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

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน1งข่งขัน1น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

1

18p11w0003 ไอแอมโร้ด ฟิวด ฟิวรี่แทรฟฟวร้ด ฟิวแทร้ด ฟิวฟิวรี่แทรฟฟฟิวรี่แทรฟฟค

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต ายวร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ค+,สิต นักศก-ลนิสิต ร้ด ฟิวนิสิต ดร้ด ฟิว* นิสิต ายภูริ+ร้ด ฟิววจนิสิต * วร้ด ฟิววชัยพัฒน์taSHยพื่อความบฒนิสิต * นิสิต ายศึกษา@ร้ด ฟิวภูริสิต นักศร้ด ฟิว* พื่อความบร้ด ฟิวร้ด ฟิวคกลนิสิต 

2

18p11w0006 เทลออฟิวรี่แทรฟฟนิสิต ากา

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

วร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ค+,สิต นักศก-ลนิสิต ร้ด ฟิวนิสิต ดร้ด ฟิว*

3

18p11w0016 เคร้ด ฟิว&องหมายแห,งจ-ดสิต นักศ+งสิต นักศ-ด

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

4

18p11w0033 2162

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

5

18p11w0041 เกมสิต นักศ,องแสิต นักศงตนิสิต กลา

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

6

18p11w0051 เร้ด ฟิว&องเล,าขำทวีพรหมอง ย+นิสิต ตเวอร้ด ฟิว*สิต นักศ

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

7

18p11w0055 อภูรินิสิต หาร้ด ฟิวผู้พิทักษ+พื่อความบทกษ*จกร้ด ฟิววร้ด ฟิวร้ด ฟิวด

8
9

นิสิต างสิต นักศาวฐานิสิต ภูริา สิต นักศ-ทธ์ คู่สกุ
เสิต นักศงยม

ภาค
ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต ายภูริาคภูริ+ม ขำทวีพรหม6าทวพื่อความบร้ด ฟิวหม นิสิต ายณุวัชรฐวชัยพัฒน์taSHชัยพัฒน์taSH* โร้ด ฟิวจนิสิต *เจร้ด ฟิวญ ภูริาคตะวนิสิต ตก
ปร้ด ฟิวดา

นิสิต ายวร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ค+,สิต นักศก-ลนิสิต ร้ด ฟิวนิสิต ดร้ด ฟิว* นิสิต ายภูริาณุวัชร-วชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิว บ-ญทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต ายพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิว เกษบ-ร้ด ฟิวมย*

นิสิต ายณุวัชรฐกร้ด ฟิว ธ์ คู่สกุร้ด ฟิวร้ด ฟิวมสิต นักศ-วร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร ภูริาคตะวนิสิต ตก

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศ-ภูริา ปาลกะวงศึกษา@* ณุวัชร
อย-ธ์ คู่สกุยา

นิสิต ายวศึกษา@นิสิต  ธ์ คู่สกุวชัยพัฒน์taSHกฤตยา

นิสิต ายพื่อความบสิต นักศษฐ* หล,อลกษณุวัชร*

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศ-ภูริา ปาลกะวงศึกษา@* ณุวัชร
อย-ธ์ คู่สกุยา

นิสิต ายชัยพัฒน์taSHนิสิต ม*ธ์ คู่สกุวชัยพัฒน์taSH แกวสิต นักศ-วร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร นิสิต างสิต นักศาวร้ด ฟิวตมา จนิสิต เทร้ด ฟิว*มะ นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบาขำทวีพรหมวญ แกว
ดวงใจ

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศ-ภูริา ปาลกะวงศึกษา@* ณุวัชร
อย-ธ์ คู่สกุยา

นิสิต างสิต นักศาววร้ด ฟิวอนิสิต งค* ชัยพัฒน์taSHาญใชัยพัฒน์taSH นิสิต างสิต นักศาวณุวัชรชัยพัฒน์taSHก-ล พื่อความบพื่อความบธ์ คู่สกุเวชัยพัฒน์taSH นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบมพื่อความบกาญจนิสิต * ชัยพัฒน์taSH&นิสิต ชัยพัฒน์taSH+ ภูริาคตะวนิสิต ตก
จกร้ด ฟิว
จตต*

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศ-ภูริา ปาลกะวงศึกษา@* ณุวัชร
อย-ธ์ คู่สกุยา

นิสิต ายภูริทร้ด ฟิวณุวัชรฏฐ* จนิสิต ตนิสิต า
ปร้ด ฟิวะเสิต นักศร้ด ฟิวฐ

18p11w0058 วงเพื่อความบ&อสิต นักศ-ขำทวีพรหมภูริาพื่อความบ

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต าม นิสิต างสิต นักศาวกร้ด ฟิวญญา สิต นักศทธ์ คู่สกุ
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*
จนิสิต ทร้ด ฟิว*
สิต นักศงวนิสิต 

นิสิต ายฐาปกร้ด ฟิวณุวัชร* ชัยพัฒน์taSHาวเขำทวีพรหมาเวยง นิสิต างสิต นักศาวกนิสิต กพื่อความบร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร ลGม
เจร้ด ฟิวญ

ภูริาคตะวนิสิต ตก

18p11w0059 เกมจ6าลองการ้ด ฟิวฝึกเชื่อมไฟฟ้Dกขำทวีพรหมบร้ด ฟิวถ 3 มิติPเทคโนติPเทคโนโลยี

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต าม นิสิต างสิต นักศาวกร้ด ฟิวญญา สิต นักศทธ์ คู่สกุ
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*
จนิสิต ทร้ด ฟิว*
สิต นักศงวนิสิต 

นิสิต ายวร้ด ฟิวท ร้ด ฟิว,าเร้ด ฟิวง

ภูริาคตะวนิสิต ตก

10 18p11w0069 บอบโบ

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศ-ภูริา ปาลกะวงศึกษา@* ณุวัชร
อย-ธ์ คู่สกุยา

นิสิต ายนิสิต ววธ์ คู่สกุ ชัยพัฒน์taSH+ชัยพัฒน์taSHยพื่อความบฤฒพื่อความบงศึกษา@* นิสิต ายณุวัชรฏฐพื่อความบงศึกษา@* มภูริาค

11 18p11w0082 เบร้ด ฟิวนิสิต ชัยพัฒน์taSHาเลนิสิต จ*

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโอภูริาสิต นักศ วงษ*ทวทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต ายศึกษา@วดล เจร้ด ฟิวญร้ด ฟิวตนิสิต *

12 18p12w0039 ร้ด ฟิวะบบจ6าลองการ้ด ฟิวฝึกเชื่อมไฟฟ้Dกเชัยพัฒน์taSH&อมไฟิวรี่แทรฟฟฟิวรี่แทรฟฟEาเสิต นักศม&อนิสิต จร้ด ฟิวง

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

โมเร้ด ฟิวศึกษา@ ปร้ด ฟิวชัยพัฒน์taSHญพื่อความบฤทธ์ คู่สกุ=

13 18p12w0048 โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมชัยพัฒน์taSH,วยในิสิต การ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิวภูริาษาต,าง
ปร้ด ฟิวะเทศึกษา@ในิสิต สิต นักศถานิสิต การ้ด ฟิวณุวัชรต* ,างๆ

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ผู้พิทักษศึกษา@. ดร. สุดสงวน งดสุดสงวน งงวน งามิติPเทคโนสุดสงวน งรย นิสิต ายวร้ด ฟิว-ฒม* วงษ*พื่อความบพื่อความบฒนิสิต *
โรจน
พื่อความบงษ*

