โครงการแข'งขนพัฒนฒนาโปรแกรมคอมพัฒนวเตอรแหั'งประเทศไทย คร+งท 18 (NSC2016) รอบันขอเสนอโครงการ
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ภาค

1

18p11s0058 ปาร์ตตี้ลิลิงค์งค์0

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต ายสิต นักศ,ธนิสิต  แซ่ว่องS*ว*อง

นิสิต ายกชนิสิต ฐ วสิต นักศก,ลิงค์

2

18p11s0078 อภยมณี ศึก ศึกษา冐इ@กสิต นักศงค์0ร์ตามหย,ดับโลิงค์ก

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชญ่Yา ตี้ลิณี ศึกฑัยย์YⓈยย

นิสิต ายพื่อความบ,ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธเทิงsbarY휌ࣨ獴猽วญ่Y หย#งย"นิสิต ยง นิสิต ายอร์ตญ่Y ค์0,ณี ศึกอาร์ต

3

18p12s0072 ปร์ตศึกษา冐इ@นิสิต าเขาวงกตี้ลิ

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อสิต นักศ*งเสิต นักศร์ตมการ์ตเร์ตยนิสิต ร์ต13 วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบยากร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยวลิงค์ยลิงค์กษณี ศึก

นิสิต ายอนิสิต ,ร์ตกษ ถุงทอง8,งทิงsbarY휌ࣨ獴猽อง

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบร์ตญ่Yาณี ศึก ภ1ร์ตพื่อความบงศึกษา冐इ@ธร์ต นิสิต างสิต นักศาวปณี ศึกตี้ลิา สิต นักศสิต นักศวร์ตร์ตค์0

ภาค์0ใตี้ลิ3

4

18p12s0076 เกมสิต นักศตี้ลิตี้ลิวตี้ลิ,*นิสิต ดับ3วยเสิต นักศยง

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อสิต นักศ*งเสิต นักศร์ตมการ์ตเร์ตยนิสิต ร์ต13 วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบยากร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยวลิงค์ยลิงค์กษณี ศึก

อนิสิต ,ร์ตกษ ถุงทอง8,งทิงsbarY휌ࣨ獴猽อง

นิสิต างสิต นักศาวภาวนิสิต  โพื่อความบธ>ช

นิสิต ายภาสิต นักศ, บ,ญ่Yสิต นักศ,ข

ภาค์0ใตี้ลิ3

5

18p12s0087 แอพื่อความบพื่อความบลิงค์เค์0ช#นิสิต จำลองการต่อวง@าลิงค์องการ์ตตี้ลิ*อวงจำลองการต่อวงร์ตอเลิงค์AกทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตอนิสิต กสิต นักศ

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อสิต นักศ*งเสิต นักศร์ตมการ์ตเร์ตยนิสิต ร์ต13 วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบยากร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยวลิงค์ยลิงค์กษณี ศึก

นิสิต างวจำลองการต่อวงตี้ลิร์ตา เพื่อความบAชร์ตกจำลองการต่อวง

นิสิต ายศึกษา冐इ@,ภกร์ต สิต นักศ,ขใจำลองการต่อวง

นิสิต ายจำลองการต่อวงร์ตภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต ลิงค์#มพื่อความบาณี ศึกชย

ภาค์0ใตี้ลิ3

6

18p12s0104 บาสิต นักศเกAตี้ลิบอลิงค์แอนิสิต ดับร์ตอยดับแอพื่อความบพื่อความบลิงค์เค์0ช#นิสิต 

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อสิต นักศ*งเสิต นักศร์ตมการ์ตเร์ตยนิสิต ร์ต13 วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
ภเกAตี้ลิ
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

นิสิต ายวโร์ตดับม วร์ตะพื่อความบนิสิต ธ

นิสิต ายโภค์0 บ,ญ่Yนิสิต ร์ตากร์ต

ภาค์0ใตี้ลิ3

7

18p13s0025 การ์ตพื่อความบฒนิสิต าเค์0ร์ต"#องม"อกบเกมสิต นักศ@าหร์ตบกายภาพื่อความบบ@าบดับข3อ ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
เข*า

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อช*วยค์0นิสิต พื่อความบการ์ตแลิงค์ะผู้สูงอายุH13 วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตเเลิงค์ะ
สิต นักศ1งอาย,
ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบยากร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยวลิงค์ยลิงค์กษณี ศึก

นิสิต ายกร์ตกตี้ลิ สิต นักศ,วร์ตร์ตณี ศึกร์ตตี้ลินิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวศึกษา冐इ@ร์ตวร์ตร์ตณี ศึก สิต นักศ"บเสิต นักศนิสิต  นิสิต ายวศึกษา冐इ@ณี ศึก, ร์ตตี้ลินิสิต ปBญ่Yญ่Yา

ภาค์0ใตี้ลิ3

8

18p13s0066 ร์ตะบบจำลองการต่อวง@าแนิสิต กร์ต1ปแบบการ์ตเค์0ลิงค์"#อนิสิต ไหวเพื่อความบ"#อวางแผู้สูงอายุHนิสิต การ์ต ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
ใช3พื่อความบลิงค์งงานิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อช*วยค์0นิสิต พื่อความบการ์ตแลิงค์ะผู้สูงอายุH13 วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
สิต นักศ1งอาย,
ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบยากร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยวลิงค์ยลิงค์กษณี ศึก

วฒนิสิต พื่อความบงศึกษา冐इ@ เกดับทิงsbarY휌ࣨ獴猽องม

นิสิต ายสิต นักศ,จำลองการต่อวงเร์ต สิต นักศายณี ศึกห

นิสิต ายสิต นักศ,ร์ตชย พื่อความบร์ตหมเกดับ

ภาค์0ใตี้ลิ3

9

18p13s0070 เกมออกก@าลิงค์งกายเพื่อความบ"#อผู้สูงอายุH13สิต นักศ1งอาย,

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อช*วยค์0นิสิต พื่อความบการ์ตแลิงค์ะผู้สูงอายุH13 วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต
สิต นักศ1งอาย,

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

นิสิต ายสิต นักศ,ธนิสิต  แซ่ว่องS*ว*อง

นิสิต างสิต นักศาวภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตานิสิต ษฐ ม,สิต นักศกะ นิสิต างสิต นักศาวลิงค์ลิงค์ตี้ลิวดับ ดับ@ายศึกษา冐इ@
ปร์ตะย1ร์ต

ภาค์0ใตี้ลิ3

10 18p14s0010 โปร์ตแกร์ตมจำลองการต่อวง@าลิงค์องการ์ตผู้สูงอายุHนิสิต นิสิต @าลิงค์งทิงsbarY휌ࣨ獴猽ะเลิงค์ดับ3วยเค์0ร์ต"#องผู้สูงอายุHลิงค์กดับนิสิต  ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
นิสิต @า

