Y@,การประมวลัยเชียงใผู้เลัยเชียงใภูวเาพื่อความบสิต นักศ0าหรบร,าน ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา โปรแกรมเพื่อความบองานการพื่อความบฒนา วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
เบเกอร$
ดับ,านวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายปฏิบัติการแอนดรอยด์]hเวธ ว&ฒสิต นักศารวฒนา นายสิต นักศหรฐ สิต นักศ&ดับหอม

นายปรวธน รตนค(หา

ภูวเาคเหนอ

45 18p15n0005 ชียงใหม่Y@ปป@7ค(ห(ดับ(แลัยเชียงใสิต นักศ&ข่งขันภูวเาพื่อความบ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายกานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

นายกาย เลัยเชียงใาวพื่อความบงศึกษา冐इ@

นางสิต นักศาวณจยา พื่อความบรหมน,อย นายพื่อความบรรษษฐ วฒนา
ประสิต นักศบสิต นักศ&ข่งขัน

ภูวเาคเหนอ

46 18p15n0032 การพื่อความบฒนาโมบายแอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นสิต นักศม&ดับบนทิงsbarYH왔昙กความดับ$ กจกรรม
นกศึกษา冐इ@กษา มทิงsbarYH왔昙ร.ล)านุกกับการเขียนุกกับการเขียา

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

นายพื่อความบเชียงใหม่Y@ษฐ กนทิงsbarYH왔昙ะวง

นางสิต นักศาวมชียงใหม่Y@ฌิมา ชาวยอมา ชียงใหม่Y@าวยอง นางสิต นักศาวอจฉรา พื่อความบนธสิต นักศก&ลัยเชียงใ

ภูวเาคเหนอ

47 18p15n0057 การพื่อความบฒนาแอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นการรบวคซ์($น เดับDกวยแรกเกดับ - 12 ป บนุกกับการเขีย

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

นางกาญจนา บ&ญทิงsbarYH왔昙าศึกษา冐इ@ร$

นางสิต นักศาวกญญาพื่อความบชียงใหม่Y@ร ธงย$สิต นักศบ นางสิต นักศาวเกสิต นักศรา แก,วพื่อความบรม
สิต นักศอง

ภูวเาคเหนอ

นายวรกฤต แสิต นักศนโภูวเธน

นายฐาปนนทิงsbarYH왔昙 เสิต นักศนาธรรม นายเบDญจมนทิงsbarYH왔昙ร แจ,งจ0ารสิต นักศ

ภูวเาคเหนอ

อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริปกร4เคล#.อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจรินุกกับการเขียท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมื.

48 18p15n0078 แอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นตรวจสิต นักศอบแลัยเชียงใะควบค&มรถเมลัยเชียงใ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

นางสิต นักศาวนรศึกษา冐इ@รา เอ$ยมคณต นายชียงใหม่Y@ลัยเชียงใภูวเ(ม ไทิงsbarYH왔昙ยยนโต
ชียงใหม่Y@าต

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันต
เชียงใหม่Y@$ยงราย
วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
การเกษตร
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันต
เชียงใหม่Y@$ยงราย
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
สิต นักศอสิต นักศาร

เชียงใหม่Y@$ยงราย

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ
นายฐตพื่อความบงศึกษา冐इ@ ศึกษา冐इ@ร

ภูวเาคเหนอ

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคเหัน8อ
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

49 18p15n0081 แอปพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นตรวจข่งขัน,อสิต นักศอบปรนยอจฉรยะ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
สิต นักศอสิต นักศาร

50 18p15n0089 ย(พื่อความบ$ฮับ饜บ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

51 18p15n0090 แอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นตดับตามคนหายบนสิต นักศมารทิงsbarYH왔昙วอชียงใหม่Y@

วทยาเขต

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

นายวฒนพื่อความบงศึกษา冐इ@ สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙ธภูวเกดับ+

นางสิต นักศาวพื่อความบรพื่อความบไลัยเชียงใ แย,มชียงใหม่Y@&มพื่อความบร นายพื่อความบงษวรษฐ มณ$วรรณ นายเก$ยรตศึกษา冐इ@กดับ+ ไชียงใหม่Y@ยวาลัยเชียงใย ภูวเาคเหนอ

เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
สิต นักศอสิต นักศาร

นายวฒนพื่อความบงศึกษา冐इ@ สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙ธภูวเกดับ+

นางสิต นักศาวพื่อความบรชียงใหม่Y@นก สิต นักศ&รนทิงsbarYH왔昙ร

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
สิต นักศอสิต นักศาร

นายวรกฤต แสิต นักศนโภูวเชียงใหม่Y@น

นายชียงใหม่Y@าญชียงใหม่Y@ย สิต นักศ&วรรณไพื่อความบรตน นายสิต นักศรโชียงใหม่Y@ต ใจสิต นักศตย

ภูวเาคเหนอ

52 18p15n0098 การพื่อความบฒนาแอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นการจองห,องพื่อความบกสิต นักศ0าหรบแบDคแพื่อความบDคเกอร

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

นายพื่อความบเชียงใหม่Y@ษฐ กนทิงsbarYH왔昙ะวง

นายว$รพื่อความบลัยเชียงใ สิต นักศ&ข่งขันมน

นางสิต นักศาวปรารถนา ผู้เวแก,ว

ภูวเาคเหนอ

53 18p15n0138 เกมวอลัยเชียงใคแรลัยเชียงใลัยเชียงใ$บนแอนดับรอยดับ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันต
เชียงใหม่Y@$ยงราย
มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายจกรน ชียงใหม่Y@วชียงใหม่Y@าต

นางสิต นักศาวเบญจมาศึกษา冐इ@ สิต นักศงห
แก,วเจรญ

นายศึกษา冐इ@&ภูวเวชียงใหม่Y@ญ ภูวเทิงsbarYH왔昙รสิต นักศ&วชียงใหม่Y@ชียงใหม่Y@

ภูวเาคเหนอ

54 18p15n0158 ระบบการตดับตามการใชียงใหม่Y@,จายเงนบนระบบแอนดับรอยดับ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