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

สิต นักศ-นิสิต ย* พื่อความบงษ*พื่อความบนิสิต จภูริญโญ

14 18p12w0070 ร้ด ฟิวะบบการ้ด ฟิวสิต นักศอนิสิต เสิต นักศร้ด ฟิวมอจฉร้ด ฟิวยะเร้ด ฟิว&อง การ้ด ฟิวอนิสิต ท ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
เกร้ด ฟิวต บนิสิต  Web application

ศึกษา@าลายา

นิสิต ายสิต นักศหพื่อความบงศึกษา@* ปฏวงศึกษา@*
ไพื่อความบศึกษา@าล

ผ"พัฒนฒนา

นิสิต างสิต นักศาวภูริคก-ล มงสิต นักศ-ร้ด ฟิวย*

นิสิต ายร้ด ฟิวามฤทธ์ คู่สกุ= หอมหวล

ภูริาคตะวนิสิต ตก
ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต ายอ-กฤษณุวัชร* เดชัยพัฒน์taSHะไกศึกษา@ยะ นิสิต ายจร้ด ฟิวาวชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิว* จวฒนิสิต *ธ์ คู่สกุนิสิต าก-ล ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต างสิต นักศาวชัยพัฒน์taSHลดา เลาสิต นักศ-ขำทวีพรหมศึกษา@ร้ด ฟิว

นิสิต ายศึกษา@ร้ด ฟิวพื่อความบงษ* ไตร้ด ฟิววจตร้ด ฟิวค-ณุวัชร ภูริาคตะวนิสิต ตก
ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต ายจร้ด ฟิวศึกษา@กด= นิสิต ยมเทศึกษา@
นิสิต างสิต นักศาวชัยพัฒน์taSHนิสิต นิสิต ธ์ คู่สกุร้ด ฟิว เก&Gอก+ล
พื่อความบพื่อความบฒนิสิต *

นิสิต ายร้ด ฟิวชัยพัฒน์taSHชัยพัฒน์taSHานิสิต นิสิต ท* พื่อความบลอยนิสิต 6า นิสิต างสิต นักศาวธ์ คู่สกุญญลกษณุวัชร*
ผู้พิทักษล
โพื่อความบธ์ คู่สกุ=ทอง

นิสิต างสิต นักศาวโศึกษา@ร้ด ฟิวดา ศึกษา@ร้ด ฟิวไกร้ด ฟิวภูริกด= ภูริาคตะวนิสิต ตก
ภูริาคตะวนิสิต ตก
ภูริาคตะวนิสิต ตก

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

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน1งข่งขัน1น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

15 18p12w0077 กลวยกร้ด ฟิวสิต นักศอนิสิต ไทย – สิต นักศ&อการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ทกษะทาง ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
ภูริาษาไทย

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโอภูริาสิต นักศ วงษ*ทวทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต ายกร้ด ฟิวกชัยพัฒน์taSH จนิสิต ทร้ด ฟิว*ตร้ด ฟิว

16 18p12w0080 สิต นักศ&อการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+เพื่อความบลงไทยโดยอาศึกษา@ยการ้ด ฟิวควบค-ม ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
ดวยขำทวีพรหมล-,ยเพื่อความบยงออ

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโอภูริาสิต นักศ วงษ*ทวทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต ายธ์ คู่สกุนิสิต นิสิต ต* อภูริอตชัยพัฒน์taSHย

17 18p13w0002 คย*บอร้ด ฟิว*ดเสิต นักศม&อนิสิต  สิต นักศ6าหร้ด ฟิวบผู้พิทักษ+พื่อความบการ้ด ฟิวทางม&อ

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลย สิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@ มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
สิต นักศ+งอายและการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว
ศึกษา@าลายา

-

ชัยพัฒน์taSHมทพื่อความบ พื่อความบร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต มชัยพัฒน์taSHย

นิสิต ายภูริ+ร้ด ฟิวภูริทร้ด ฟิว อคร้ด ฟิวสิต นักศร้ด ฟิววงศึกษา@* นิสิต ายสิต นักศร้ด ฟิววชัยพัฒน์taSHญ* ชัยพัฒน์taSHยศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

นิสิต ายสิต นักศร้ด ฟิววชัยพัฒน์taSHญ* โชัยพัฒน์taSHตวทญญู㌳@琩suthida.l+ ภูริาคตะวนิสิต ตก

18 18p13w0010 แอพื่อความบพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต ตร้ด ฟิววจจบการ้ด ฟิวลมขำทวีพรหมองผู้พิทักษ+สิต นักศ+งอายและสิต นักศ,งขำทวีพรหมอม+ลผู้พิทักษ,านิสิต คลาวด*

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ศึกษา@าลายา

ปยนิสิต -ชัยพัฒน์taSH ศึกษา@ลปโชัยพัฒน์taSHต

นิสิต ายจณุวัชรณุวัชรก* วนิสิต  พื่อความบงษ*ปวร้ด ฟิว นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศร้ด ฟิวกร้ด ฟิว วเศึกษา@ษ
ศึกษา@ร้ด ฟิว*
ผู้พิทักษลตผู้พิทักษล

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศร้ด ฟิวมา ร้ด ฟิวะปร้ด ฟิวะสิต นักศทธ์ คู่สกุ= ภูริาคตะวนิสิต ตก
ชัยพัฒน์taSHย

19 18p13w0018 แอพื่อความบพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต ชัยพัฒน์taSH,วยเร้ด ฟิวยงปร้ด ฟิวะโยคภูริาษาไทยเพื่อความบ&อ ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
ผู้พิทักษ+บกพื่อความบร้ด ฟิว,องทางการ้ด ฟิวไดยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ คณุวัชระเทคโนิสิต โลย
สิต นักศ+งอายสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@และการ้ด ฟิว
สิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว
โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
สิต นักศ+งอายและการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ศึกษา@าลายา

นิสิต างสิต นักศาววนิสิต ทนิสิต ย* วร้ด ฟิวยสิต นักศทธ์ คู่สกุา นิสิต างสิต นักศาวจงสิต นักศมร้ด ฟิว เศึกษา@ร้ด ฟิวษฐ
วฒนิสิต *
ปร้ด ฟิวาโมทย*

นิสิต างสิต นักศาวธ์ คู่สกุญชัยพัฒน์taSHนิสิต ก ตนิสิต 
ปร้ด ฟิวะท-มวงษ*

20 18p13w0024 ร้ด ฟิวะบบบานิสิต อจฉร้ด ฟิวยะควบค-มโดยคล&นิสิต ไฟิวรี่แทรฟฟฟิวรี่แทรฟฟEา
สิต นักศมอง

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
สิต นักศ+งอายและการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล

ศึกษา@าลายา

นิสิต ายอภูริร้ด ฟิวกษ* ห-,นิสิต หล,อ

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ-ธ์ คู่สกุดา เลศึกษา@วร้ด ฟิวยะ นิสิต างสิต นักศาวศึกษา@ตพื่อความบร้ด ฟิว ภูริ+,ตร้ด ฟิวะก+ล ภูริาคตะวนิสิต ตก
สิต นักศวสิต นักศด=

21 18p13w0025 ร้ด ฟิวะบบเฝึกเชื่อมไฟฟ้Eาร้ด ฟิวะวงผู้พิทักษ+สิต นักศ+งอาย-

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
สิต นักศ+งอายและการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต ายชัยพัฒน์taSHาญยศึกษา@ ปล&Gมปตวร้ด ฟิวยะ นิสิต ายอตร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSH ตปนิสิต ยทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต ายนิสิต พื่อความบค-ณุวัชร วชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวองศึกษา@นิสิต า นิสิต างสิต นักศาวชัยพัฒน์taSHวศึกษา@า เร้ด ฟิว&องเดชัยพัฒน์taSH
เวชัยพัฒน์taSH