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#องานิสิต การ์ตพื่อความบฒนิสิต าดับ3านิสิต  วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ย

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

11 18p14s0037 การ์ตตี้ลิดับตี้ลิามแลิงค์ะการ์ตให3ขอ3 ม1ลิงค์โร์ตค์0ตี้ลิามฤดับ1กาลิงค์ดับ3วยการ์ต ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
วเค์0ร์ตาะหข3อม1ลิงค์บนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽วตี้ลิเตี้ลิอร์ต

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#องานิสิต การ์ตพื่อความบฒนิสิต าดับ3านิสิต  วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ย

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

12 18p14s0039 เค์0ร์ต"#องตี้ลิร์ตวจำลองการต่อวงข3อสิต นักศอบอตี้ลิโนิสิต มตี้ลิดับ3วยการ์ตสิต นักศแกนิสิต สิต นักศ@าหร์ตบ ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
ข3อสิต นักศอบปร์ตนิสิต ย
13 18p14s0047 เซ่ว่องSAนิสิต เซ่ว่องSอร์ตทิงsbarY휌ࣨ獴猽#ไม*ใช*ภาพื่อความบถุงทอง8*ายสิต นักศ@าหร์ตบการ์ตนิสิต บสิต นักศตี้ลิวนิสิต @า
14 18p14s0057 โปร์ตแกร์ตมจำลองการต่อวง@าลิงค์องการ์ตไหลิงค์เวยนิสิต ของเลิงค์"อดับในิสิต ร์ต*างกาย
มนิสิต ษ, ย

หาดับใหญ่Y*

นิสิต างสิต นักศาวลิงค์กษกา โลิงค์*ห
สิต นักศ,วร์ตร์ตณี ศึก

ผ"พัฒนฒนา
นิสิต ายธนิสิต พื่อความบร์ต หนิสิต 1วลิงค์ย

ภาค์0ใตี้ลิ3

นิสิต ายเฉลิงค์มชนิสิต ม แซ่ว่องS*ค์01

ภาค์0ใตี้ลิ3

นิสิต ายอภชาตี้ลิ หดับนิสิต าค์0ร์ตาม นิสิต างสิต นักศาวเปมกา ร์ตองเดับช

นิสิต ายปFยพื่อความบนิสิต ธ ร์ตอดับค์0"นิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวกมลิงค์พื่อความบร์ตร์ตณี ศึก วงศึกษา冐इ@
เลิงค์ศึกษา冐इ@ปร์ตะดับษฐ

ภาค์0ใตี้ลิ3

หาดับใหญ่Y*

นิสิต างสิต นักศาวจำลองการต่อวงาร์ต,ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตร์ตศึกษา冐इ@นิสิต  พื่อความบฒนิสิต  นิสิต ายศึกษา冐इ@,ภกร์ต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽องตี้ลิร์ตา
พื่อความบนิสิต ธชย

นิสิต ายอชร์ตอฟ สิต นักศาแม

ภาค์0ใตี้ลิ3

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#องานิสิต การ์ตพื่อความบฒนิสิต าดับ3านิสิต  วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ย มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ย
อ,ตี้ลิสิต นักศาหกร์ตร์ตม
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

สิต นักศ,ร์ตาษฎร์ตธานิสิต 

จำลองการต่อวงร์ตาภร์ตณี ศึก เม"องปร์ตะทิงsbarY휌ࣨ獴猽บ

นิสิต างสิต นักศาวอจำลองการต่อวงจำลองการต่อวงมา สิต นักศนิสิต ฉม

นิสิต างสิต นักศาวกร์ตกมลิงค์ พื่อความบนิสิต า
พื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽กษก,ลิงค์

ภาค์0ใตี้ลิ3

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#องานิสิต การ์ตพื่อความบฒนิสิต าดับ3านิสิต  วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ย
เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ยอ,ตี้ลิสิต นักศาหกร์ตร์ตม

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

สิต นักศ,ร์ตาษฎร์ตธานิสิต 

นิสิต ายณี ศึกฐพื่อความบลิงค์ บ,ญ่Yนิสิต @า

นิสิต างสิต นักศาวชนิสิต นิสิต กานิสิต ตี้ลิ สิต นักศงข
เมฆ

นิสิต างสิต นักศาวร์ตววร์ตร์ตณี ศึก แก3วขาว

ภาค์0ใตี้ลิ3

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#องานิสิต การ์ตพื่อความบฒนิสิต าดับ3านิสิต  วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ย
ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบยากร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยวลิงค์ยลิงค์กษณี ศึก

วฒนิสิต พื่อความบงศึกษา冐इ@ เกดับทิงsbarY휌ࣨ獴猽องม

นิสิต ายพื่อความบนิสิต ธดับนิสิต ย ร์ตอดับแถุงทอง8ม

ภาค์0ใตี้ลิ3

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

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

15 18p14s0102 ร์ตะบบช,มชนิสิต ฟร์ตไวไฟ 1

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#องานิสิต การ์ตพื่อความบฒนิสิต าดับ3านิสิต  เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ยแลิงค์ะสิต นักศ#งแวดับลิงค์3อม มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ย
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

16 18p14s0107 ร์ตะบบตี้ลิร์ตวจำลองการต่อวงจำลองการต่อวงบการ์ตบ,กร์ต,กแลิงค์ะแจำลองการต่อวง3งเตี้ลิ"อนิสิต ออนิสิต ไลิงค์นิสิต 

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#องานิสิต การ์ตพื่อความบฒนิสิต าดับ3านิสิต  วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ย

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

17 18p15s0026 แอปพื่อความบลิงค์เค์0ชนิสิต สิต นักศนิสิต บสิต นักศนิสิต นิสิต , การ์ตปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิบตี้ลิศึกษา冐इ@าสิต นักศนิสิต กจำลองการต่อวงของชาว ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
ม,สิต นักศลิงค์มบนิสิต โทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตศึกษา冐इ@พื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽เค์0ลิงค์"#อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽#

Mobile Application

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

18 18p15s0027 แอปพื่อความบลิงค์เค์0ชนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ดับสิต นักศอบปร์ตะสิต นักศทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธภาพื่อความบการ์ตไดับ3ยนิสิต 

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

Mobile Application

19 18p15s0038 เกมจำลองการต่อวงบค์01*บนิสิต สิต นักศมาร์ตทิงsbarY휌ࣨ獴猽โฟนิสิต ดับ3วยเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ยการ์ตผู้สูงอายุHสิต นักศมผู้สูงอายุHสิต นักศานิสิต  ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
โลิงค์กเสิต นักศม"อนิสิต 
20 18p15s0040 ค์01*ม"อแนิสิต ะนิสิต @าสิต นักศาร์ตสิต นักศนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ศึกษา冐इ@อาหาร์ตไทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยสิต นักศ@าหร์ตบนิสิต กทิงsbarY휌ࣨ獴猽อ* ง
เทิงsbarY휌ࣨ獴猽#ยวบนิสิต อ,ปกร์ตณี ศึกเค์0ลิงค์"#อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽#