นางสิต นักศาวสิต นักศ&วรรณ$ ป6ญยศึกษา冐इ@

นางสิต นักศาวชียงใหม่Y@ไมพื่อความบร เลัยเชียงใาค&,ม

นางสิต นักศาวจตตรา มาลัยเชียงใ$

ภูวเาคเหนอ

55 18p15n0163 แอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นเพื่อความบอการบรหารจดับการร,านอาหารแลัยเชียงใะค0านวนแคลัยเชียงใอร$ ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์]hบตการแอนดับรอยดับ

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

นางสิต นักศาวสิต นักศ&วรรณ$ ป6ญยศึกษา冐इ@

นายเจรญพื่อความบลัยเชียงใ ค0าวง

นายเกร$ยงไกร แก,วมงคลัยเชียงใ

ภูวเาคเหนอ

56 18p15n0165 การพื่อความบฒนาระบบแอปพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นตดับตามรถโดับยสิต นักศารสิต นักศาธารณะสิต นักศ0าหรบ ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application
มอถอในระบบแอนดับรอยดับ

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันต
เชียงใหม่Y@$ยงราย
มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันต
เชียงใหม่Y@$ยงราย
มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

57 18p15n0166 แอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นการประเมนพื่อความบฒนาการข่งขันองเดับDกวยแรกเกดับ - 5 ป บนุกกับการเขีย ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$การ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
เกตษร
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์irst18ᅄᅄᅄᅄᅄᅄᅄᅄᅄ%บตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Ap%การแอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจรินุกกับการเขียดรอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริยด

58 18p15n0170 ระบบสิต นักศงเสิต นักศรมแลัยเชียงใะสิต นักศนบสิต นักศน&นการทิงsbarYH왔昙องเทิงsbarYH왔昙$ยวรอบกว=านพื่อความบะเยา

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@แลัยเชียงใะการ มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยพื่อความบะเยา
สิต นักศอสิต นักศาร

59 18p15n0186 แอพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใเคชียงใหม่Y@นตดับตามเดับDกพื่อความบลัยเชียงใดับหลัยเชียงใงบนสิต นักศมารทิงsbarYH왔昙โฟี้ยวทนแอนดับรอยดับ

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

60 18p15n0189 โปรแกรมประย&กตบนมอถอสิต นักศ0าหรบสิต นักศบค,นข่งขัน,อม(ลัยเชียงใโบราณวตถ& แลัยเชียงใะ ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application
ศึกษา冐इ@ลัยเชียงใปวตถ& โดับยใชียงใหม่Y@,ค0าค,น แลัยเชียงใะเออารโค,ดับ

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันตภูวเาค
พื่อความบายพื่อความบ
มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

61 18p15n0221 หมออย(ไหน

ระดับบนสิต นักศต นกศึกษา冐इ@กษา Mobile Application

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร แลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

62 18p21n0002 ค(มอทิงsbarYH왔昙0าอาหารแสิต นักศนอรอย ตอน อาหารไทิงsbarYH왔昙ยพื่อความบ<นเมอง

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

63 18p21n0004 สิต นักศงครามเก,าทิงsbarYH왔昙พื่อความบ

ระดับบนกเร$ยน

64 18p21n0009 ข่งขันนทิงsbarYH왔昙รายเข่งขัน,าวดับ

ระดับบนกเร$ยน

-

อาจารยทปรกษา

เชียงใหม่Y@$ยงราย

ภูวเาคพื่อความบายพื่อความบ

นางสิต นักศาวนพื่อความบษฐา กนทิงsbarYH왔昙ยะ

นายศึกษา冐इ@ราว&ฒ ปกค0า

ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาวนรศึกษา冐इ@รา เอ$ยมคณต นางสิต นักศาวรตนาภูวเรณ สิต นักศ&นทิงsbarYH왔昙ร นางสิต นักศาวหทิงsbarYH왔昙ยรตน บ&ญภูวเกดับ$
ชียงใหม่Y@าต
นาคา

ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาวสิต นักศ&วรรณ$ ป6ญยศึกษา冐इ@

นายสิต นักศทิงsbarYH왔昙ธพื่อความบงษ ใจดับ$

นายทิงsbarYH왔昙รงว&ฒ เผู้เาตน

ภูวเาคเหนอ

พื่อความบรเทิงsbarYH왔昙พื่อความบ โรจนวสิต นักศ&

นายกตตภูวเฏิบัติการแอนดรอยด์]h ธรรมวงศึกษา冐इ@

นายธนพื่อความบลัยเชียงใ ป8>นแก,ว

นางสิต นักศาววรรณกา ฟี้ยวท6>นลัยเชียงใ,อม ภูวเาคเหนอ

นายธนต เกต&แก,ว

นายอมรทิงsbarYH왔昙ร หลัยเชียงใ0าเจรญ

นายธนารกษ ลัยเชียงใ0านวลัยเชียงใ

ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาวอาร$รตน ตรงรศึกษา冐इ@ม$ นายภูวเาณ&วฒน จนทิงsbarYH왔昙ว$
ทิงsbarYH왔昙อง

ภูวเาคเหนอ

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฎเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นางสิต นักศาวภูวเทิงsbarYH왔昙ราพื่อความบร พื่อความบรหมค0า นายไกรวชียงใหม่Y@ญ ทิงsbarYH왔昙นวน
ตน

ภูวเาคเหนอ

-

โรงเร$ยนจกรค0าคณาทิงsbarYH왔昙ร

นางนภูวเสิต นักศสิต นักศร วงศึกษา冐इ@ร$ค&ณถาวร นางสิต นักศาวปวรรตน จนทิงsbarYH왔昙ร
เอ$ยม

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นางสิต นักศาวภูวเทิงsbarYH왔昙รภูวเร ตา
เจรญเมอง

นางสิต นักศาวป8ยเปรมกมลัยเชียงใ วนต ดับ.ช.พสกร อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ%งคสนุกกับการเขียตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apก% ล ดับ.ช.ภ(บด ใจผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงeb.xlstอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
ยา
นางร&งกานต วงบ&ญ