ภูริาคตะวนิสิต ตก

22 18p13w0027 แอปพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต วเคร้ด ฟิวาะห*ภูริาพื่อความบสิต นักศ6าหร้ด ฟิวบผู้พิทักษ+พื่อความบการ้ด ฟิว
ทางสิต นักศายตา

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
สิต นักศ+งอายและการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศ-ภูริา ปาลกะวงศึกษา@* ณุวัชร
อย-ธ์ คู่สกุยา

นิสิต างสิต นักศาวกานิสิต ต*นิสิต ท งามขำทวีพรหม6า นิสิต างสิต นักศาธ์ คู่สกุตา กนิสิต ทว

ภูริาคตะวนิสิต ตก

23 18p13w0031 ร้ด ฟิวะบบความปลอดภูริยสิต นักศ6าหร้ด ฟิวบผู้พิทักษ+สิต นักศ+งอาย-ทอย+,
บานิสิต คนิสิต เดยว

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
สิต นักศ+งอายและ การ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต ายด6าร้ด ฟิวสิต นักศ วงศึกษา@*สิต นักศว,าง

นิสิต ายจาร้ด ฟิว-พื่อความบฒนิสิต * ก-ลศึกษา@ร้ด ฟิว
เร้ด ฟิว&องยศึกษา@

นิสิต างสิต นักศาววร้ด ฟิวญญา ร้ด ฟิวตนิสิต ว-ฒ นิสิต ายพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวพื่อความบร้ด ฟิว แสิต นักศงสิต นักศาตร้ด ฟิวา ภูริาคตะวนิสิต ตก
ก-ล

นิสิต างสิต นักศาวณุวัชรฏฐา ศึกษา@ร้ด ฟิวเลศึกษา@ว
ร้ด ฟิวก-ล

นิสิต างสิต นักศาวไอร้ด ฟิวดา เจาะสิต นักศ-นิสิต ทร้ด ฟิว

ภาค
ภูริาคตะวนิสิต ตก
ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต างสิต นักศาวบ-ณุวัชรยอร้ด ฟิว ร้ด ฟิววย
ทร้ด ฟิวพื่อความบย*ร้ด ฟิว-,ง

นิสิต ายสิต นักศร้ด ฟิววศึกษา@ ไลสิต นักศ-วร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร

ภูริาคตะวนิสิต ตก

24 18p13w0043 อ-ปกร้ด ฟิวณุวัชรชัยพัฒน์taSH* ,วยเหล&ออจฉร้ด ฟิวยะสิต นักศ6าหร้ด ฟิวบผู้พิทักษ+พื่อความบการ้ด ฟิวทาง ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
สิต นักศายตา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ วศึกษา@วกร้ด ฟิวร้ด ฟิวมศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และ มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
สิต นักศ+งอายเทคโนิสิต โลยอ-ตสิต นักศาหกร้ด ฟิวร้ด ฟิวม พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

โสิต นักศภูริณุวัชร ผู้พิทักษ+มจร้ด ฟิวร้ด ฟิวยา

นิสิต างสิต นักศาวฉตร้ด ฟิวฑร้ด ฟิวกา
เจร้ด ฟิวญสิต นักศ-ขำทวีพรหม

นิสิต างสิต นักศาวปPทวร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร ม+ล
ปร้ด ฟิวะเสิต นักศร้ด ฟิวฐ

25 18p13w0049 เคร้ด ฟิว&องม&อสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศ6าหร้ด ฟิวบผู้พิทักษ+ทมภูริาวะบกพื่อความบร้ด ฟิว,อง ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
ทางการ้ด ฟิวสิต นักศ&อความหมาย

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
สิต นักศ+งอายและการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

สิต นักศ-ดสิต นักศงวนิสิต  งามสิต นักศ-ร้ด ฟิวยโร้ด ฟิวจนิสิต *

นิสิต างสิต นักศาวปาลตา ทอง
สิต นักศมบ+ร้ด ฟิวณุวัชร*

นิสิต างสิต นักศาวนิสิต ภูริสิต นักศร้ด ฟิว ศึกษา@ศึกษา@โภูริคา นิสิต ายปร้ด ฟิวญญา ศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศวสิต นักศด=เกต- ภูริาคตะวนิสิต ตก

26 18p13w0056 กลากาว-ระบบนาทางภายนอกอาคารเพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นอผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น บนระบบป

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
สิต นักศ+งอายและการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต างสิต นักศาววสิต นักศกา วสิต นักศ-ทธ์ คู่สกุวเศึกษา@ษ นิสิต ายวกร้ด ฟิวม เลาหศึกษา@ร้ด ฟิว

นิสิต างสิต นักศาวปPณุวัชรชัยพัฒน์taSHญา บ-ญ
เสิต นักศาวภูริาคย*

27 18p13w0060 อาร้ด ฟิว*ร้ด ฟิวมายดG แอพื่อความบพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต แจงเต&อนิสิต สิต นักศ6าหร้ด ฟิวบผู้พิทักษ+ ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
สิต นักศ+งอาย-

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
สิต นักศ+งอายและการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต างสิต นักศาวปวตร้ด ฟิวา จร้ด ฟิววร้ด ฟิวก+ล นิสิต ายภูริ+ม เวทยากร้ด ฟิว

นิสิต ายศึกษา@ร้ด ฟิวณุวัชรย*พื่อความบงศึกษา@* วร้ด ฟิวาโภูริค นิสิต ายศึกษา@ร้ด ฟิวาว-ฒ ภูริ+,สิต นักศมบ+ร้ด ฟิวณุวัชร*

ภูริาคตะวนิสิต ตก

28 18p13w0072 อ-ปกร้ด ฟิวณุวัชรก* ายภูริาพื่อความบบ6าบดแขำทวีพรหมนิสิต สิต นักศ6าหร้ด ฟิวบผู้พิทักษ+ปSวย
อมพื่อความบฤกษ*

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ วศึกษา@วกร้ด ฟิวร้ด ฟิวมศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
สิต นักศ+งอาย-

มหาวทยาลยมหดล

นิสิต ายเซง เลศึกษา@มโนิสิต ร้ด ฟิวตนิสิต *

นิสิต างสิต นักศาวปาร้ด ฟิวชัยพัฒน์taSHาต ปPนิสิต สิต นักศค6า นิสิต ายวร้ด ฟิวพื่อความบล บ-ญตานิสิต นิสิต ท*

ภูริาคตะวนิสิต ตก

บกพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นรองทางดานการมิติPเทคโนองเห็น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์᷏ẍ驀Ѐ␀├ÐC:\Users\น
" บนระบบป$บ%ติPเทคโนโลยี
การแอนดรอยด

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

ศึกษา@าลายา

นิสิต ายพื่อความบงศึกษา@กร้ด ฟิว ฟิวรี่แทรฟฟ+เตOมวงศึกษา@*

นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบร้ด ฟิวพื่อความบชัยพัฒน์taSHา สิต นักศถาพื่อความบร้ด ฟิวว ภูริาคตะวนิสิต ตก
จนิสิต า

นิสิต างสิต นักศาวทร้ด ฟิวชัยพัฒน์taSHชัยพัฒน์taSHา คณุวัชราค-ปต* ภูริาคตะวนิสิต ตก

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

รหัส

โครงการ

29 18p13w0083 มายแฟิวรี่แทรฟฟมลแทร้ด ฟิวคเกอร้ด ฟิว* - ระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้พิการและาระว%งและ

ระดับบการแข่งขัน1งข่งขัน1น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
สิต นักศ+งอาย-

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโอภูริาสิต นักศ วงษ*ทวทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศร้ด ฟิววด วร้ด ฟิวยพื่อความบงศึกษา@*

นิสิต างสิต นักศาวเมทกา วร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชรวตร้ด ฟิว*