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

จำลองการต่อวงร์ตวฒนิสิต  แทิงsbarY휌ࣨ獴猽*นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽อง

นิสิต ายโสิต นักศภณี ศึก จำลองการต่อวงนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽นิสิต 

สิต นักศตี้ลิพื่อความบลิงค์ สิต นักศองสิต นักศนิสิต 

ปFยวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย ณี ศึก พื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽ลิงค์,ง

ภาค์0ใตี้ลิ3

หาดับใหญ่Y*

นิสิต ายอนิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 ชกสิต นักศ,ร์ตวงค์0

นิสิต ายอตี้ลิกนิสิต ตี้ลิ มาร์ตกนิสิต 

นิสิต ายฟFร์ตมนิสิต นิสิต  ลิงค์สิต นักศมานิสิต 

นิสิต ายอนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ช เอยวเหลิงค์Aก

ภาค์0ใตี้ลิ3

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต ายเถุงทอง8กง วงสิต นักศศึกษา冐इ@ร์ตโชตี้ลิ

นิสิต างสิต นักศาววร์ตญ่Yญ่Yา ขมร์ตกษา นิสิต างสิต นักศาวซ่ว่องSลิงค์วา แวอ,เซ่ว่องSAง

ภาค์0ใตี้ลิ3

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต ายเถุงทอง8กง วงศึกษา冐इ@ศึกษา冐इ@ร์ตโชตี้ลิ

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต ภาพื่อความบร์ต
สิต นักศ,วร์ตร์ตณี ศึกมณี ศึก

นิสิต างสิต นักศาวหสิต นักศนิสิต า หมดับอะดับ@า

ภาค์0ใตี้ลิ3

Mobile Application

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

วร์ตพื่อความบจำลองการต่อวงนิสิต  จำลองการต่อวงกข,พื่อความบนิสิต ธ

นิสิต ายอภศึกษา冐इ@กดับ> จำลองการต่อวง,ลิงค์แก3ว

นิสิต างสิต นักศาวเกศึกษา冐इ@นิสิต  พื่อความบร์ตหมนิสิต วลิงค์

ภาค์0ใตี้ลิ3

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

Mobile Application

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต @าทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบย ตี้ลิร์ตะก1ลิงค์เมฆ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชร์ตนิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 เวช
พื่อความบร์ตาหมณี ศึก

นิสิต างสิต นักศาวการ์ตมะห บ"อเฮง

ภาค์0ใตี้ลิ3

21 18p15s0041 ร์ตะบบแนิสิต ะนิสิต @าสิต นักศถุงทอง8านิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽#สิต นักศ@าค์0ญ่Yแลิงค์ะกจำลองการต่อวงกร์ตร์ตมทิงsbarY휌ࣨ獴猽างศึกษา冐इ@าสิต นักศนิสิต า ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
พื่อความบ,ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธจำลองการต่อวงากบร์ตบทิงsbarY휌ࣨ獴猽บนิสิต อ,ปกร์ตณี ศึกเค์0ลิงค์"#อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽#

Mobile Application

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต ายวร์ตพื่อความบจำลองการต่อวงนิสิต  จำลองการต่อวงกข,พื่อความบนิสิต ธ,

นิสิต างสิต นักศาวศึกษา冐इ@,ภร์ตตี้ลินิสิต  ใจำลองการต่อวงซ่ว่องS"#อดับ

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศร์ตามลิงค์ อกษร์ตธร์ตร์ตม

ภาค์0ใตี้ลิ3

22 18p15s0045 ร์ตะบบป\องกนิสิต อบ, ตี้ลิเหตี้ลิ,จำลองการต่อวงากอาการ์ตลิงค์ะเมอเดับนิสิต โดับยใช3 ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

Mobile Application

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต ายกษดับ>กฤษณี ศึก ดับ@าเกลิงค์ยง นิสิต ายกฤตี้ลิเมธ ข@าค์0ม

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต นิสิต ดับา ทิงsbarY휌ࣨ獴猽องเทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบ

ภาค์0ใตี้ลิ3

Smatrwatch

23 18p15s0060 แอปพื่อความบลิงค์เค์0ช#นิสิต การ์ตบร์ตจำลองการต่อวงาค์0โลิงค์หตี้ลิ

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

Mobile Application

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต ายธชชย เอ3งฉ3วนิสิต 

นิสิต ายช1วงศึกษา冐इ@ สิต นักศตี้ลิะพื่อความบงศึกษา冐इ@

นิสิต ายเฉลิงค์มชย บวช,ม

ภาค์0ใตี้ลิ3

24 18p15s0063 ร์ตะบบตี้ลิร์ตวจำลองการต่อวงขอ3 สิต นักศอบปร์ตนิสิต ยแบบอตี้ลิโนิสิต มตี้ลิดับ3วยการ์ต
ปร์ตะมวลิงค์ผู้สูงอายุHลิงค์ภาพื่อความบดับจำลองการต่อวงทิงsbarY휌ࣨ獴猽ลิงค์

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

Mobile Application

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ยอ,ตี้ลิสิต นักศาหกร์ตร์ตม

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

สิต นักศ,ร์ตาษฎร์ตธานิสิต 

จำลองการต่อวงร์ตาภร์ตณี ศึก เม"องปร์ตะทิงsbarY휌ࣨ獴猽บ

นิสิต ายบพื่อความบธ พื่อความบร์ตปร์ตะย,ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ

นิสิต างสิต นักศาวชนิสิต กนิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 วร์ตะพื่อความบนิสิต ธ นิสิต ายพื่อความบชญ่Y อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตมนิสิต ตี้ลิร์ต

ภาค์0ใตี้ลิ3

25 18p15s0075 มวสิต นักศค์0 บAอกสิต นักศ

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

Mobile Application

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต ายสิต นักศ,ธนิสิต  แซ่ว่องS*ว*อง

นิสิต ายเกร์ตกบ,ร์ตะ จำลองการต่อวงนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบร์ตม นิสิต ายอานิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 แก3วปร์ตะเสิต นักศร์ตฐ นิสิต ายวงศึกษา冐इ@กร์ต เตี้ลิโชอภวฒนิสิต  ภาค์0ใตี้ลิ3
ก,ลิงค์

26 18p15s0080 ร์ตะบบลิงค์านิสิต จำลองการต่อวงอดับร์ตถุงทอง8อจำลองการต่อวงฉร์ตยะ

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

Mobile Application

วศึกษา冐इ@วะกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
ภ1เกAตี้ลิ
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

วโร์ตดับม วร์ตะพื่อความบนิสิต ธ

นิสิต ายชนิสิต กนิสิต ตี้ลิ อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตเจำลองการต่อวงร์ตญ่Y นิสิต ายธฤษณี ศึก, สิต นักศาขะม,ตี้ลิ