นางสิต นักศาวปานชียงใหม่Y@นก ชียงใหม่Y@มชียงใหม่Y@น

นางสิต นักศาวธนชียงใหม่Y@ชียงใหม่Y@า เลัยเชียงใอดับไทิงsbarYH왔昙ย ภูวเาคเหนอ
เลัยเชียงใอดับไทิงsbarYH왔昙ย
ดับ.ญ.พรร4ปพร ชมมงคล ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาวณชียงใหม่Y@ชียงใหม่Y@า สิต นักศ&วรรณยก นายเอกพื่อความบลัยเชียงใ สิต นักศ&ข่งขันประเสิต นักศรฐ

ภูวเาคเหนอ

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคเหัน8อ
ท

รหัส

โครงการ

65 18p21n0021 มหศึกษา冐इ@จรรยแหงโลัยเชียงใกนทิงsbarYH왔昙าน ตอนลัยเชียงใ(กหม( 3 ตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apว

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน
ระดับบนกเร$ยน

หัมวดโครงการ
โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

คณะ
-

สถาบันน
โรงเร$ยนอน&บาลัยเชียงใแมเป8น(บ)านุกกับการเขีย

วทยาเขต
-

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

นายค0าพื่อความบนธ จนทิงsbarYH왔昙าออน

นายกตตชียงใหม่Y@ย บ&ตรประเสิต นักศรฐ ดับ.ช.ชาญชย บราโส

ผ"พัฒนฒนา
ดับ.ช.ธีระพระพล เอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ.ยมอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริาจ

ภาค
ภูวเาคเหนอ

ตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apลกตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apาสาม)

66 18p21n0037 36 วนุกกับการเขียกบนุกกับการเขีย0าท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืวม

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

"-"

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นายโยธน อ,ายพื่อความบงคชียงใหม่Y@ย

นางสิต นักศาวจรฐพื่อความบร บ&ญสิต นักศนอง นางสิต นักศาววชียงใหม่Y@รา วชียงใหม่Y@ระชียงใหม่Y@ยสิต นักศ&ร นางสิต นักศาวอารยา เรอนก(ลัยเชียงใ
พื่อความบลัยเชียงใ

67 18p21n0059 บลัยเชียงใDอคสิต นักศร,างโลัยเชียงใก สิต นักศร,างชียงใหม่Y@$วต

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นายณฐดับนย ไทิงsbarYH왔昙ยแทิงsbarYH왔昙,

นายณภูวเทิงsbarYH왔昙รธรณ ข่งขันยนธนากร นายตร$ทิงsbarYH왔昙เศึกษา冐इ@ศึกษา冐इ@ ไชียงใหม่Y@ยมงคลัยเชียงใ

นางสิต นักศาวพื่อความบมผู้เกา เลัยเชียงใศึกษา冐इ@จตต ภูวเาคเหนอ
ค&ณ

68 18p21n0094 โข่งขันนน,อย

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางร&งกานต วงบ&ญ

นางสิต นักศาวพื่อความบรไพื่อความบลัยเชียงใน วอง
ประเสิต นักศรฐก&ลัยเชียงใ

นายภูวเ(พื่อความบรฐ สิต นักศ&ป8นราษฎร

69 18p21n0099 มารโอเนDตนกเชียงใหม่Y@ดับห&นในดับนแดับนมหศึกษา冐इ@จรรย

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นายโยธน อ,ายพื่อความบงคชียงใหม่Y@ย

นายอทิงsbarYH왔昙ธกร ทิงsbarYH왔昙าชียงใหม่Y@นะ

70 18p21n0106 มาถ$บ...(กบ)ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงeb.xlstมเถอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริะ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางร&งกานต วงบ&ญ

นายชียงใหม่Y@ย&ตพื่อความบงศึกษา冐इ@ พื่อความบรมลัยเชียงใ$

71 18p21n0128 เทิงsbarYH왔昙พื่อความบค0าศึกษา冐इ@พื่อความบทิงsbarYH왔昙

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางร&งกานต วงบ&ญ

นางสิต นักศาวป6ณทิงsbarYH왔昙ตา ร(ปสิต นักศ&วรรณ

72 18p21n0143 เกมสิต นักศมบตมหามนตตรา

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นางไสิต นักศวรนทิงsbarYH왔昙ร สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙า

นายรดับศึกษา冐इ@ ค,าไม,

73 18p21n0215 รางกายห&นดับ$แข่งขันDงแรง

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอความบนเทิงsbarYH왔昙ง

-

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นางสิต นักศาวป8ยเปรมกมลัยเชียงใ วนต นายธเนศึกษา冐इ@พื่อความบลัยเชียงใ สิต นักศ&วรรณปร$ชียงใหม่Y@า นายกรวชียงใหม่Y@ญ วไลัยเชียงใรตน
ยา

74 18p22n0003 วงจรพื่อความบศึกษา冐इ@วง

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นางสิต นักศาวป8ยเปรมกมลัยเชียงใ วนต นายธนโชียงใหม่Y@ต สิต นักศายทิงsbarYH왔昙อง
ยา

-

-

นายธปณฐ สิต นักศามสิต นักศ$

ภูวเาคเหนอ

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

นายณภูวเพื่อความบ เชียงใหม่Y@าวพื่อความบ(นผู้เลัยเชียงใ

นายตณณภูวเพื่อความบ ข่งขันตยะ

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาวอาทิงsbarYH왔昙ตยา ว$ระก&ลัยเชียงใ

นางสิต นักศาวเนตรชียงใหม่Y@นก ตนไชียงใหม่Y@ย ภูวเาคเหนอ
นายค&ณากร ค0าแปง

ดับ.ช.พฤท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืธีระพวฒนุกกับการเขียค4 เอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริมะ ดับ.ช.พรช ไชยวงค

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

สวรร4

75 18p22n0008 สิต นักศร,างประสิต นักศาทิงsbarYH왔昙ให,ห&นยนต

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางร&งกานต วงบ&ญ

นายรชียงใหม่Y@ชียงใหม่Y@านนทิงsbarYH왔昙 ประภูวเสิต นักศสิต นักศร นายภูวเ(รทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@น ฉตรยาลัยเชียงใกษณ นางสิต นักศาวจตตราภูวเรณ จต
พื่อความบงษ
วงศึกษา冐इ@