ภูริาคตะวนิสิต ตก

30 18p13w0084 สิต นักศ&อการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+เพื่อความบ&อพื่อความบฒนิสิต าทกษะทาง
ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
คณุวัชรตศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*สิต นักศ6าหร้ด ฟิวบเดOกทมภูริาวะบกพื่อความบร้ด ฟิว,อง
ทางการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+
31 18p14w0004 โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมคดกร้ด ฟิวองค-ณุวัชรภูริาพื่อความบร้ด ฟิว+ปถ,ายจอปร้ด ฟิวะสิต นักศาท ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
ตาโดยอตโนิสิต มต

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อชัยพัฒน์taSH,วยคนิสิต พื่อความบการ้ด ฟิวและผู้พิทักษ+ วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
สิต นักศ+งอาย-

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโอภูริาสิต นักศ วงษ*ทวทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต างสิต นักศาวเบญจพื่อความบร้ด ฟิว อาชัยพัฒน์taSHา
ทร้ด ฟิวง

นิสิต ายอภูรินิสิต นิสิต ท* พื่อความบร้ด ฟิวชัยพัฒน์taSHยเดโชัยพัฒน์taSH นิสิต ายอานิสิต นิสิต ท* หงษ*กลนิสิต 

ภูริาคตะวนิสิต ตก

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต ายวร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ค+,สิต นักศก-ลนิสิต ร้ด ฟิวนิสิต ดร้ด ฟิว* นิสิต ายพื่อความบ-ฒเมธ์ คู่สกุ เอนิสิต กกจพื่อความบานิสิต  นิสิต ายกฤตณุวัชรฐ สิต นักศ-ทศึกษา@นิสิต านิสิต นิสิต ท* นิสิต ายจร้ด ฟิวฐต* ร้ด ฟิวตนิสิต ชัยพัฒน์taSH+สิต นักศนิสิต 
ชัยพัฒน์taSHย*

32 18p14w0005 ร้ด ฟิวะบบวเคร้ด ฟิวาะห*และจดจ6าร้ด ฟิว+ปแบบการ้ด ฟิวเดนิสิต ทผู้พิทักษด ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
ปกต

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

วร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ค+,สิต นักศก-ลนิสิต ร้ด ฟิวนิสิต ดร้ด ฟิว*

33 18p14w0035 อะแวร้ด ฟิว* แอพื่อความบพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต เพื่อความบ&อการ้ด ฟิวร้ด ฟิวะบ-ต6าแหนิสิต ง, ผู้พิทักษ+ ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
ใชัยพัฒน์taSHภูริายในิสิต อาคาร้ด ฟิว

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต างสิต นักศาววนิสิต ทนิสิต ย* วร้ด ฟิวยสิต นักศทธ์ คู่สกุา นิสิต ายสิต นักศทธ์ คู่สกุณุวัชรฐ กมพื่อความบลานิสิต -วตร้ด ฟิว นิสิต างสิต นักศาวจร้ด ฟิวยา แซ,ลGม
วฒนิสิต *

34 18p14w0040 ร้ด ฟิวะบบการ้ด ฟิวแสิต นักศดงปร้ด ฟิวมาณุวัชรการ้ด ฟิวใชัยพัฒน์taSHไฟิวรี่แทรฟฟฟิวรี่แทรฟฟาE เวอร้ด ฟิว*ชัยพัฒน์taSHนิสิต  ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ฐตนิสิต นิสิต ท* ตนิสิต ตธ์ คู่สกุร้ด ฟิวร้ด ฟิวม

นิสิต ายธ์ คู่สกุร้ด ฟิววฒนิสิต * แจงกร้ด ฟิวะจ,าง นิสิต ายภูริาสิต นักศกร้ด ฟิว พื่อความบร้ด ฟิวมสิต นักศ-บร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร นิสิต ายนิสิต ภูริพื่อความบล วร้ด ฟิวธ์ คู่สกุนิสิต าร้ด ฟิวตนิสิต *

ภูริาคตะวนิสิต ตก

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

ฐตนิสิต นิสิต ท* ตนิสิต ตธ์ คู่สกุร้ด ฟิวร้ด ฟิวม

นิสิต างสิต นักศาววร้ด ฟิวางคนิสิต า วงศึกษา@*
กณุวัชรหา

นิสิต างสิต นักศาวอจฉร้ด ฟิวาวร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร วงศึกษา@* นิสิต างสิต นักศาวอร้ด ฟิวว พื่อความบร้ด ฟิวหมวง
ณุวัชรฐธ์ คู่สกุเนิสิต ศึกษา@

ภูริาคตะวนิสิต ตก

36 18p14w0045 ร้ด ฟิวะบบตร้ด ฟิววจจบการ้ด ฟิวบ-กร้ด ฟิว-กภูริายในิสิต บานิสิต อตโนิสิต มต ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต างสิต นักศาวฐตนิสิต นิสิต ท* ตนิสิต ตธ์ คู่สกุร้ด ฟิวร้ด ฟิวม นิสิต ายอร้ด ฟิวร้ด ฟิวถพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ดาร้ด ฟิวามาศึกษา@ นิสิต างสิต นักศาวศึกษา@ศึกษา@วมล ภูริทร้ด ฟิวกจ นิสิต ายกฤษณุวัชรพื่อความบงศึกษา@* เอยม
โสิต นักศภูริณุวัชร
ตร้ด ฟิวะก+ล

ภูริาคตะวนิสิต ตก

37 18p14w0054 ร้ด ฟิวะบบคนิสิต ค&นิสิต โร้ด ฟิวคร้ด ฟิวะบบทางเดนิสิต หายใจ โดยใชัยพัฒน์taSH ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
เวกเตอร้ด ฟิว*สิต นักศเปซโมเดล

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

วณุวัชราวด ม,วงอนิสิต 

นิสิต างสิต นักศาวไพื่อความบลนิสิต  สิต นักศมเผู้พิทักษ,า

ภูริาคตะวนิสิต ตก

38 18p14w0061 เคร้ด ฟิว&องตร้ด ฟิววจสิต นักศอบลกษณุวัชระเทา

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  วศึกษา@วกร้ด ฟิวร้ด ฟิวมศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย

มหาวทยาลยเกษตร้ด ฟิวศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
ก6าแพื่อความบงแสิต นักศนิสิต 

ก6าแพื่อความบงแสิต นักศนิสิต 

นิสิต างปาร้ด ฟิวฉตร้ด ฟิว เสิต นักศร้ด ฟิวมว-ฒสิต นักศาร้ด ฟิว นิสิต ายปวธ์ คู่สกุ แกววเชัยพัฒน์taSHยร้ด ฟิว

นิสิต ายปร้ด ฟิวชัยพัฒน์taSHญ*เดชัยพัฒน์taSHา ถนิสิต วไล

ภูริาคตะวนิสิต ตก

39 18p14w0066 วเคร้ด ฟิวาะห*การ้ด ฟิวตลาดในิสิต เคร้ด ฟิว&อขำทวีพรหม,ายสิต นักศงคม

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล (ศาลายา)

ศึกษา@าลายา

นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ-ดสิต นักศงวนิสิต  งามสิต นักศ-ร้ด ฟิวย นิสิต างสิต นักศาวภูริสิต นักศสิต นักศร้ด ฟิว ลอย
โร้ด ฟิวจนิสิต *
ปร้ด ฟิวะสิต นักศงค*

นิสิต างสิต นักศาวณุวัชรฐณุวัชรชัยพัฒน์taSHา นิสิต วลใย นิสิต างสิต นักศาวนิสิต วร้ด ฟิวตนิสิต * เลาหว-ฒ ภูริาคตะวนิสิต ตก
ชัยพัฒน์taSHย

