
ผลการต�ดส
น

ท� รห�ส โครงการ ประเภทโครงการ สถาบ�น จ�งหว�ด อาจารย�ท�ปร�กษา ห�วหน าโครงการ ผ! พ�ฒนา ผ! พ�ฒนา ภาค

โปรแกรมเพ&�อความบ�นเท
ง ระด�บน
ส 
ต น�กศ �กษา

13P11C002 กร	งเทพมหานคร นายเจษฎา เจร�ญก�จวรว	ฒ� นายชน�นทร� ธนาพรว�ศาล กลาง

13P11C079 จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล%ย กร	งเทพมหานคร นายว�ษณ	  โคตรจร%ส นายธ%นยพงศ� ไกรศร*ว	ฒ�วงศ� นายเมษวรา  นาคส	ข นายประพ%ฒน� บร�บ/รณ�โภคา กลาง

13P11S002 ภ/เก2ต นายจ%กพ%นธ�  ส%วบ	ตร นายปว*ร�  ภคเมฆานนท� นายณ%ฐว%ฒน�  ส �งห�เหน*ยว ใต6

ชมเชย 13P11C041 กะท�ข6น มหาว�ทยาล%ยเกษตรศาสตร� กร	งเทพมหานคร นางสาวฐ�ต�วรรณ ศร*นาค นายเบญจรงค� ก%ลยานม�ตตา นายศ�รว%ชร พ�ท%กษ�สฤษด�: กลาง

ชมเชย 13P11C104 ว�สคาเร*ย มหาว�ทยาล%ยศ�ลปากร เพชรบ	ร* นายจ%กรพ%นธ� เชาว�ปร*ชา นายแสตมป� เฆษะปะบ	ตร นายจรรยวรรษ ศร*สม%ยก	ล นายอาร%มภ� โหรา กลาง

ชมเชย 13P11N010 ควายซ�?งว�?งทะล	โลก มหาว�ทยาล%ยเช*ยงใหม@ เช*ยงใหม@ นายพ%ชรพงษ�  เว*ยงนาค นายทรรศน�ร%ตน�  ยาว�ช%ย นายว%ลลภ  ว%ฒนาราโชท%ย - เหนBอ

โปรแกรมเพ&�อส)งเสร
มการเรยนร!  ระด�บน
ส 
ต น�กศ �กษา

13P12W001 สB?อการสอนประย	กต�ว�ชาด�จ�ตอลพBDนฐาน  มหาว�ทยาล%ยมห�ดล นครปฐม นางสาวว%สกา ว�ส	ทธ�ว�เศษ นายวรกร ทองส	ข นายฐ�ต�ว%ฒน� เผด2จส	ว%นน	ก/ล นายว%ชรพ%นธ	� ธนก�จจFาร/ญ ตะว%นตก

อ	ดรธาน* นางว%นทน*  ร%ฐสม	ทร นายอรรถว	ฒ�  อ6อห�ร%ญ

ชมเชย 13P12C051 สงครามฟ�ส �กส�ทะล	อวกาศ มหาว�ทยาล%ยเกษตรศาสตร� กร	งเทพมหานคร นางสาวฐ�ต�วรรณ ศร*นาค นายพ�ชญว%ฒน� กาญจนาเวส นายณพ%ชร ร%ตนถาวรก�ต� นายธนาท�พย� อาชวเมธ* กลาง

ชมเชย 13P12E014 น%กฟ�ส �กส�น6อยผจญภ%ยในโลกไซเบอร� จ%นทบ	ร* นายศ%กด�:ดา อ@างว%ฒนก�จ นายณ%ฐชานนท� เมBองทอง นายจ%กรพ%นธ� ราโช ตะว%นออก

ชมเชย 13P12N035 มหาว�ทยาล%ยนเรศวร พ�ษณ	โลก นายไพส�ฐ  โกส	ม นายพชรพล  อ	ดมล%กษณ� เหนBอ