76 18p22n0029 แรงแลัยเชียงใะความดับนในดับนแดับน Neu AdvenTon

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางร&งกานต วงบ&ญ

นายธนภูวเทิงsbarYH왔昙ร วชียงใหม่Y@วงษ

นางสิต นักศาวกรณา ตนบ(รณา

นางสิต นักศาวมาลัยเชียงใน ทิงsbarYH왔昙พื่อความบยมณฑิรา เพ่งเลัยเชียงใ ภูวเาคเหนอ

77 18p22n0036 ผู้เาให,หมดับ อยาให,เหลัยเชียงใอ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางไสิต นักศวรนทิงsbarYH왔昙ร สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙า

นายนนทิงsbarYH왔昙ธ กตตปภูวเสิต นักศสิต นักศร

นายองครต เตDงไตรสิต นักศรณ

นายชียงใหม่Y@นนทิงsbarYH왔昙ร โลัยเชียงใโชียงใหม่Y@ตนนทิงsbarYH왔昙

ภูวเาคเหนอ

78 18p22n0040 รอยฝ่าทะลุมิติ࿉Y6นพื่อความบลัยเชียงใงงานเดับอดับ ภูวเาค2

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางไสิต นักศวรนทิงsbarYH왔昙ร สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙า

นางสิต นักศาวพื่อความบชียงใหม่Y@ญา สิต นักศงหเวชียงใหม่Y@
สิต นักศก&ลัยเชียงใ

นางสิต นักศาวพื่อความบชียงใหม่Y@ราภูวเรณ วง
สิต นักศตตบงกชียงใหม่Y@

นางสิต นักศาววภูวเาว$น$ คงสิต นักศระ

ภูวเาคเหนอ

79 18p22n0041 ภูวเารกจพื่อความบชียงใหม่Y@ตมลัยเชียงใพื่อความบษทิงsbarYH왔昙างอากาศึกษา冐इ@

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางไสิต นักศวรนทิงsbarYH왔昙ร สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙า

นางสิต นักศาวสิต นักศ&พื่อความบชียงใหม่Y@ยาฌิมา ชาวยอ วสิต นักศฐสิต นักศร นางสิต นักศาวพื่อความบมพื่อความบลัยเชียงใภูวเสิต นักศ จอม
จนทิงsbarYH왔昙ร

นางสิต นักศาวนภูวเาธร วองวไลัยเชียงใ
รตน

ภูวเาคเหนอ

80 18p22n0101 เกาะดับาว

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนบ&ญวาทิงsbarYH왔昙ยวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นายยมนา สิต นักศ&ข่งขันหอม

นางสิต นักศาวสิต นักศ&วทิงsbarYH왔昙ยวรรณ อนต=ะ นายเนรญนตย ศึกษา冐इ@ร$วงศึกษา冐इ@
สิต นักศบ

นางสิต นักศาวชียงใหม่Y@ญญา แต,สิต นักศ&นทิงsbarYH왔昙ร ภูวเาคเหนอ
ไพื่อความบเราะ

-

ภูวเาคเหนอ

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคเหัน8อ
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

81 18p22n0114 โครงการเกมมอถอเพื่อความบอพื่อความบฒนาความร(,รายวชียงใหม่Y@าเคม$เรอง ตารางธาต& ระดับบนกเร$ยน
ธาต& แลัยเชียงใะสิต นักศารประกอบ

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนบ&ญวาทิงsbarYH왔昙ยวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางสิต นักศาวรชียงใหม่Y@นก สิต นักศ&วรรณจกร นายชียงใหม่Y@าญชียงใหม่Y@นะ วชียงใหม่Y@า

82 18p22n0118 แอพื่อความบทิงsbarYH왔昙บทิงsbarYH왔昙วนความร(,ดับว, ยระบบร(,จ0าเสิต นักศ$ยงแลัยเชียงใะสิต นักศงเคราะหเสิต นักศ$ยงบนสิต นักศมา ระดับบนกเร$ยน
รทิงsbarYH왔昙โฟี้ยวทนแอนดับรอยดับ

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนโพื่อความบธธรรมสิต นักศ&วฒน

นางสิต นักศาวร&จรา กลัยเชียงในทิงsbarYH왔昙อง

83 18p22n0124 เมองแหงฝ่าทะลุมิติ࿉Y6น

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

84 18p22n0131 รDอกก$<สิต นักศ0ารวจหนมหศึกษา冐इ@จรรย

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

85 18p22n0150 ไข่งขันปรศึกษา冐इ@นาปรมาตร

ระดับบนกเร$ยน

86 18p22n0154 พื่อความบฤกษศึกษา冐इ@าสิต นักศตร 3D

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

นายองกนนทิงsbarYH왔昙 ทิงsbarYH왔昙กษณาพื่อความบม&ข่งขัน นายพื่อความบชียงใหม่Y@รดับลัยเชียงใ นพื่อความบนาคร

นางสิต นักศาวพื่อความบรพื่อความบรรณ กองสิต นักศน นางสิต นักศาวชียงใหม่Y@ลัยเชียงใมาศึกษา冐इ@ บนสิต นักศ&ดับร
แก,ว

ภาค
ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

-

นางสิต นักศาวสิต นักศ&ภูวเาภูวเรณ ธรรมสิต นักศรา นางสิต นักศาวรนชียงใหม่Y@นก ไทิงsbarYH왔昙ยใหม
งก(ร

นางสิต นักศาวนฤมลัยเชียงใ บรรจง
พื่อความบาณชียงใหม่Y@ย

นางสิต นักศาวบ&ษบา ปร$ดับาอนนทิงsbarYH왔昙 ภูวเาคเหนอ
สิต นักศ&ข่งขัน

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นางสิต นักศาวป8บเปรมกมลัยเชียงใ วนต นายธนธรณ ดับอนป6น
ยา

ดับ.ช.อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริด%ศร ขาวอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ%.นุกกับการเขีย

นายอรณย บวอนทิงsbarYH왔昙ร

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนบ&ญวาทิงsbarYH왔昙ยวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นายสิต นักศญญา แก,วอร&ณ

นางสิต นักศาวเจนจรา โนชียงใหม่Y@ยวงค นางสิต นักศาวอรสิต นักศรา เดับชียงใหม่Y@เสิต นักศถ$ยร ภูวเาคเหนอ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปงพื่อความบฒนาวทิงsbarYH왔昙ยาคม