40 18p14w0071 ร้ด ฟิวะบบการ้ด ฟิวสิต นักศอนิสิต เสิต นักศร้ด ฟิวมอจฉร้ด ฟิวยะเร้ด ฟิว&อง
ภูริาคตดกร้ด ฟิววยและพื่อความบ&Gนิสิต ทใตกร้ด ฟิวาฟิวรี่แทรฟฟ

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต าม สิต นักศ-นิสิต ย* พื่อความบงษ*พื่อความบนิสิต จภูริญโญ
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*
จนิสิต ทร้ด ฟิว*

41 18p14w0074 ร้ด ฟิวะบบควบค-มและด+แลการ้ด ฟิวปล+กพื่อความบ&ชัยพัฒน์taSHผู้พิทักษสิต นักศานิสิต การ้ด ฟิว ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
เลGยงปลาและเทคโนิสิต โลยอนิสิต เตอร้ด ฟิว*เนิสิต Oตในิสิต ท-กสิต นักศง

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย

42 18p14w0081 การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าเคร้ด ฟิว&องวดทศึกษา@นิสิต คตเชัยพัฒน์taSHงความคดเหOนิสิต  ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
จากขำทวีพรหมอความบนิสิต เคร้ด ฟิว&อขำทวีพรหมา, ยสิต นักศงคมผู้พิทักษ,านิสิต การ้ด ฟิวตด
แฮชัยพัฒน์taSHแทOก

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&องานิสิต การ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต าดานิสิต  วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทคโนิสิต โลย

ติPเทคโนโลยีดติPเทคโนโลยีามิติPเทคโนผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น บนระบบปพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นการและผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น บนระบบปสุดสงวน งงอายในครอบคร%ว

3

35 18p14w0044 ร้ด ฟิวะบบตดตามกร้ด ฟิวะเปTาสิต นักศตางค*

ศึกษา@าลายา

ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต ายนิสิต นิสิต ทวฒนิสิต * ปร้ด ฟิวะชัยพัฒน์taSHาศึกษา@ร้ด ฟิว นิสิต างสิต นักศาวดวงกมล ยงแชัยพัฒน์taSH,ม นิสิต างสิต นักศาวณุวัชรฐพื่อความบร้ด ฟิว ดเร้ด ฟิวกบ-ษร้ด ฟิวา ภูริาคตะวนิสิต ตก
คม

นิสิต างสิต นักศาวอมร้ด ฟิวร้ด ฟิวตนิสิต * พื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ*
เจร้ด ฟิวญ

นิสิต างสิต นักศาวจนิสิต หจ* -ฑา ตร้ด ฟิวะก+ล ภูริาคตะวนิสิต ตก
ตGงไพื่อความบศึกษา@าล

นิสิต ายตวงสิต นักศทธ์ คู่สกุ= ธ์ คู่สกุร้ด ฟิวาบ-ตร้ด ฟิว

ภูริาคตะวนิสิต ตก

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายอภูริเษก หงษ*วทยากร้ด ฟิว นิสิต ายธ์ คู่สกุร้ด ฟิววชัยพัฒน์taSH แกวภูริร้ด ฟิวมย*

ภูริาคตะวนิสิต ตก

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโอภูริาสิต นักศ วงษ*ทวทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต ายนิสิต ฤดล ค+หาเร้ด ฟิว&องร้ด ฟิวอง

ภูริาคตะวนิสิต ตก

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

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน1งข่งขัน1น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

43 18p15w0017 โมบายแอพื่อความบพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต สิต นักศ6าหร้ด ฟิวบการ้ด ฟิวด+แลการ้ด ฟิวปล+ก ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
พื่อความบ&ชัยพัฒน์taSHแบบไฮโดร้ด ฟิวโปนิสิต กสิต นักศ*ผู้พิทักษ,านิสิต อ-ปกร้ด ฟิวณุวัชรเ* คล&อนิสิต ท

Mobile Application

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

44 18p15w0020 ร้ด ฟิวะบบการ้ด ฟิวปร้ด ฟิวะชัยพัฒน์taSH-มและเคร้ด ฟิว&องม&อการ้ด ฟิวจดการ้ด ฟิว
โคร้ด ฟิวงการ้ด ฟิว

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

Mobile Application

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@

45 18p15w0026 ไบค*เร้ด ฟิวดาห* แอพื่อความบพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต แจงเต&อนิสิต อ-บตเหต-ท,bร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา
อาจเกดขำทวีพรหมbนิสิต กบนิสิต กปPนิสิต c จกร้ด ฟิวยานิสิต 

Mobile Application

46 18p15w0036 โปร้ด ฟิวเทยร้ด ฟิว*

ร้ด ฟิวะดบนิสิต สิต นักศต นิสิต กศึกษา@กษา

47 18p21w0009 เวOบแอพื่อความบพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต แมชัยพัฒน์taSHอพื่อความบ MixoNote

วทยาเขต
ศึกษา@าลายา

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

ธ์ คู่สกุนิสิต วด สิต นักศ-เนิสิต ตนิสิต นิสิต ท*

นิสิต างสิต นักศาวปPญฐตา ศึกษา@ร้ด ฟิวนิสิต ตว นิสิต างสิต นักศาวจร้ด ฟิวร้ด ฟิวยา พื่อความบ&ชัยพัฒน์taSHพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ-* นิสิต างสิต นักศาววร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชรศึกษา@า เสิต นักศมอใจ ภูริาคตะวนิสิต ตก
ร้ด ฟิววงศึกษา@*
งาม

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต ายบ-ญสิต นักศทธ์ คู่สกุ= ยGมวาสิต นักศนิสิต า

นิสิต างสิต นักศาวปยนิสิต -ชัยพัฒน์taSH สิต นักศนิสิต วาสิต นักศนิสิต า นิสิต ายพื่อความบ-ฒพื่อความบงศึกษา@* เผู้พิทักษ&อกพื่อความบพื่อความบฒนิสิต * นิสิต างสิต นักศาวอภูริชัยพัฒน์taSHญา แสิต นักศนิสิต บร้ด ฟิว ภูริาคตะวนิสิต ตก
มงคล
ร้ด ฟิวดษฐ*

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต างสิต นักศาววนิสิต ทนิสิต ย* วร้ด ฟิวยสิต นักศทธ์ คู่สกุา นิสิต ายอดร้ด ฟิว-จ นิสิต ธ์ คู่สกุเลศึกษา@ววฒนิสิต * นิสิต างสิต นักศาวสิต นักศ-ชัยพัฒน์taSHญา เปdยc ม
วฒนิสิต *
ฤทธ์ คู่สกุไกร้ด ฟิว

นิสิต างสิต นักศาวอจฉร้ด ฟิว เร้ด ฟิวมมนิสิต ตร้ด ฟิว ภูริาคตะวนิสิต ตก

Mobile Application

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

นิสิต างสิต นักศาวศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศ-ภูริา ปาลกะ นิสิต ายศึกษา@วกร้ด ฟิว พื่อความบงษ*ชัยพัฒน์taSHาญเดชัยพัฒน์taSH นิสิต ายเสิต นักศฏนิสิต พื่อความบทธ์ คู่สกุ* เกร้ด ฟิวยง
วงศึกษา@* ณุวัชร อย-ธ์ คู่สกุยา
ศึกษา@กดาชัยพัฒน์taSHย

ภูริาคตะวนิสิต ตก

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

-

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต จ-ฬาภูริร้ด ฟิวณุวัชรร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวทยาลย
เพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวบร้ด ฟิว-

48 18p21w0013 อนิสิต ฟิวรี่แทรฟฟนิสิต ตG ไลนิสิต *

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

-

49 18p21w0015 ฮาโล โวแคป

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

50 18p21w0037 ไมนิสิต อยเปลยนิสิต โลก

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

51 18p21w0050 นิสิต กสิต นักศ&บพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ-กร้ด ฟิวร้ด ฟิวม