นิสิต ายณี ศึกฐว,ฒ ตี้ลิะนิสิต ,สิต นักศะ

ภาค์0ใตี้ลิ3

27 18p15s0083 แอปพื่อความบลิงค์เค์0ช#นิสิต สิต นักศ@าหร์ตบแปลิงค์งร์ต1ปข3อค์0วามเป]นิสิต ตี้ลิวอกษร์ต ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา
ดับ3วยการ์ตร์ต13จำลองการต่อวง@าลิงค์ายม"อเขยนิสิต ภาษาไทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย

Mobile Application

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ยอ,ตี้ลิสิต นักศาหกร์ตร์ตม

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

จำลองการต่อวงร์ตาภร์ตณี ศึก เม"องปร์ตะทิงsbarY휌ࣨ獴猽บ

นิสิต ายณี ศึกภสิต นักศวฒนิสิต  ร์ตาชพื่อความบบ1ลิงค์ย นิสิต ายตี้ลิร์ตเพื่อความบชร์ต ร์ตอดับโหม3ง

นิสิต ายณี ศึกภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต ชนิสิต ะภย

ภาค์0ใตี้ลิ3

28 18p15s0085 แอปพื่อความบลิงค์เค์0ชนิสิต เค์0ร์ต"อข*ายสิต นักศงค์0มดับ3านิสิต กฬา

Mobile Application

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
ภ1เกAตี้ลิ
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

นิสิต ายวโร์ตดับม วร์ตะพื่อความบนิสิต ธ

นิสิต ายทิงsbarY휌ࣨ獴猽ศึกษา冐इ@พื่อความบลิงค์ นิสิต วลิงค์ช*วย

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

สิต นักศ,ร์ตาษฎร์ตธานิสิต 

ภาค์0ใตี้ลิ3

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

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

29 18p15s0097 ร์ตะบบเฝ้าระว\าร์ตะวงตี้ลิดับตี้ลิามการ์ตกดับเซ่ว่องSาะชายฝ้าระวB_ง

ร์ตะดับบนิสิต สิต นักศตี้ลิ นิสิต กศึกษา冐इ@กษา

Mobile Application

เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ยแลิงค์ะสิต นักศ#งแวดับลิงค์3อม มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

นิสิต างสิต นักศาวจำลองการต่อวงามกร์ต หร์ตญ่Yร์ตตี้ลินิสิต  นิสิต ายทิงsbarY휌ࣨ獴猽นิสิต กร์ต บวนิสิต วลิงค์

นิสิต ายพื่อความบชญ่Yะกร์ต กนิสิต ตี้ลิงก,ลิงค์

นิสิต ายปร์ตวธนิสิต  อสิต นักศร์ตะธร์ตร์ตมก,ลิงค์ ภาค์0ใตี้ลิ3

30 18p21s0002 สิต นักศขาว

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

-

โร์ตงเร์ตยนิสิต กลิงค์ยาณี ศึกศึกษา冐इ@ร์ตธร์ตร์ตม
ร์ตาช

นิสิต ายธเนิสิต ศึกษา冐इ@ หาญ่Yใจำลองการต่อวง

นิสิต ายอนิสิต ,ชตี้ลิ ร์ตกษาพื่อความบลิงค์

นิสิต างสิต นักศาวหฤทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย แซ่ว่องS*ฮ#นิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวหทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยกาญ่Yจำลองการต่อวงนิสิต  ร์ตตี้ลินิสิต , ภาค์0ใตี้ลิ3
ศึกษา冐इ@กดับ>

31 18p21s0004 ห3องปร์ตศึกษา冐इ@นิสิต า เวอร์ตช#นิสิต  2

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

-

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย ตี้ลิร์ตง

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ,ภญ่Yญ่Yา อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตเกดับ นิสิต ายวชร์ตศึกษา冐इ@ ตี้ลินิสิต ตี้ลิยก,ลิงค์

นิสิต ายสิต นักศร์ตวชญ่Y พื่อความบ1ลิงค์สิต นักศวสิต นักศดับ>

นิสิต ายธนิสิต พื่อความบงษ ร์ตองเดับช

ภาค์0ใตี้ลิ3

32 18p21s0008 เกมกลิงค์ย,ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

-

โร์ตงเร์ตยนิสิต สิต นักศตี้ลิร์ตภ1เกAตี้ลิ

นิสิต ายตี้ลิร์ตสิต นักศวสิต นักศดับ> ร์ตกหาบ

นิสิต ายสิต นักศถุงทอง8าพื่อความบร์ต บางเตี้ลิยว

นิสิต ายศึกษา冐इ@านิสิต ตี้ลิ ค์0งนิสิต วลิงค์ใย

นิสิต ายพื่อความบงศึกษา冐इ@เทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบ พื่อความบร์ตศึกษา冐इ@ร์ตวงศึกษา冐इ@

ภาค์0ใตี้ลิ3

33 18p21s0048 มหนิสิต ตี้ลิภยอวกาศึกษา冐इ@

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

-

โร์ตงเร์ตยนิสิต สิต นักศตี้ลิร์ตภ1เกAตี้ลิ

นิสิต ายตี้ลิร์ตสิต นักศวสิต นักศดับ> ร์ตกหาบ

นิสิต ายร์ตชชานิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 วฒนิสิต าพื่อความบร์ต นิสิต ายสิต นักศวร์ตร์ตษ วงษศึกษา冐इ@าโร์ตจำลองการต่อวงนิสิต  ดับ.ญ.ปราณ ปรานวีระไพบูลย์楤㍴ระไพบูลย์楤㍴漮瑤琀Hลย์楤㍴漮瑤琀HBestt ภาค์0ใตี้ลิ3
นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

34 18p21s0055 เอสิต นักศเอฟจำลองการต่อวง เเฮปปabสิต นักศ,ดับๆ

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

-

โร์ตงเร์ตยนิสิต ตี้ลิร์ตงค์0ร์ตสิต นักศเตี้ลิยนิสิต 
ศึกษา冐इ@กษา

นิสิต ายปร์ตะสิต นักศทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ> จำลองการต่อวงตี้ลิเทิงsbarY휌ࣨ獴猽#ยง

ดับ.ญ.เกศมณ ชูหอยทองޛหอย์楤㍴漮瑤琀HBesttทอง

-

ตี้ลิร์ตง

ดับ.ญ.มธุรดา รดา เชูหอยทองޛาวีระไพบูลย์楤㍴เฉลมพงศ ดับ.ญ.ศรนทรขวีระไพบูลย์楤㍴ญ
! เเสนบูลย์楤㍴漮瑤琀Hญ ภาค์0ใตี้ลิ3
ศร