-

นางสิต นักศาวภูวเทิงsbarYH왔昙รจต ดับลัยเชียงใกเดับชียงใหม่Y@า นางสิต นักศาวธดับารตน ไชียงใหม่Y@ยสิต นักศถาน นางสิต นักศาวบงกชียงใหม่Y@กร ไทิงsbarYH왔昙ยใหม นางสิต นักศาวนรศึกษา冐इ@รา บวม(ลัยเชียงใ
พื่อความบลัยเชียงใ

ภูวเาคเหนอ

87 18p22n0173 ภูวเาษาองกฤษนาร(,

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นายนฐดับนย ไทิงsbarYH왔昙ยแทิงsbarYH왔昙,

นายไทิงsbarYH왔昙 พื่อความบฤฒธาดับา

นายชียงใหม่Y@นทิงsbarYH왔昙$ เลัยเชียงใข่งขันาลัยเชียงใ&ทิงsbarYH왔昙ธพื่อความบร

ภูวเาคเหนอ

88 18p22n0178 ผู้เาพื่อความบภูวเพื่อความบเซ์(ลัยเชียงใลัยเชียงใ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางไสิต นักศวรนทิงsbarYH왔昙ร สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙า

นางสิต นักศาวงามบ&ญ ป6นมะ

นางสิต นักศาวศึกษา冐इ@&ภูวเสิต นักศรา รวดับเรDว

ภูวเาคเหนอ

89 18p22n0200 เกมเลัยเชียงใข่งขันฐาน Application เพ#อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ. การเรยนุกกับการเขียร()ระบบเลขฐานุกกับการเขียด)วยตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apนุกกับการเขียเอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, ห,องเร$ยนพื่อความบเศึกษา冐इ@ษวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร
คณตศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

ลัยเชียงใ0าปางกลัยเชียงใยาณ$

นายสิต นักศนชียงใหม่Y@ย ชียงใหม่Y@วลัยเชียงใตพื่อความบเชียงใหม่Y@ฐ

ดับ.ญ.ธีระพ%ดา ประสม

ดับ.ญ.รชนุกกับการเขียกร ปญญาไว

ภูวเาคเหนอ

90 18p22n0202 เจ,าหน(ผู้เจญภูวเยในระบบหม&นเว$ยนโลัยเชียงใหต

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

ปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางสิต นักศาวป8ยเปรมกมลัยเชียงใ วนต ดับ.ญ.ภ%รม4 สนุกกับการเขียธีระพนุกกับการเขียาภ%รมย ดับ.ช.พงศพล สขเกษตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apร
ยา

91 18p22n0204 ตะวนจนทิงsbarYH왔昙รเจ,าผู้เจญภูวเยแผู้เนดับนไหว

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางไสิต นักศวรนทิงsbarYH왔昙ร สิต นักศ&ทิงsbarYH왔昙า

92 18p22n0210 นายวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร กบอ&ปกรณอเลัยเชียงใDกทิงsbarYH왔昙รอนกสิต นักศ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นางสิต นักศาวป8ยเปรมกลัยเชียงใม วนต ดับ.ช.ไตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apรภพ กาว
ยา

นางสิต นักศาวนศึกษา冐इ@กานต ธรรม
พื่อความบทิงsbarYH왔昙กษ

นายพื่อความบ&ทิงsbarYH왔昙ธรตน กงแก,ว

93 18p22n0219 ฟี้ยวท6นเฟี้ยวทLองมหาสิต นักศน&ก

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นางสิต นักศาวป8ยเปรมกมลัยเชียงใ วนต ดับ.ช.ชาคร ว%ท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืยาภค
ยา

ดับ.ช.เปรม ใจบญ

นางสิต นักศาวกรกานต เลัยเชียงใาวพื่อความบงศึกษา冐इ@ ภูวเาคเหนอ

94 18p22n0226 สิต นักศงเร,า ในโลัยเชียงใกเสิต นักศมอนจรง

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอสิต นักศงเสิต นักศรมการเร$ยนร(, -

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางร&งกานต วงบ&ญ

ดับ.ช.ธีระพนุกกับการเขียภท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืร จรญวรพรร4 ดับ.ญ.นุกกับการเขียภสชล อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ%นุกกับการเขียท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืะพนุกกับการเขียธีระพ

ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาวน&ชียงใหม่Y@วรา ม(ลัยเชียงใแก,ว

นายธนวฒน สิต นักศายก,อน

ดับ.ช.จกรพงศ วงศว%วฒนุกกับการเขีย

นายชียงใหม่Y@วศึกษา冐इ@ ดับ$สิต นักศมศึกษา冐इ@กดับ+

ดับ.ช.ชว%นุกกับการเขีย เตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apร%ยาภ%รมย

นางสิต นักศาวยศึกษา冐इ@ภูวเทิงsbarYH왔昙ร ยศึกษา冐इ@บวพื่อความบศึกษา冐इ@

ภูวเาคเหนอ

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

ธีระพนุกกับการเขียะ

95 18p23n0001 ระบบข่งขัน,อม(ลัยเชียงใสิต นักศตวเลัยเชียงใ$<ยงอจฉรยะ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นายณฐดับนย ไทิงsbarYH왔昙ยแทิงsbarYH왔昙,

นายวรทิงsbarYH왔昙ธ+ สิต นักศ&วรรณศึกษา冐इ@รก&ลัยเชียงใ

นายนธ ธรรมฤกษฤทิงsbarYH왔昙ธ+

นายสิต นักศ&พื่อความบฒน เดับชียงใหม่Y@ะ

ภูวเาคเหนอ

96 18p23n0033 เครองแลัยเชียงใกชียงใหม่Y@พื่อความบอตโนมต

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนเฉลัยเชียงใมข่งขันวญสิต นักศตร$

-

นายอานนทิงsbarYH왔昙 มากม$

ดับ.ญ.พท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืธีระพธีระพรา จนุกกับการเขียท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมืรศ%ร%

ดับ.ญ.มนุกกับการเขียสช% า พลง

ดับ.ญ.วร%ศรา บญย%0ม

ภูวเาคเหนอ

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคเหัน8อ
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