-

นิสิต ายศึกษา@วะร้ด ฟิวกษ* จตอ-ทศึกษา@นิสิต *

นิสิต ายธ์ คู่สกุร้ด ฟิวาธ์ คู่สกุร้ด ฟิว หวงธ์ คู่สกุร้ด ฟิวร้ด ฟิวมมง นิสิต ายบ-ญญฤทธ์ คู่สกุ= ปDงทม
วฒนิสิต าก+ล

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต สิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศทธ์ คู่สกุ=พื่อความบทยาลย

นิสิต างสิต นักศาวบ6าร้ด ฟิว-ง แจงจตร้ด ฟิว

ด.ช.ท%กษ์ดนัย ฤดน%ย ฤกษ์ดนัย ฤสุดสงวน งกลช%ย ด.ช.พื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นรเทพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น ยางสุดสงวน งมิติPเทคโนบรณ์@OpenO ด.ช.ร%ชติPเทคโนโลยี พื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นนธุประดิษฐกรประดษ์ดนัย ฤฐกร ภูริาคตะวนิสิต ตก

-

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต สิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศทธ์ คู่สกุ=พื่อความบทยาลย

นิสิต างสิต นักศาวบ6าร้ด ฟิว-ง แจงจตร้ด ฟิว

ด.ช.ชนาธุประดิษฐกรป อาไพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นโรจนวงศ

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

-

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต จ-ฬาภูริร้ด ฟิวณุวัชรร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวทยาลย
เพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวบร้ด ฟิว-

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อความบนิสิต เทง

-

52 18p22w0012 อาหาร้ด ฟิวและสิต นักศาร้ด ฟิวอาหาร้ด ฟิว

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

53 18p22w0014 สิต นักศามสิต นักศหายตะล-ยอาเซยนิสิต 2

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

ภูริาคตะวนิสิต ตก

ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต ายพื่อความบ-ทธ์ คู่สกุพื่อความบงษ* ร้ด ฟิวตนิสิต อ6าพื่อความบร้ด ฟิว นิสิต ายพื่อความบงศึกษา@ธ์ คู่สกุร้ด ฟิว กาญจนิสิต กง
วาฬก-ล

นิสิต ายศึกษา@ร้ด ฟิวณุวัชรญ* เจร้ด ฟิวญ

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต สิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศทธ์ คู่สกุ=พื่อความบทยาลย

นิสิต างสิต นักศาวบ6าร้ด ฟิว-ง แจงจตร้ด ฟิว

ด.ช.บ%ญชา เพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น3ยงน%4น

ด.ช.วว%ฒนา ลอทองกล

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต สิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศทธ์ คู่สกุ=พื่อความบทยาลย

นิสิต างสิต นักศาวบ6าร้ด ฟิว-ง แจงจตร้ด ฟิว

นิสิต ายพื่อความบงศึกษา@ธ์ คู่สกุร้ด ฟิว ตร้ด ฟิวถะ

นิสิต ายอศึกษา@วร้ด ฟิวร้ด ฟิวธ์ คู่สกุ สิต นักศมใจหมาย นิสิต ายพื่อความบ-ฒพื่อความบงศึกษา@* มหจตร้ด ฟิวสิต นักศตยา ภูริาคตะวนิสิต ตก

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต สิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศทธ์ คู่สกุ=พื่อความบทยาลย

นิสิต างสิต นักศาวบ6าร้ด ฟิว-ง แจงจตร้ด ฟิว

นิสิต ายไพื่อความบสิต นักศฐ วฒนิสิต ภูริทร้ด ฟิวาภูริร้ด ฟิวณุวัชร* นิสิต ายชัยพัฒน์taSHวศึกษา@ฐพื่อความบงษ* จนิสิต ตศึกษา@ร้ด ฟิวก+ล นิสิต ายธ์ คู่สกุนิสิต วฒนิสิต * สิต นักศ-ขำทวีพรหมจดษฐ*

ภูริาคตะวนิสิต ตก

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต จ-ฬาภูริร้ด ฟิวณุวัชรร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวทยาลย
เพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวบร้ด ฟิว-

นิสิต ายศึกษา@วะร้ด ฟิวกษ* จตอ-ทศึกษา@นิสิต *

นิสิต างสิต นักศาวอภูริร้ด ฟิวญาณุวัชร* กาญจนิสิต  นิสิต างสิต นักศาวชัยพัฒน์taSHลธ์ คู่สกุชัยพัฒน์taSHา ทค6า
เลศึกษา@พื่อความบร้ด ฟิวทว

ภูริาคตะวนิสิต ตก

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อสิต นักศ,งเสิต นักศร้ด ฟิวมการ้ด ฟิวเร้ด ฟิวยนิสิต ร้ด ฟิว+ -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต สิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศทธ์ คู่สกุ=พื่อความบทยาลย

นิสิต างสิต นักศาวบ6าร้ด ฟิว-ง แจงจตร้ด ฟิว

ด.ช.ภาณ์@OpenOพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นงศ เย"นสุดสงวน งบาย ด.ช.จรพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น%ฒน วองประเสุดสงวน งรฐ

56 18p23w0008 ปฏทนิสิต โซเชัยพัฒน์taSHยลอจฉร้ด ฟิวยะ บนิสิต ร้ด ฟิวะบบปฏบตการ้ด ฟิว ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 
แอนิสิต ดร้ด ฟิวอยด*

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวปร้ด ฟิวะย-กต*ใชัยพัฒน์taSHงานิสิต  -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต มหดลวทยานิสิต -สิต นักศร้ด ฟิวณุวัชร*

54 18p22w0021 หนิสิต งสิต นักศ&อแนิสิต ะนิสิต 6าจงหวดเพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวบร้ด ฟิว- ในิสิต ร้ด ฟิว+ปแบบ 3 ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 
มิติPเทคโนติPเทคโนโลยี ผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น บนระบบปานระบบ AR บนสุดสงวน งมิติPเทคโนารทโฟนแอนดรอยด

55 18p22w0052 อศึกษา@วนิสิต สิต นักศายฟิวรี่แทรฟฟEา

-

นิสิต ายธ์ คู่สกุนิสิต ชัยพัฒน์taSHต เสิต นักศOงสิต นักศาล

-

-

นิสิต างศึกษา@ร้ด ฟิวพื่อความบร้ด ฟิว ศึกษา@กด=บ-ญญาร้ด ฟิวตนิสิต * นิสิต ายยศึกษา@ธ์ คู่สกุร้ด ฟิว เทยนิสิต ร้ด ฟิว-,งโร้ด ฟิวจนิสิต * นิสิต ายนิสิต ทธ์ คู่สกุวฒนิสิต * กจ
ปร้ด ฟิวะเสิต นักศร้ด ฟิวฐ

นิสิต ายบ-ชัยพัฒน์taSHนิสิต ย พื่อความบร้ด ฟิวายอนิสิต ทร้ด ฟิว*

ภูริาคตะวนิสิต ตก
ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต างสิต นักศาววร้ด ฟิววร้ด ฟิว* แตงทอง

ภูริาคตะวนิสิต ตก
นิสิต ายพื่อความบชัยพัฒน์taSHพื่อความบจนิสิต * ร้ด ฟิว-จร้ด ฟิวะวโร้ด ฟิวจนิสิต * ภูริาคตะวนิสิต ตก