35 18p21s0106 ค์0ร์ตงสิต นักศ,ดับทิงsbarY휌ࣨ獴猽3ายกบค์0วามทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตงจำลองการต่อวง@า

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

-

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย ตี้ลิร์ตง

36 18p21s0116 เดับอะทิงsbarY휌ࣨ獴猽ชมวสิต นักศค์0

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อค์0วามบนิสิต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ง

-

โร์ตงเร์ตยนิสิต แสิต นักศงทิงsbarY휌ࣨ獴猽องวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยา

37 18p22s0005 สิต นักศ"#อการ์ตเร์ตยนิสิต ร์ต13เร์ต"#องววฒนิสิต าการ์ตของมนิสิต ,ษย

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย ตี้ลิร์ตง

38 18p22s0006 ข3าวไทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย ตี้ลิร์ตง

39 18p22s0007 ภาษาซ่ว่องS ง3ายง*ายดับ3วยตี้ลิวเร์ตา

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย ตี้ลิร์ตง

-

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ,ภญ่Yญ่Yา อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตเกดับ นิสิต ายณี ศึกฐว,ฒ ปBbนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽อง

นิสิต างสิต นักศาววชญ่Yา วชร์ตเสิต นักศร์ตก,ลิงค์ นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศาธตี้ลิา สิต นักศหะร์ตญ่Y

ภาค์0ใตี้ลิ3

40 18p22s0011 มหศึกษา冐इ@จำลองการต่อวงร์ตร์ตยของเลิงค์ขฐานิสิต 

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต สิต นักศภาร์ตาชนิสิต 

-

นิสิต ายอมร์ตชย ศึกษา冐इ@ร์ตสิต นักศ,วร์ตร์ตณี ศึก

นิสิต ายร์ตฐศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต ม#งแก3ว

นิสิต ายภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบงศึกษา冐इ@ ตี้ลินิสิต ตี้ลิโกวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย

ภาค์0ใตี้ลิ3

41 18p22s0028 เจำลองการต่อวง3าหนิสิต 1ปร์ตมาณี ศึก1

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย สิต นักศตี้ลิ1ลิงค์

-

นิสิต ายวชย บวเนิสิต #ยว

นิสิต ายศึกษา冐इ@,ภกร์ต ชวนิสิต วฒนิสิต า

นิสิต ายเมธาสิต นักศทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ> บ,ญ่Yย#ง

42 18p22s0030 เปFดับโลิงค์กธร์ตณี ศึกเพื่อความบ"#อนิสิต ซ่ว่องSวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย ตี้ลิร์ตง

นิสิต างตี้ลิร์ตชฎา ถุงทอง8าวร์ตมาศึกษา冐इ@

นิสิต างสิต นักศาวศึกษา冐इ@ลิงค์ษา จำลองการต่อวงตี้ลิชาญ่Yวชย นิสิต างสิต นักศาวปณี ศึกชา อ,ไร์ตร์ตตี้ลินิสิต 

-

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ,ภญ่Yญ่Yา อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตเกดับ นิสิต างสิต นักศาวธมลิงค์วร์ตร์ตณี ศึก ค์0ง
เกลิงค์ยง

ดับ.ญ.ประกาย์楤㍴漮瑤琀HBesttดาวีระไพบูลย์楤㍴ หอตระกล ดับ.ญ.ปวีระไพบูลย์楤㍴ชูหอยทองޛญา นภาพงศสรย์楤㍴漮瑤琀HBesttา ภาค์0ใตี้ลิ3

นิสิต ายเจำลองการต่อวงษฎา ปร์ตะวาลิงค์ปทิงsbarY휌ࣨ獴猽B ม นิสิต ายตี้ลิณี ศึกณี ศึก ศึกษา冐इ@ร์ตเดับช
ก,ลิงค์

นิสิต ายสิต นักศณี ศึกหพื่อความบชญ่Y ซ่ว่องS1

นิสิต ายทิงsbarY휌ࣨ獴猽ปตี้ลิธญ่Yวศึกษา冐इ@ บ,ญ่YฤทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ> ภาค์0ใตี้ลิ3

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ,ภญ่Yญ่Yา อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตเกดับ นิสิต างสิต นักศาววร์ตดับา ยร์ตร์ตยงเลิงค์ศึกษา冐इ@ นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชร์ตมย ฤทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ>สิต นักศมตี้ลิ นิสิต างสิต นักศาวกลิงค์ยณี ศึกฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิฐ ภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตบ,ญ่Y ภาค์0ใตี้ลิ3
ชย
ญ่Yวชตี้ลิ
นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ,ภญ่Yญ่Yา อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตเกดับ นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ,พื่อความบชญ่Yา จำลองการต่อวงนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตร์ตงค์0 นิสิต ายกตี้ลิตี้ลิวนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 บวสิต นักศดับ

นิสิต ายศึกษา冐इ@วช ช@านิสิต ธ,ร์ตะการ์ต

นิสิต ายร์ตตี้ลิภ1ม นิสิต พื่อความบพื่อความบตี้ลิร์ต

ภาค์0ใตี้ลิ3

ภาค์0ใตี้ลิ3

นิสิต างสิต นักศาวธญ่Yกมลิงค์ ช,มทิงsbarY휌ࣨ獴猽อง ภาค์0ใตี้ลิ3

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

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

43 18p22s0031 แอปพื่อความบลิงค์เค์0ช#นิสิต เพื่อความบ"#อหนิสิต ,*มสิต นักศาวชาวฟFสิต นักศกสิต นักศ

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต พื่อความบมานิสิต พื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาสิต นักศร์ตร์ตค์0

นิสิต ายปร์ตะสิต นักศทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ> สิต นักศ"บจำลองการต่อวงกษะ

นิสิต ายอมมานิสิต  สิต นักศนิสิต ตี้ลิ

นิสิต ายอานิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 ค์0ลิงค์3ายร์ต,*ง

นิสิต างสิต นักศาวกร์ตณี ศึกฑัยย์YⓈร์ตตี้ลินิสิต  ชมเชย ภาค์0ใตี้ลิ3

44 18p22s0042 เอสิต นักศดับซ่ว่องS อนิสิต ลิงค์ลิงค์บ

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต ตี้ลิร์ตงค์0ร์ตสิต นักศเตี้ลิยนิสิต 
ศึกษา冐इ@กษา

นิสิต ายปร์ตะสิต นักศทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ> จำลองการต่อวงตี้ลิเทิงsbarY휌ࣨ獴猽#ยง

นิสิต างสิต นักศาวจำลองการต่อวงดับาภา เถุงทอง8ร์ตว*อง

นิสิต ายศึกษา冐इ@,ภชย บ,ญ่Yเจำลองการต่อวงร์ตญ่Y

นิสิต ายกฤตี้ลินิสิต นิสิต  ฉลิงค์อง

45 18p22s0079 Ecosystem เตมเต%มควีระไพบูลย์楤㍴ามร'