97 18p23n0068 หม(ออมสิต นักศน

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางร&งกานต วงบ&ญ

นางสิต นักศาวภูวเทิงsbarYH왔昙รภูวเร ป6ญญา

นางสิต นักศาวศึกษา冐इ@ศึกษา冐इ@วมลัยเชียงใ บวค0าป6น นายสิต นักศรวชียงใหม่Y@ญ บ&ญค&,ม

ภูวเาคเหนอ

98 18p23n0071 กาลัยเชียงใคร<งหนง หาลัยเชียงใคร<งหนง

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

ปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นายณฐดับนย ไทิงsbarYH왔昙ยแทิงsbarYH왔昙,

นายพื่อความบ$รภูวเพื่อความบ เจมโมรา

นายพื่อความบทิงsbarYH왔昙ธกานต พื่อความบชียงใหม่Y@รเวทิงsbarYH왔昙น นางสิต นักศาวณชียงใหม่Y@าร$ย ชียงใหม่Y@$วะ
ประวตงาม

ภูวเาคเหนอ

99 18p23n0103 ทิงsbarYH왔昙0าการบ,านกนเถอะ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นางร&งกานต วงบ&ญ

นายมาวน เสิต นักศ$ยงใหญ

นายจราเจต จนทิงsbarYH왔昙รวงศึกษา冐इ@

ภูวเาคเหนอ

100 18p23n0109 ก0าเมอง ก0าไทิงsbarYH왔昙ย ค0าเดับ$ยวกน

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

101 18p23n0123 แอพื่อความบเตอนทิงsbarYH왔昙างโค,งบนสิต นักศมารทิงsbarYH왔昙โฟี้ยวทนแอนดับรอยดับ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

102 18p23n0126 ระบบแจ,งเหต&การหกลัยเชียงใ,มแลัยเชียงใะเตอนเปลัยเชียงใ$ยนทิงsbarYH왔昙านอนสิต นักศ0าหรบผู้เ(,สิต นักศ(งอาย&

ระดับบนกเร$ยน

103 18p23n0127 ระบบตรวจสิต นักศอบแลัยเชียงใะตดับตามเดับDกปฐมวย

นางสิต นักศาวป8ยเปรมกมลัยเชียงใ วนต นายโชียงใหม่Y@ตรงค มาศึกษา冐इ@วเชียงใหม่Y@$ยร
ยา

นายศึกษา冐इ@ศึกษา冐इ@ศึกษา冐इ@ วงคตาผู้เา

โรงเร$ยนโพื่อความบธธรรมสิต นักศ&วฒน

นายอ&เทิงsbarYH왔昙น โค,งนอก

นายศึกษา冐इ@รวฒน บ&ญชียงใหม่Y@วย

นายร&งโรจน นมเป@ย

ภูวเาคเหนอ

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนโพื่อความบธธรรมสิต นักศ&วฒน

นายอ&เทิงsbarYH왔昙น โค,งนอก

นายสิต นักศ&ภูวเกณห ทิงsbarYH왔昙องหอ

นายกรศึกษา冐इ@&ทิงsbarYH왔昙ธ+ เกดับแย,ม

ภูวเาคเหนอ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนโพื่อความบธธรรมสิต นักศ&วฒน

นางสิต นักศาวร&จรา กลัยเชียงในทิงsbarYH왔昙อง

นายเทิงsbarYH왔昙พื่อความบนมตร ทิงsbarYH왔昙พื่อความบยพื่อความบน

นางสิต นักศาวชียงใหม่Y@รดับา สิต นักศนผู้เอง
ไพื่อความบศึกษา冐इ@าลัยเชียงใ

ภูวเาคเหนอ

104 18p23n0171 ระบบทิงsbarYH왔昙$จอดับรถอจฉรยะ

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนเฉลัยเชียงใมข่งขันวญสิต นักศตร$

นายอานนทิงsbarYH왔昙 มากม$

นายศึกษา冐इ@&ภูวเกร สิต นักศนคม

105 18p23n0182 การพื่อความบฒนาข่งขันายงานเสิต นักศ,นทิงsbarYH왔昙างข่งขันยะดับ,วย Google Map

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, วทิงsbarYH왔昙ย -ค4%ตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Ap
งาน

ลัยเชียงใ0าปางกลัยเชียงใยาณ$

นางวชียงใหม่Y@ร$ยา กฤตสิต นักศรทิงsbarYH왔昙พื่อความบย

นางสิต นักศาวดับาร&ณ$ย ม$ลัยเชียงใาภูวเ

106 18p23n0187 สิต นักศญญาณรดับน<0าต,นไม,

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

ปงพื่อความบฒนาวทิงsbarYH왔昙ยาคม

-

นายกร&ง วงศึกษา冐इ@ไชียงใหม่Y@ย

นางสิต นักศาวจรฐตกาลัยเชียงใ บ&ญชียงใหม่Y@&ม นางสิต นักศาวสิต นักศ&พื่อความบตรา นามวงค นายอน&ก(ลัยเชียงใ คดับดับ$

107 18p23n0188 โปรแกรมประย&กตเพื่อความบอตรวจสิต นักศอบค&ณภูวเาพื่อความบอากาศึกษา冐इ@

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

-

นางสิต นักศาวป8ยเปรมกมลัยเชียงใ วนต นายอธราชียงใหม่Y@ สิต นักศทิงsbarYH왔昙ธราษฎร
ยา

ดับ.ช.เอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ#อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ0 บญ เร#อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจรินุกกับการเขียคาฟิก耀4การค้นหาตำแหน่งของข้อความบนภาพถ่ายโดย(

นายรวชียงใหม่Y@ญ ลัยเชียงใงกาน$

ภูวเาคเหนอ

108 18p23n0203 ระบบลัยเชียงใDอกประต(อจฉรยะโดับย R.F.I.D

ระดับบนกเร$ยน

โปรแกรมเพื่อความบอการประย&กตใชียงใหม่Y@, งาน

โรงเร$ยนปรนสิต นักศรอยแยลัยเชียงใสิต นักศ
วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใย

นายณฐดับนย ไทิงsbarYH왔昙ยแทิงsbarYH왔昙,

นายชียงใหม่Y@ยณฐ แสิต นักศงสิต นักศวาง

นายชียงใหม่Y@นนทิงsbarYH왔昙ร รงสิต นักศาคร

นางสิต นักศาววรรณชียงใหม่Y@ยา ทิงsbarYH왔昙พื่อความบย
พื่อความบนจ

ภูวเาคเหนอ

109 18p32n0076 ระบบระบ&ต0าแหนงแลัยเชียงใะร(,จ0าตวอกษรบนพื่อความบ<นฐานวธ$ MSER และ