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

รหัส

โครงการ

ระดับบการแข่งขัน1งข่งขัน1น

หัมวดโครงการ

คณะ

สถาบันน

วทยาเขต

อาจารยทปรกษา

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

ผ"พัฒนฒนา

ภาค

57 18p23w0022 เวOบแอพื่อความบพื่อความบลเคชัยพัฒน์taSHนิสิต สิต นักศ6าหร้ด ฟิวบสิต นักศร้ด ฟิวางจ-ดเหต-การ้ด ฟิวณุวัชรล* ง ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 
บนิสิต แผู้พิทักษนิสิต ท

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวปร้ด ฟิวะย-กต*ใชัยพัฒน์taSHงานิสิต  -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต จ-ฬาภูริร้ด ฟิวณุวัชรร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวทยาลย
เพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวบร้ด ฟิว-

นิสิต ายพื่อความบ-ทธ์ คู่สกุพื่อความบงษ* ร้ด ฟิวตนิสิต อ6าพื่อความบร้ด ฟิว นิสิต ายนิสิต วปฎล จนิสิต ทร้ด ฟิว*เพื่อความบOง

58 18p23w0030 โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมสิต นักศ,ง-ร%บข้อมูลต่างๆ และอมิติPเทคโนลติPเทคโนโลยีางๆ และใชสุดสงวน งนทนา

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวปร้ด ฟิวะย-กต*ใชัยพัฒน์taSHงานิสิต  -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต เบญจมร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSH+ทศึกษา@

นิสิต ายปยะพื่อความบงษ* สิต นักศ-วร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชรพื่อความบา ด.ช.ภมิติPเทคโนเจติPเทคโนโลยีน สุดสงวน งดประเสุดสงวน งรฐ ด.ช.วสุดสงวน งว%ติPเทคโนโลยีติPเทคโนโลยี: ใจพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นรห็น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์᷏ẍ驀Ѐ␀├ÐC:\Users\มิติPเทคโน
เพื่อความบลนิสิต 

ภูริาคตะวนิสิต ตก

59 18p23w0064 โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมในิสิต การ้ด ฟิวฝึกเชื่อมไฟฟ้Dกสิต นักศมาธ์ คู่สกุเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต า
ทกษะ

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวปร้ด ฟิวะย-กต*ใชัยพัฒน์taSHงานิสิต  -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต มหดลวทยานิสิต -สิต นักศร้ด ฟิวณุวัชร*

นิสิต างสิต นักศาวเลาขำทวีพรหมวญ งาม
ปร้ด ฟิวะสิต นักศทธ์ คู่สกุ=

นิสิต ายฉฏร้ด ฟิว สิต นักศ-ทธ์ คู่สกุจาร้ด ฟิว

นิสิต ายเอกวทย* วงศึกษา@*พื่อความบยคฆ์䌙@慬楴搨je搨搨*

ภูริาคตะวนิสิต ตก

60 18p23w0065 โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมแปลงภูริาษาคาร้ด ฟิวาโอเกะโดยใชัยพัฒน์taSHสิต นักศท
อกษร้ด ฟิว

ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวปร้ด ฟิวะย-กต*ใชัยพัฒน์taSHงานิสิต  -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต มหดลวทยานิสิต -สิต นักศร้ด ฟิวณุวัชร*

นิสิต างสิต นักศาวเลาขำทวีพรหมวญ งาม
ปร้ด ฟิวะสิต นักศทธ์ คู่สกุ=

นิสิต ายณุวัชรชัยพัฒน์taSHพื่อความบล ศึกษา@ร้ด ฟิวสิต นักศงขำทวีพรหม*

นิสิต ายนิสิต ภูริทร้ด ฟิว หลมศึกษา@โร้ด ฟิวร้ด ฟิวตนิสิต * นิสิต ายภูริ+ร้ด ฟิวนิสิต ทร้ด ฟิว* พื่อความบวฒนิสิต *

ภูริาคตะวนิสิต ตก

61 18p23w0073 การ้ด ฟิวตร้ด ฟิววจสิต นักศอบการ้ด ฟิวคดลอกร้ด ฟิวหสิต นักศตนิสิต ฉบบในิสิต ชัยพัฒน์taSHGนิสิต  ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 
เร้ด ฟิวยนิสิต โดยการ้ด ฟิวใชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวหสิต นักศตวอย,าง

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวปร้ด ฟิวะย-กต*ใชัยพัฒน์taSHงานิสิต  -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต มหดลวทยานิสิต -สิต นักศร้ด ฟิวณุวัชร*

นิสิต ายพื่อความบชัยพัฒน์taSHญู㌳@琩suthida.l-ตม* อ-ปพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ*

นิสิต ายภูริาวนิสิต  พื่อความบร้ด ฟิวองเผู้พิทักษ,าพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ-* นิสิต ายสิต นักศร้ด ฟิวภูริพื่อความบ สิต นักศายสิต นักศะอาด

ภูริาคตะวนิสิต ตก

62 18p23w0075 โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมถอดและแปลงเสิต นักศยงเปhนิสิต โนิสิต ตดนิสิต ตร้ด ฟิวท ร้ด ฟิวะดบนิสิต กเร้ด ฟิวยนิสิต 
มหลายโนิสิต ตพื่อความบร้ด ฟิวอมกนิสิต 

โปร้ด ฟิวแกร้ด ฟิวมเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวปร้ด ฟิวะย-กต*ใชัยพัฒน์taSHงานิสิต  -

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต มหดลวทยานิสิต -สิต นักศร้ด ฟิวณุวัชร*

นิสิต ายพื่อความบชัยพัฒน์taSHญู㌳@琩suthida.l-ตม* อ-ปพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ*

นิสิต ายกฤตเมธ์ คู่สกุ เกยร้ด ฟิวตก-ล
วฒนิสิต า

ภูริาคตะวนิสิต ตก

63 18p32w0032 การ้ด ฟิวคนิสิต หาและจดจ6าขำทวีพรหมอความบนิสิต ภูริาพื่อความบถ,ายโดย หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ
การ้ด ฟิวใชัยพัฒน์taSHพื่อความบนิสิต &G ทจ-ดเด,นิสิต และขำทวีพรหมอม+ลร้ด ฟิว+ปร้ด ฟิว,าง

BEST 2016-Text Location
Detection Contest

เทคโนิสิต โลยสิต นักศาร้ด ฟิวสิต นักศนิสิต เทศึกษา@
และการ้ด ฟิวสิต นักศ&อสิต นักศาร้ด ฟิว

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

วร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ค+,สิต นักศก-ลนิสิต ร้ด ฟิวนิสิต ดร้ด ฟิว*

วร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ค+,สิต นักศก-ลนิสิต ร้ด ฟิวนิสิต ดร้ด ฟิว*

ภูริาคตะวนิสิต ตก

64 18p32w0047 การ้ด ฟิวคนิสิต หาตวเลขำทวีพรหม

BEST 2016-Text Location
Detection Contest

วศึกษา@วกร้ด ฟิวร้ด ฟิวมศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และ มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต าม โสิต นักศภูริณุวัชร ผู้พิทักษ+มจร้ด ฟิวร้ด ฟิวยา
เทคโนิสิต โลยอ-ตสิต นักศาหกร้ด ฟิวร้ด ฟิวม พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*
จนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต างสิต นักศาวมาร้ด ฟิวสิต นักศา อศึกษา@ร้ด ฟิวางก+ร้ด ฟิว นิสิต างสิต นักศาวปทดา แก,นิสิต เผู้พิทักษ&อก
ณุวัชร อย-ธ์ คู่สกุยา

ภูริาคตะวนิสิต ตก

65 18p33w0011 ปร้ด ฟิวGนิสิต เตอร้ด ฟิว*อกษร้ด ฟิวเบร้ด ฟิวลล*ร้ด ฟิวะบบ internet of thing หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ