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต สิต นักศ,ร์ตาษฎร์ตพื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยา

นิสิต างสิต นักศาวฐตี้ลิาภา สิต นักศายณี ศึกห

นิสิต างสิต นักศาวภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตานิสิต ษฐ ศึกษา冐इ@,ภ
ฉายาก,ลิงค์

นิสิต างสิต นักศาวญ่Yานิสิต กา อาจำลองการต่อวงหาญ่Y

46 18p22s0096 มหศึกษา冐इ@จำลองการต่อวงร์ตร์ตยกลิงค์*องดับนิสิต ตี้ลิร์ต

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต ตี้ลิร์ตงค์0ร์ตสิต นักศเตี้ลิยนิสิต 
ศึกษา冐इ@กษา

นิสิต ายปร์ตะสิต นักศทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ> จำลองการต่อวงตี้ลิเทิงsbarY휌ࣨ獴猽#ยง

นิสิต างสิต นักศาวอนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽,อร์ต แก3ว
ลิงค์ะเอยดับ

นิสิต างสิต นักศาวธดับาร์ตตี้ลินิสิต  ฮ#วลิงค์

47 18p22s0105 เดับAกชายจำลองการต่อวงอมฉงนิสิต  ผู้สูงอายุHจำลองการต่อวงญ่Yแดับนิสิต โค์0ร์ตงสิต นักศร์ต3างพื่อความบ"ช

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย ตี้ลิร์ตง

นิสิต างพื่อความบชร์ตา พื่อความบงศึกษา冐इ@มานิสิต ะว,ฒ นิสิต างสิต นักศาวลิงค์กษกา ค์0@าสิต นักศ,ข

นิสิต างสิต นักศาวก,ลิงค์ภสิต นักศสิต นักศร์ต อาจำลองการต่อวงหาญ่Y นิสิต างสิต นักศาวณี ศึกฐมนิสิต  วงษสิต นักศมบตี้ลิ ภาค์0ใตี้ลิ3

48 18p22s0111 เวAบไซ่ว่องSตี้ลิการ์ตทิงsbarY휌ࣨ獴猽@างานิสิต ของวงจำลองการต่อวงร์ตไฟฟ\า

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปรแกรมเพื่อส่งเสอส่งเสริมการเรงเส่งเสริมการเรรมการเรยนร -

โร์ตงเร์ตยนิสิต จำลองการต่อวง,ฬาภร์ตณี ศึกร์ตาช
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย สิต นักศตี้ลิ1ลิงค์

นิสิต ายวชย บวเนิสิต #ยว

นิสิต างสิต นักศาวยศึกษา冐इ@ยา ร์ตกษาผู้สูงอายุHลิงค์

นิสิต ายนิสิต บลิงค์อาลิงค์ ปะดับ,กา

ภาค์0ใตี้ลิ3

49 18p23s0015 ฟาร์ตมฉลิงค์าดับ-สร'างสรรคท'องทะเล

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  -

โร์ตงเร์ตยนิสิต แสิต นักศงทิงsbarY휌ࣨ獴猽องวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยา

นิสิต ายชญ่Yานิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 แซ่ว่องS*ลิงค์

นิสิต ายธร์ตาเทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบ แซ่ว่องS*ลิงค์#ม

ภาค์0ใตี้ลิ3

50 18p23s0022 การ์ตพื่อความบฒนิสิต าเวAบเร์ต"#องดับ1แลิงค์สิต นักศ,ขภาพื่อความบ

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย-คณต

โร์ตงเร์ตยนิสิต เม"องสิต นักศ,ร์ตาษฎร์ตธานิสิต  -

นิสิต างวร์ตญ่Yญ่Yา พื่อความบนิสิต ธ,วงศึกษา冐इ@

51 18p23s0032 แอพื่อความบช*วยบงค์0บร์ตถุงทอง8เขAนิสิต พื่อความบการ์ต

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  -

โร์ตงเร์ตยนิสิต แสิต นักศงทิงsbarY휌ࣨ獴猽องวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยา

-

นิสิต ายเจำลองการต่อวงษฎา ปร์ตะวาลิงค์ปทิงsbarY휌ࣨ獴猽B ม นิสิต ายเกร์ตยงศึกษา冐इ@กดับ> ย#งย"นิสิต 
ก,ลิงค์

52 18p23s0044 เฟร์ตนิสิต ดับซ่ว่องSพื่อความบ ออนิสิต ไลิงค์นิสิต 

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  -

โร์ตงเร์ตยนิสิต ปลิงค์ายพื่อความบร์ตะยา
วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาค์0ม

-

นิสิต างสิต นักศาวเตี้ลิชนิสิต  ภร์ตมย

นิสิต างสิต นักศาวจำลองการต่อวงร์ตร์ตยาพื่อความบร์ต ภ1นิสิต ,ภา นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบมพื่อความบไลิงค์ ร์ตตี้ลินิสิต ร์ตตี้ลินิสิต  นิสิต างสิต นักศาวชลิงค์ดับา แก3วพื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽กษ ภาค์0ใตี้ลิ3

53 18p23s0065 ร์ตถุงทอง8ทิงsbarY휌ࣨ獴猽วร์ตพื่อความบาเพื่อความบลิงค์นิสิต 

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย ค์0ณี ศึกตี้ลิ

โร์ตงเร์ตยนิสิต เม"องสิต นักศ,ร์ตาษฎร์ตธานิสิต 

นิสิต างวร์ตญ่Yญ่Yา พื่อความบนิสิต ธ,วงศึกษา冐इ@

นิสิต างสิต นักศาวร์ต,*งนิสิต ภา อนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตทิงsbarY휌ࣨ獴猽ม นิสิต างสิต นักศาวอลิงค์สิต นักศร์ตา เกดับปาก
แพื่อความบร์ตก

ภาค์0ใตี้ลิ3

54 18p23s0081 โปร์ตแกร์ตมปร์ตะมาณี ศึกค์0*าพื่อความบลิงค์งงานิสิต จำลองการต่อวงากแผู้สูงอายุHงโซ่ว่องSลิงค์*าเซ่ว่องSลิงค์ลิงค์ดับ3วย ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 
ข3อม1ลิงค์ค์0วามหนิสิต าแนิสิต *นิสิต ของเมฆ

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  -

โร์ตงเร์ตยนิสิต สิต นักศาธตี้ลิมหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย ปBตี้ลิตี้ลิานิสิต 
สิต นักศงขลิงค์านิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