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

BEST 2016-Text Location
Detection Contest

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายกานต ปทิงsbarYH왔昙าน&คม

นางสิต นักศาวศึกษา冐इ@&ภูวเากร อนทิงsbarYH왔昙รทิงsbarYH왔昙ต

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$
การเกษตร

นายพื่อความบเชียงใหม่Y@ษฐ กนทิงsbarYH왔昙ะวง

นายภูวเาน&วฒน ค0าวลัยเชียงใย

111 18p33n0047 ระบบควบค&มเครองยงพื่อความบลัยเชียงใาสิต นักศมาดับ,วยการเชียงใหม่Y@อมตอข่งขันองสิต นักศรรพื่อความบสิต นักศงเพื่อความบอ หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ
การพื่อความบฒนาการข่งขันองเมลัยเชียงใDดับทิงsbarYH왔昙$ดับ$ข่งขัน<นในงานวจยทิงsbarYH왔昙างดับ,านเมลัยเชียงใDดับพื่อความบนธZ

Internet of Things

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$ราชียงใหม่Y@ เชียงใหม่Y@$ยงราย
มงคลัยเชียงใลัยเชียงใ,านนา วทิงsbarYH왔昙ยาเข่งขันต
เชียงใหม่Y@$ยงราย
มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม)

นายอลัยเชียงใงกต กองมณ$

นายนฎฐวษษฏิบัติการแอนดรอยด์]h ทิงsbarYH왔昙&นกจใจ นายศึกษา冐इ@รณ จนต&ย

112 18p33n0048 ระบบเฝ่าทะลุมิติ࿉Y;าตดับตามแลัยเชียงใะควบค&มอาคารโดับยใชียงใหม่Y@,เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$การเชียงใหม่Y@อมตอ หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ
สิต นักศอสิต นักศารระหวางสิต นักศรรพื่อความบสิต นักศงดับ,วยแพื่อความบลัยเชียงใตฟี้ยวทอรม NETPIE และ

Internet of Things

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, เชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายอลัยเชียงใงกต กองมณ$

นายสิต นักศถาพื่อความบร ม(ลัยเชียงใลัยเชียงใสิต นักศาร

CNN

110 18p33n0035 บรภูวเณฑิรา เพ่งเแหงโลัยเชียงใกอนเตอรเนDต

สถาปตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apยกรรมซอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริฟิก耀4การค้นหาตำแหน่งของข้อความบนภาพถ่ายโดยตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apแวร ฮารดแวร แบบเป%ด

-

ดับ.ช.ธีระพรรมรฐ โบสถท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

ภูวเาคเหนอ

ภูวเาคเหนอ
นางสิต นักศาวกานตตมา นลัยเชียงใมวง

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

ภูวเาคเหนอ
นายบญชียงใหม่Y@า ดับวงมณ$

นายสิต นักศ&รเชียงใหม่Y@ษฐ เหมอนฟี้ยวท(

ภูวเาคเหนอ
นายทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@พื่อความบร ปาลัยเชียงใ$

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
โครงการทผ'านการพัฒนจารณา ภาคเหัน8อ
ท

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

113 18p33n0050 วธ$การทิงsbarYH왔昙างอ,อมในการวดับคาค&ณภูวเาพื่อความบน<0าในบอปลัยเชียงใานลัยเชียงใ

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม) -

นายอลัยเชียงใงกต กองมณ$

นายกมลัยเชียงใ คงเมฆา

ภูวเาคเหนอ

114 18p33n0054 ระบบการควบค&มดับ(แลัยเชียงใฟี้ยวทารมไกไข่งขันโดับยใชียงใหม่Y@,เครอข่งขันายเซ์(Dนเซ์(อรไร,สิต นักศาย

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม) -

นายภูวเาน&วฒน เมฆะ

นางสิต นักศาวพื่อความบนตา กอบแก,ว

115 18p33n0055 การเข่งขัน$ยนโปรแกรมปฎกรยาแบบกราฟี้ยวทฟี้ยวท8กเพื่อความบอตดับตอกบผู้เ(,ใชียงใหม่Y@,งาน

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยแมโจ, (เชยงใหม)

นายอลัยเชียงใงกต กองมณ$

นางสิต นักศาวจรรยพื่อความบร ข่งขันดับวลัยเชียงใาศึกษา冐इ@

116 18p33n0061 ระบบควบค&มแลัยเชียงใะดับ(แลัยเชียงใสิต นักศวนพื่อความบรรณไม,เข่งขันตร,อน(ลาไย)ด)วย

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะเทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฏิบัติการแอนดรอยด์]hเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายประธาน ค0าจนะ

นายปวเรศึกษา冐इ@ บวรภูวเทิงsbarYH왔昙รวดับ$

นายวชียงใหม่Y@ระพื่อความบนธ พื่อความบมพื่อความบา

ภูวเาคเหนอ

117 18p33n0062 ระบบจดับเกDบน<0าสิต นักศ0าหรบอ&ปโภูวเคบรโภูวเคชียงใหม่Y@&มชียงใหม่Y@น

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

สิต นักศ0านกวชียงใหม่Y@าคอมพื่อความบวเตอรแลัยเชียงใะ
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฎเชียงใหม่Y@$ยงราย

นายอน&สิต นักศรณ ใจแก,ว

นายณฐพื่อความบงษ สิต นักศ&รยะวงศึกษา冐इ@

นายสิต นักศ&เทิงsbarYH왔昙พื่อความบ อาจอ

ภูวเาคเหนอ

118 18p33n0069 ป;ายเกษตรอจฉรยะ

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

สิต นักศ0านกวชียงใหม่Y@าคอมพื่อความบวเตอรแลัยเชียงใะ
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$สิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฎเชียงใหม่Y@$ยงราย