Internet of Things

-

โร้ด ฟิวงเร้ด ฟิวยนิสิต จ-ฬาภูริร้ด ฟิวณุวัชรร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวทยาลย
เพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวบร้ด ฟิว-

นิสิต ายภูริาณุวัชร-พื่อความบงศึกษา@* เยยมยง
วร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร

นิสิต ายณุวัชรวร้ด ฟิว-ตม* ไพื่อความบร้ด ฟิวร้ด ฟิว-,งเร้ด ฟิว&อง นิสิต ายคคเนิสิต ศึกษา@ สิต นักศ-ทธ์ คู่สกุร้ด ฟิวตนิสิต *

66 18p33w0079 ชัยพัฒน์taSH-ดอ-ปกร้ด ฟิวณุวัชร*สิต นักศ6าหร้ด ฟิวบตร้ด ฟิววจสิต นักศอบจ6านิสิต วนิสิต ผู้พิทักษ+โดยสิต นักศาร้ด ฟิว หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ
พื่อความบร้ด ฟิวอมร้ด ฟิวะบบแนิสิต ะนิสิต 6าการ้ด ฟิวเดนิสิต ทางผู้พิทักษ,านิสิต ร้ด ฟิวถปร้ด ฟิวะจ6า
ทาง
67 18p34w0001 การ้ด ฟิวเย&Gองเพื่อความบ&อการ้ด ฟิวร้ด ฟิว+จ6าภูริาษาธ์ คู่สกุร้ด ฟิวร้ด ฟิวมชัยพัฒน์taSHาตอย,าง หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ
ชัยพัฒน์taSHาญฉลาด

Internet of Things

วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโอภูริาสิต นักศ วงษ*ทวทร้ด ฟิวพื่อความบย* นิสิต ายธ์ คู่สกุณุวัชรชัยพัฒน์taSHวฒนิสิต * เจตนิสิต า

Artificial Intelligence
Application

วทยาศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

ทศึกษา@นิสิต วร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร ศึกษา@+นิสิต ย*กลาง

นิสิต ายภูริคพื่อความบล พื่อความบงษ*ทว

ภูริาคตะวนิสิต ตก

68 18p34w0007 การ้ด ฟิวสิต นักศร้ด ฟิวางตวละคร้ด ฟิวเสิต นักศม&อนิสิต ทคลายคลงกบผู้พิทักษ+ใชัยพัฒน์taSH หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ
โดยใชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิว+ปถ,ายหนิสิต าตร้ด ฟิวง

Artificial Intelligence
Application

มหาวทยาลยมหดล วทยาเขำทวีพรหมต
ศึกษา@าลายา

วร้ด ฟิวพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ* ค+,สิต นักศก-ลนิสิต ร้ด ฟิวนิสิต ดร้ด ฟิว*

นิสิต ายเมธ์ คู่สกุา ลมปวร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร

ภูริาคตะวนิสิต ตก

69 18p34w0042 แขำทวีพรหมนิสิต กลคดแยกขำทวีพรหมนิสิต าดไขำทวีพรหม,ไก,

หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ

Artificial Intelligence
Application

Information and
Communication
Technology
วศึกษา@วกร้ด ฟิวร้ด ฟิวมศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และ
เทคโนิสิต โลยอ-ตสิต นักศาหกร้ด ฟิวร้ด ฟิวม

มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโสิต นักศภูริณุวัชร ผู้พิทักษ+มจร้ด ฟิวร้ด ฟิวยา

นิสิต ายธ์ คู่สกุร้ด ฟิวเดชัยพัฒน์taSH ศึกษา@ร้ด ฟิวธ์ คู่สกุมาสิต นักศถาพื่อความบร้ด ฟิว นิสิต ายพื่อความบงษ*ชัยพัฒน์taSHต พื่อความบลกตพื่อความบนิสิต ธ์ คู่สกุ+* นิสิต างสิต นักศาวพื่อความบชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิวนิสิต พื่อความบ เทยงตร้ด ฟิวง ภูริาคตะวนิสิต ตก

70 18p34w0057 ห-,นิสิต ยนิสิต ต*เลยนิสิต แบบ

หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ

Artificial Intelligence
Application

วศึกษา@วกร้ด ฟิวร้ด ฟิวมศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*และเทร้ด ฟิว มหาวทยาลยศึกษา@ลปากร้ด ฟิว วทยาเขำทวีพรหมต
โนิสิต โลยอ-ตสิต นักศาหกร้ด ฟิวร้ด ฟิวม
พื่อความบร้ด ฟิวะร้ด ฟิวาชัยพัฒน์taSHวงสิต นักศนิสิต ามจนิสิต ทร้ด ฟิว*

นิสิต ายโสิต นักศภูริณุวัชร ผู้พิทักษ+มจร้ด ฟิวร้ด ฟิวยา

นิสิต ายพื่อความบร้ด ฟิวพื่อความบฒนิสิต * อ-ดมธ์ คู่สกุร้ด ฟิวร้ด ฟิวม นิสิต ายพื่อความบงศึกษา@นิสิต นิสิต ท* สิต นักศ-ขำทวีพรหมนิสิต มตร้ด ฟิว นิสิต ายมงคล พื่อความบร้ด ฟิววฒนิสิต มงคล ภูริาคตะวนิสิต ตก
ร้ด ฟิวกษ*

ภายในการเชอมิติPเทคโนโยงโครงข้อมูลต่างๆ และายเฉพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นาะท3 (ชอ
โปรแกรมิติPเทคโน : Local Link)

หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ

นิสิต างสิต นักศาวมนิสิต า พื่อความบงษ*ทว ร้ด ฟิวชัยพัฒน์taSHชัยพัฒน์taSH นิสิต างสิต นักศาวศึกษา@ร้ด ฟิววจ ชัยพัฒน์taSHาญใชัยพัฒน์taSHจกร้ด ฟิว ภูริาคตะวนิสิต ตก

นิสิต ายกฤษฏ= แซ,เตย

นิสิต ายธ์ คู่สกุนิสิต พื่อความบล สิต นักศ-ภูริาพื่อความบ

นิสิต ายณุวัชรลงกร้ด ฟิวณุวัชร* บ-ญเจร้ด ฟิวญ ภูริาคตะวนิสิต ตก
ภูริาคตะวนิสิต ตก

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

รหัส

โครงการ

71 18p34w0063 เคร้ด ฟิว&องขำทวีพรหมายเสิต นักศ&Gออตโนิสิต มต

ระดับบการแข่งขัน1งข่งขัน1น
หวขำทวีพรหมอพื่อความบเศึกษา@ษ

หัมวดโครงการ
Artificial Intelligence
Application

คณะ

สถาบันน

วศึกษา@วกร้ด ฟิวร้ด ฟิวมคอมพื่อความบวเตอร้ด ฟิว* มหาวทยาลยเกษตร้ด ฟิวศึกษา@าสิต นักศตร้ด ฟิว*
ก6าแพื่อความบงแสิต นักศนิสิต 
ก6าแพื่อความบงแสิต นักศนิสิต 

วทยาเขต
ก6าแพื่อความบงแสิต นักศนิสิต 

อาจารยทปรกษา
ปาร้ด ฟิวฉตร้ด ฟิว เสิต นักศร้ด ฟิวมว-ฒสิต นักศาร้ด ฟิว

หัวหันาโครงการ

ผ"พัฒนฒนา

นิสิต างสิต นักศาวศึกษา@ศึกษา@วร้ด ฟิวร้ด ฟิวณุวัชร วร้ด ฟิวยพื่อความบร้ด ฟิว นิสิต ายณุวัชรฐวชัยพัฒน์taSHร้ด ฟิว บ-ญเกด
สิต นักศวสิต นักศด=

ผ"พัฒนฒนา

ภาค
ภูริาคตะวนิสิต ตก