สิต นักศมพื่อความบร์ต ช*วยอาร์ตย

นิสิต ายจำลองการต่อวงร์ตาชาย สิต นักศงขดับวง

นิสิต ายฮาตี้ลิม ดับอเลิงค์าะ

ภาค์0ใตี้ลิ3

55 18p23s0082 โปร์ตแกร์ตมจำลองการต่อวง@าลิงค์องเพื่อความบ"#อการ์ตค์0@านิสิต วณี ศึกแผู้สูงอายุHนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต# ะดับบนิสิต @าทิงsbarY휌ࣨ獴猽ะเลิงค์ ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 
หนิสิต ,นิสิต สิต นักศ1งขนิสิต ในิสิต พื่อความบ"นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽#ชายฝ้าระวB_ง ปร์ตะเทิงsbarY휌ࣨ獴猽ศึกษา冐इ@ไทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  -

โร์ตงเร์ตยนิสิต สิต นักศาธตี้ลิมหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ย
สิต นักศงขลิงค์านิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

นิสิต ายสิต นักศมพื่อความบร์ต ช*วยอาร์ตย

นิสิต างสิต นักศาวลิงค์นิสิต า ร์ตตี้ลินิสิต ชย

นิสิต ายม1หามดับซ่ว่องSอบร์ต ภาลิงค์วนิสิต 

ภาค์0ใตี้ลิ3

56 18p23s0103 ร์ตะบบแจำลองการต่อวง3งเตี้ลิ"อนิสิต แลิงค์ะปร์ตะชาสิต นักศมพื่อความบนิสิต ธอจำลองการต่อวงฉร์ตยะ

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  -

โร์ตงเร์ตยนิสิต วงกะพื่อความบ3อพื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาค์0ม -

นิสิต ายย1ซ่ว่องSร์ตนิสิต  ยามง

นิสิต ายอสิต นักศมาแอ หามะ

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

-

นิสิต างสิต นักศาวณี ศึกร์ตาภร์ตณี ศึก เอยดับ
จำลองการต่อวงงดับ

นิสิต ายเจำลองการต่อวงษฎา ปร์ตะวาลิงค์ปทิงsbarY휌ࣨ獴猽B ม นิสิต ายพื่อความบชร์ตพื่อความบลิงค์ จำลองการต่อวงร์ตงจำลองการต่อวงตี้ลิร์ต
ก,ลิงค์

ภาค์0ใตี้ลิ3
ภาค์0ใตี้ลิ3

นิสิต ายปFยภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต ดับวงพื่อความบตี้ลิร์ตา

นิสิต ายศึกษา冐इ@,ภวชญ่Y กาลิงค์กานิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 นิสิต างสิต นักศาวนิสิต ลิงค์นิสิต  ทิงsbarY휌ࣨ獴猽องแก3ว
นิสิต ายเกยร์ตตี้ลิ>ขจำลองการต่อวงร์ต จำลองการต่อวงนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตโชตี้ลิ นิสิต ายภ1ร์ตณี ศึกฐ เนิสิต ตี้ลิร์ตวชร์ตก,ลิงค์

ภาค์0ใตี้ลิ3

ภาค์0ใตี้ลิ3
ภาค์0ใตี้ลิ3

ภาค์0ใตี้ลิ3

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

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขันงข่งขันน

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

57 18p23s0113 ภาร์ตกจำลองการต่อวงพื่อความบฒนิสิต าชวตี้ลิ

ร์ตะดับบนิสิต กเร์ตยนิสิต 

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  -

โร์ตงเร์ตยนิสิต แสิต นักศงทิงsbarY휌ࣨ獴猽องวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยา

-

นิสิต ายเจำลองการต่อวงษฎา ปร์ตะวาลิงค์ปทิงsbarY휌ࣨ獴猽B ม นิสิต ายปธานิสิต นิสิต  ค์0นิสิต มานิสิต 
ก,ลิงค์

นิสิต ายสิต นักศทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธ สิต นักศทิงsbarY휌ࣨ獴猽ธวร์ตาก,ลิงค์

นิสิต ายปภงกร์ต ร์ตกษศึกษา冐इ@ร์ต

58 18p31s0064 แฮชแทิงsbarY휌ࣨ獴猽Aก ปร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ตี้ลิง

หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต
สิต นักศ@าหร์ตบลิงค์นิสิต ,กซ่ว่องS

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิหาดับใหญ่Y*

นิสิต ายสิต นักศ,ธนิสิต  แช*ว*อง

นิสิต ายธร์ตภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต สิต นักศนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบย

นิสิต ายธนิสิต วา หนิสิต 1พื่อความบลิงค์อย

นิสิต ายวร์ตกฤช สิต นักศ,นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตธร์ตร์ตมนิสิต ตี้ลิ ภาค์0ใตี้ลิ3

59 18p31s0089 โฟโตี้ลิ3เวAบบง

หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

โปร์ตแกร์ตมเพื่อความบ"#อการ์ตปร์ตะย,กตี้ลิใช3งานิสิต  วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต
สิต นักศ@าหร์ตบลิงค์นิสิต ,กซ่ว่องS

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

หาดับใหญ่Y*

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชญ่Yา ตี้ลิณี ศึกฑัยย์YⓈยย

นิสิต างสิต นักศาวภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยา เดับชชนิสิต 
นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

นิสิต ายพื่อความบนิสิต ธวถุงทอง8ตี้ลิถุงทอง8 พื่อความบงศึกษา冐इ@เลิงค์ศึกษา冐इ@
นิสิต ภากร์ต

นิสิต ายสิต นักศมชาย วชยดับษฐ

60 18p33s0056 ฟาร์ตมอจำลองการต่อวงฉร์ตยะ

หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์ายค์0ร์ต ภ1เกAตี้ลิ
นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

นิสิต ายวโร์ตดับม วร์ตะพื่อความบนิสิต ธ

นิสิต ายวชโร์ตทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย ร์ต,*งแสิต นักศง
อโณี ศึกทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย

นิสิต ายชญ่Yานิสิต นิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽 อ,ดับมลิงค์าภ

ภาค์0ใตี้ลิ3

61 18p33s0059 ร์ตะบบให3อาหาร์ตสิต นักศตี้ลิวเลิงค์ยงอจำลองการต่อวงฉร์ตยะ

หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบยากร์ตณี ศึก

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยวลิงค์ยลิงค์กษณี ศึก

วฒนิสิต พื่อความบงศึกษา冐इ@ เกดับทิงsbarY휌ࣨ獴猽องม

นิสิต ายเกร์ตยงศึกษา冐इ@กดับ> สิต นักศวสิต นักศดับ

นิสิต ายอฐพื่อความบลิงค์ เร์ต"องร์ตอง

ภาค์0ใตี้ลิ3

62 18p33s0068 โดับร์ตนิสิต สิต นักศ@าร์ตวจำลองการต่อวงถุงทอง8*ายภาพื่อความบ บนิสิต อตี้ลิโนิสิต มตี้ลิดับ3วย GPS ส!ง( งาน หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ตแลิงค์ะ
ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตพื่อความบยากร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยวลิงค์ยลิงค์กษณี ศึก