นายธนาว&ฒ ธนวานชียงใหม่Y@ย

นางสิต นักศาวการวการ คงเรอน นางสิต นักศาวสิต นักศ&วนนทิงsbarYH왔昙 สิต นักศ&ยะต=ะ

ภูวเาคเหนอ

119 18p33n0121 เกตเวยทิงsbarYH왔昙$รองรบหลัยเชียงใายโปรโตคอลัยเชียงใ สิต นักศ0าหรบการเชียงใหม่Y@อมตอข่งขันองสิต นักศรรพื่อความบสิต นักศง หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

อานนทิงsbarYH왔昙 สิต นักศ$หพื่อความบทิงsbarYH왔昙กษเก$ยรต

นายศึกษา冐इ@&ภูวเากร ย&คลัยเชียงใธง

นายภูวเาสิต นักศว&ฒ ธนนชียงใหม่Y@ย

ภูวเาคเหนอ

120 18p33n0130 ระบบการป8ดับเป8ดับเครองปรบอากาศึกษา冐इ@อจฉรยะ

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

-

โรงเร$ยนวชียงใหม่Y@ราลัยเชียงใย

นายก$รต ทิงsbarYH왔昙รพื่อความบยจ&ลัยเชียงใ

นายอภูวเรกษ วรรณะ

นายอน&พื่อความบงค ม(ลัยเชียงใเฟี้ยวทย

121 18p33n0139 ระบบควบค&มแลัยเชียงใะรายงานปรมาณการใชียงใหม่Y@,กระแสิต นักศไฟี้ยวทฟี้ยวท;าภูวเายในทิงsbarYH왔昙$อย( หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ
อาศึกษา冐इ@ย

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายอานนทิงsbarYH왔昙 สิต นักศ$หพื่อความบทิงsbarYH왔昙กษ
เก$ยรต

นายเอกภูวเพื่อความบ วงคสิต นักศอน

122 18p33n0168 ต\ก ต=อก เตอนภูวเย

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

-

โรงเร$ยนปงพื่อความบฒนาวทิงsbarYH왔昙ยาคม

นายกร&ง วงศึกษา冐इ@ไชียงใหม่Y@ย

นางสิต นักศาววรศึกษา冐इ@รา ธรรมอกษร นางสิต นักศาวพื่อความบนชียงใหม่Y@กร สิต นักศ&นนต=ะ

123 18p33n0174 การพื่อความบฒนาโปรแกรมร(,จ0าเลัยเชียงใข่งขันบนมเตอรไฟี้ยวทฟี้ยวท;าแบบรวมศึกษา冐इ@(นย โดับยใชียงใหม่Y@, หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ
เทิงsbarYH왔昙คนคประมวลัยเชียงใผู้เลัยเชียงใภูวเาพื่อความบ บนราสิต นักศเบอร$พื่อความบาย

Internet of Things

คณะวทิงsbarYH왔昙ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตรแลัยเชียงใะ
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยราชียงใหม่Y@ภูวเฎพื่อความบบ(ลัยเชียงใ
สิต นักศงคราม

กตตพื่อความบงษ สิต นักศ&วรรณราชียงใหม่Y@

นายศึกษา冐इ@รราม ป8>นพื่อความบนธ

124 18p33n0184 ระบบสิต นักศารสิต นักศนเทิงsbarYH왔昙ศึกษา冐इ@เพื่อความบอการตดับตามแลัยเชียงใะเฝ่าทะลุมิติ࿉Y;าระวงฝ่าทะลุมิติ࿉Y&/นควน

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นายภูวเาสิต นักศกร แชียงใหม่Y@มประเสิต นักศรฐ นายวชียงใหม่Y@นนทิงsbarYH왔昙 จนทิงsbarYH왔昙าภูวเาก&ลัยเชียงใ

125 18p33n0195 ระบบวเคราะหค&ณภูวเาพื่อความบเครอข่งขันายไวไฟี้ยวทดับ,วยราสิต นักศเบอรร$พื่อความบาย

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกรรมศึกษา冐इ@าสิต นักศตร

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นางอญญา อาภูวเาวชียงใหม่Y@ร&ตม
ว$รประพื่อความบนธ

นายภูวเทิงsbarYH왔昙ราว&ฒ วทิงsbarYH왔昙ยาภูวเรมย

126 18p33n0241 ระบบจดับการแลัยเชียงใะสิต นักศงเกตการณพื่อความบชียงใหม่Y@สิต นักศ0าหรบสิต นักศมารทิงsbarYH왔昙ฟี้ยวทารม

หวข่งขัน,อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยศึกษา冐इ@ลัยเชียงใปะ สิต นักศอ แลัยเชียงใะ
เทิงsbarYH왔昙คโนโลัยเชียงใย$

มหาวทิงsbarYH왔昙ยาลัยเชียงใยเชียงใหม่Y@$ยงใหม

นพื่อความบพื่อความบลัยเชียงใ ชียงใหม่Y@(ศึกษา冐इ@ร$

นายศึกษา冐इ@รคม อย(หตถ

นางสิต นักศาวพื่อความบรภูวเรมย พื่อความบรม
มาลัยเชียงใา

นางสิต นักศาวน(ร$ซ์(น แลัยเชียงใแตบาต( ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

แพลตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apฟิก耀4การค้นหาตำแหน่งของข้อความบนภาพถ่ายโดยอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริรม NETPIE เพ#อังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ
. ชาวเกษตัวเลขiner渺p戢捥C:\Users\Jessada\Apรกร (IoT)

-

-

นายจกราว&ธ บ&ญศึกษา冐इ@ร$ตน

ภูวเาคเหนอ
ภูวเาคเหนอ

นายอรรถพื่อความบลัยเชียงใ สิต นักศ&วนโน

ภูวเาคเหนอ

นางสิต นักศาววภูวเาณ$ ชียงใหม่Y@,างเจรญ นายสิต นักศรศึกษา冐इ@กดับ+ เมนเผู้เอก

ภูวเาคเหนอ

นายธนทิงsbarYH왔昙ต ฐาน$ยณฏิบัติการแอนดรอยด์]hฐ

ภูวเาคเหนอ

นายภูวเคน สิต นักศ&วรรณวฒน

ภูวเาคเหนอ
นางสิต นักศาวแพื่อความบรวา ตร$ธารา

นายตอตระก(ลัยเชียงใ ชียงใหม่Y@าเทิงsbarYH왔昙พื่อความบ

ภูวเาคเหนอ