โปรแกรมเพ&�อช)วยคนพ
การ ระด�บน
ส 
ต น�กศ �กษา

13P13W001 มหาว�ทยาล%ยมห�ดล นครปฐม นายจ�รว%ฒน� จ�ตประส/ตว�ทย� นายอภ�ว%นท� ตร%งค�ตระก/ล นายรต�กร ช%ยว%ฒนธรรม ตะว%นตก

13P13C012 มหาว�ทยาล%ยเกษตรศาสตร� กร	งเทพมหานคร นายช%ยพร ใจแก6ว นายพ*รเดช บางเจร�ญทร%พย� นายฆนา จ�นดาม%ยก	ล นายป�ต�พงษ� ป�ตาวรานนท� กลาง

13P13W002 ความฝ%นอ%นมBดม�ด มหาว�ทยาล%ยมห�ดล นครปฐม นายบ	ญส�ทธ�: ย�Dมวาสนา นายกFาช%ย โลเกศกระว* นายวาร�ท ทว*กาญจน� นายภาค�น แจ6งกระจ@าง ตะว%นตก

โครงการการแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ
วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท� 13  (NSC 2011)

ว�นท� 2 ก8มภาพ�นธ� 2554 ณ ศ!นย�การค าแฟช ��นไอส�แลนด� กร8งเทพฯ

รางว%ลท*? 1 เกมเทศกาลสงกรานต�: แสปลชอาวร� โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กศOกษา)
สถาบ%นเทคโนโลย*
พระจอมเกล6าเจ6าค	ณทหาร
ลาดกระบ%ง

นายเก*ยรต�ก/ล เจ*ยรน%ยธนะ
ก�จ

นายนวกานต� ประเสร�ฐเจร�ญ
ก�จ

รางว%ลท*? 2 การพ%ฒนาเกมพ%ซเซ�ลสามม�ต�ม	มมองบ	คคลท*?สามด6วยอ%นเร*
ยลเอ2นจ�Dน โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กศOกษา)

รางว%ลท*? 3 เกมฝ/งบ�นระหF?าฟ6า ภาค 3  โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กศOกษา) มหาว�ทยาล%ยสงขลา
นคร�นทร� ว�ทยาเขตภ/เก2ต

นายธรรมศาสตร�  ว�ส	ทธา
รมณ�

โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กศOกษา) นางสาวณ�ชน%นทน� ศ%กด�:ส �นธ	�
ช%ย

โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กศOกษา)

โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กศOกษา)

ไม@ม*รางว%ลท*? 1

รางว%ลท*? 2 โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กศOกษา)

รางว%ลท*? 3 13P12I947 สB?อการเร*ยนการสอนเสมBอนจร�งออนไลน�ด6วยเทคโนโลย* AR ว�ชาคอมพ�วเตอร�เบBDองต6นโปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6  
(น%กศOกษา) มหาว�ทยาล%ยราชภ%ฏอ	ดรธาน* นายอมรเทพ  ส	ปร*ย�ว%ฒนะ

สก	ล
ตะว%นออก
เฉ*ยงเหนBอ

โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กศOกษา)

โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กศOกษา)

มหาว�ทยาล%ยเทคโนโลย*ราช
มงคลตะว%นออก ว�ทยาเขต
จ%นทบ	ร*

นายกฤต�เดช ปราการยา
นนท�

เนBDอเยB?ออ%กเสบ...เรB?องธรรมดาท*?ไม@ธรรมดา โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กศOกษา)

นายแพทย�ณตพล  ศ	ภณ%ฐ
เศรษฐก	ล

นายว	ฒ�ดน%ย  คล@องส%นต�
ร%กษ�

รางว%ลท*? 1 ระบบควบค	มการกระต	6นกล6ามเนBDอคล6ายอ	ปกรณ�เสร�ม 
สFาหร%บร%กษาผ/6ป@วยอ%มพาตท*?ปลายเท6าตก โปรแกรมเพB?อช@วยคนพ�การ (น%กศOกษา) ดร.เซง เล�ศมโนร%ตน�

รางว%ลท*? 2 สป*Wค-อ%พ: ระบบถ@ายทอดการสB?อสารอ%ตโนม%ต� โปรแกรมเพB?อช@วยคนพ�การ (น%กศOกษา)

รางว%ลท*? 3 โปรแกรมเพB?อช@วยคนพ�การ (น%กศOกษา)

http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P12I947
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P12I947
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P12I947


ท� รห�ส โครงการ ประเภทโครงการ สถาบ�น จ�งหว�ด อาจารย�ท�ปร�กษา ห�วหน าโครงการ ผ! พ�ฒนา ผ! พ�ฒนา ภาค

โครงการการแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ
วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท� 13  (NSC 2011)

ว�นท� 2 ก8มภาพ�นธ� 2554 ณ ศ!นย�การค าแฟช ��นไอส�แลนด� กร8งเทพฯ

ชมเชย 13P13C016 ระบบออนไลน�สFาหร%บร@วมสร6างและแบ@งป%นหน%งสBอเส*ยงเดซ*? จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล%ย กร	งเทพมหานคร นายอต�วงศ� ส	ชาโต นายสงพงษ� โอฬารธ%ชน%นท� นายณ%ฐพล เจร�ญช%ย นายณ%ฏฐ� เล�ศวงศ�คณาก/ล กลาง

ชมเชย หนองคาย นางสาวปโยธร  อ	ราธรรมก	ล นายอ�ทธ�พล  บ	ญฤทธ�: นางสาวโศจ�ร%ตน   สอนถม นายคฑาว	ธ  จ%นทบ�ล

โปรแกรมเพ&�องานการพ�ฒนาด านว
ทยาศาสตร�และเทคโนโลย ระด�บน
ส 
ต น�กศ �กษา

13P14E012 ระบบว�เคราะห�ฝ@าเท6าเพB?อการว�น�จฉ%ยโรค ชลบ	ร* นายไพร%ช สร6อยทอง - ตะว%นออก

ขอนแก@น นายส%นต�  ท�นตะน%ย นางสาวท�ตาพ%นธ� เร�ญไธสง -

13P14C018 จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล%ย กร	งเทพมหานคร นายมน%สศานต�: มน/ญช%ย นายภาน	 ก�ตต�ธรก	ล - กลาง

ชมเชย 13P14C042 จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล%ย กร	งเทพมหานคร นายพ�ษณ	  คนองช%ยยศ นายธนากร สB?อว*ระช%ย นายกว�น ส	ทธ�พงศ�คณาส%ย นายอ�ศราณ	 แสงส	วรรณ กลาง

ชมเชย 13P14N005 มหาว�ทยาล%ยเช*ยงใหม@ เช*ยงใหม@ นายศ�ษฎ�  ส	ระกมลเล�ศ นายนร%ฐ  ฟ/@เจร�ญ - เหนBอ

โปรแกรมเพ&�อการประย8กต�ใช งานส@าหร�บล
น8กซ� ระด�บน
ส 
ต น�กศ �กษา

13P15C003 จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล%ย กร	งเทพมหานคร นายวรพงษ� ล*ว%ฒก�จ นายนภดล พ%นธ	�ป%ญญาเล�ศ - - กลาง

13P15C008 โปรแกรมสร6างภาพสามม�ต�แบบสเตอร�โอสโคป�กจากภาพน�?ง จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล%ย กร	งเทพมหานคร นายพ�ษณ	  คนองช%ยยศ นายณพว%ฒน� ม	กตพ%นธ	� นายส�ทธ�โชค ส	พรรณ นายจ	ลภ%ทร� จ	ลนวล กลาง