นิสิต ายกร์ตกตี้ลิ สิต นักศ,วร์ตร์ตณี ศึกร์ตตี้ลินิสิต 

นิสิต ายชาญ่Yชย ชยชาญ่Y

นิสิต ายเสิต นักศกสิต นักศร์ตร์ตค์0 ม#นิสิต ค์0ง

ภาค์0ใตี้ลิ3

63 18p33s0069 โค์0ร์ตงข*ายบลิงค์1ทิงsbarY휌ࣨ獴猽1ธอจำลองการต่อวงฉร์ตยะเพื่อความบ"#อการ์ตจำลองการต่อวงดับงานิสิต ในิสิต สิต นักศถุงทอง8านิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽#
ขนิสิต าดับใหญ่Y*

หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต

นิสิต ายสิต นักศ,ธนิสิต  แซ่ว่องS*ว*อง

นิสิต ายพื่อความบนิสิต ธกร์ต เมฆนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตางก1ร์ต นิสิต ายทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตงยศึกษา冐इ@ แมนิสิต ปร์ตะสิต นักศาทิงsbarY휌ࣨ獴猽 นิสิต ายธนิสิต กร์ต ภทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ตภากร์ต
ก,ลิงค์

ภาค์0ใตี้ลิ3

64 18p33s0093 เค์0ร์ต"#องช#งนิสิต @าหนิสิต กอจำลองการต่อวงฉร์ตยะ

หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
ภ1เกAตี้ลิ
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชร์ต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบนิสิต มตี้ลิร์ต

นิสิต างสิต นักศาววชร์ตา โชตี้ลิร์ตตี้ลินิสิต 

ภาค์0ใตี้ลิ3

65 18p33s0095 ร์ตะบบเฝ้าระว\าร์ตะวงอ,ทิงsbarY휌ࣨ獴猽กภยแลิงค์ะดับนิสิต ถุงทอง8ลิงค์*ม

หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
ภ1เกAตี้ลิ
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชร์ต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบนิสิต มตี้ลิร์ต

นิสิต างสิต นักศาวเกร์ตซ่ว่องS พื่อความบานิสิต ชกร์ตณี ศึก

ภาค์0ใตี้ลิ3

66 18p33s0100 เปFดับ-ปดอปกรณไฟฟ'าด'วีระไพบูลย์楤㍴ย์楤㍴漮瑤琀HBesttเวีระไพบูลย์楤㍴%บูลย์楤㍴漮瑤琀Hไซต

หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ

Internet of Things

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชร์ต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบนิสิต มตี้ลิ

นิสิต ายสิต นักศร์ตศึกษา冐इ@กดับ> เม"องใหญ่Y*

ภาค์0ใตี้ลิ3

Artificial Intelligence
Application

เทิงsbarY휌ࣨ獴猽ค์0โนิสิต โลิงค์ยแลิงค์ะสิต นักศ#งแวดับลิงค์3อม มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

นิสิต ายณี ศึกฐพื่อความบงศึกษา冐इ@ ทิงsbarY휌ࣨ獴猽องเทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบ

นิสิต ายเกร์ตยงศึกษา冐इ@กดับ> สิต นักศ,ขพื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽กษ นิสิต างสิต นักศาวมณี ศึกฑัยย์YⓈร์ตา บ*มกลิงค์าง นิสิต างสิต นักศาวปร์ตยานิสิต ,ช ศึกษา冐इ@านิสิต ตี้ลิ
ปร์ตะพื่อความบนิสิต ธ
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Artificial Intelligence
Application

วศึกษา冐इ@วกร์ตร์ตมศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยสิต นักศงขลิงค์า
ภ1เกAตี้ลิ
นิสิต ค์0ร์ตนิสิต ทิงsbarY휌ࣨ獴猽ร์ต วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาเขตี้ลิภ1เกAตี้ลิ

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชร์ต เทิงsbarY휌ࣨ獴猽พื่อความบนิสิต มตี้ลิร์ต

นิสิต ายศึกษา冐इ@,ภษร์ต สิต นักศนิสิต ตี้ลิวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาร์ตมย
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Artificial Intelligence
Application

วทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาศึกษา冐इ@าสิต นักศตี้ลิร์ต

มหาวทิงsbarY휌ࣨ獴猽ยาลิงค์ยทิงsbarY휌ࣨ獴猽กษณี ศึก

เดับ"อนิสิต เพื่อความบAญ่Y กชกร์ตจำลองการต่อวงาร์ต,พื่อความบงศึกษา冐इ@ นิสิต ายอภเชษฐ แก3วค์0ง

ผ่านทาง Smartphone-First�8Caption/Off*านทาง Smartphone

67 18p34s0046 เวAบแอพื่อความบลิงค์เค์0ชนิสิต สิต นักศ@าหร์ตบการ์ตสิต นักศกดับข3อเทิงsbarY휌ࣨ獴猽จำลองการต่อวงA จำลองการต่อวงร์ตงจำลองการต่อวงาก
หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ
ข3อค์0วามภาษาไทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย เวAบแอพื่อความบลิงค์เค์0ชนิสิต สิต นักศ@าหร์ตบการ์ตสิต นักศกดับ
ข3อเทิงsbarY휌ࣨ獴猽Aจำลองการต่อวงจำลองการต่อวงร์ตงจำลองการต่อวงากข3อค์0วามภาษาไทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย เวAบแอพื่อความบลิงค์เค์0ชนิสิต 
68 18p34s0090 ม"สิต นักศ@าอหร์ตบการ์ตสิต นักศ
กลิงค์
กดับข3อเทิงsbarY휌ࣨ獴猽จำลองการต่อวงA จำลองการต่อวงร์ตงจำลองการต่อวงากข3อค์0วามภาษาไทิงsbarY휌ࣨ獴猽ย หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ
เวAบแอพื่อความบลิงค์เค์0ชนิสิต สิต นักศ@าหร์ตบการ์ตสิต นักศกดับข3อเทิงsbarY휌ࣨ獴猽จำลองการต่อวงA จำลองการต่อวงร์ตงจำลองการต่อวงาก
อค์0วามภาษาไทิงsbarY휌ࣨ獴猽
69 18p34s0112 ข3ร์ตะบบเวA
บเบสิต นักศเพื่อความบ"#อยวนิสิต จำลองการต่อวงฉยโร์ตค์0เบ"องตี้ลิ3นิสิต แลิงค์ะแนิสิต ะนิสิต @าการ์ต หวข3อพื่อความบเศึกษา冐इ@ษ
ร์ตกษาดับ3วยสิต นักศม,นิสิต ไพื่อความบร์ต

หาดับใหญ่Y*

พื่อความบทิงsbarY휌ࣨ獴猽ลิงค์,ง

นิสิต ายจำลองการต่อวงร์ตะศึกษา冐इ@กดับ> แสิต นักศงศึกษา冐इ@ร์ต
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