ชมเชย 13P15C013 จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล%ย กร	งเทพมหานคร นายน%ทท* น�ภาน%นท� นายนครา ก�ตต�ศ �ร�ก	ล นายธน	ส เก�ดลาภ - กลาง

ชมเชย 13P15W004 วราน	สค6นหา มหาว�ทยาล%ยศ�ลปากร นครปฐม นายโอภาส วงษ�ทว*ทร%พย� นายว%นชนะ ม%?นพรรษา - - ตะว%นตก

ชมเชย มหาสารคาม นายสมนOก  พ@วงพรพ�ท%กษ� นายส%นต�ส	ข  ปากว�เศษ นายจ*รศ%กด�: จFาปาหอม -

โปรแกรมเพ&�อความบ�นเท
ง ระด�บน�กเรยน

13P21E005 โอปปาต�กะ อส	รส/รย� โรงเร*ยนระยองว�ทยาคม ระยอง นางอ%จฉรา ร%ตนวงษ� นายท�นกฤต งามด* นายวโรภาส ช	นณะวงค� ตะว%นออก

โปรแกรมเพB?อช@วยคนพ�การ (น%กศOกษา)

13P13I698 อ%งกะล	งม�วส�คสFาหร%บผ/6พ�การทางแขนด6วยเทคโนโลย* Motion DetectionโปรแกรมเพB?อช@วยคนพ�การ (น%กศOกษา) มหาว�ทยาล%ยขอนแก@น ว�ทยาเขตหนองคาย ตะว%นออก
เฉ*ยงเหนBอ

ไม@ม*รางว%ลท*? 1

รางว%ลท*? 2 โปรแกรมเพB?องานการพ%ฒนาด6าน
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย* (น%กศOกษา)

มหาว�ทยาล%ยเกษตรศาสตร� 
ว�ทยาเขตศร*ราชา

นายย	ทธพงศ� อ	ณหทว*
ทร%พย�

นางสาวณ%ฐกานต� ล�ข�ตผล
จร/ญ

รางว%ลท*? 2 13P14I681 โปรแกรมกระดานภาพโดยใช 6เทคโนโลย*ว*โมท โปรแกรมเพB?องานการพ%ฒนาด6าน
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย* (น%กศOกษา) มหาว�ทยาล%ยขอนแก@น นางสาวกนกพร  พ�มลว�ชยา

ก�จ
ตะว%นออก
เฉ*ยงเหนBอ

รางว%ลท*? 3 การส%?งการคอมพ�วเตอร�จากการเคลB?อนไหวของมBอผ@านเวบ
แคม

โปรแกรมเพB?องานการพ%ฒนาด6าน
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย* (น%กศOกษา)

นางสาวนงล%กษณ� โควาว�สา
ร%ช

ระบบการสร6างแบบจFาลอง 3 ม�ต� ด6วยเลเซอร�สแกน โปรแกรมเพB?องานการพ%ฒนาด6าน
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย* (น%กศOกษา)

ระบบเช2คชB?อผ@านระบบ RFID แบบพกพา โปรแกรมเพB?องานการพ%ฒนาด6าน
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย* (น%กศOกษา)

นายอาน%นท�  ส*ห�พ�ท%กษ�
เก*ยรต�

ไม@ม*รางว%ลท*? 1

รางว%ลท*? 2 ระบบร%บแจ6งป%ญหาล/กค6าสFาหร%บธ	รก�จขนาดกลางและขนาด
เล2ก

โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งานสFาหร%บ
ล�น	กซ� (น%กศOกษา)

รางว%ลท*? 3 โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งานสFาหร%บ
ล�น	กซ� (น%กศOกษา)

โปรแกรมร/6จFาและค6นหารายละเอ*ยดร6านอาหารด6วยภาพถ@าย
และเครBอข@ายส%งคม

โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งานสFาหร%บ
ล�น	กซ� (น%กศOกษา)

โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งานสFาหร%บ
ล�น	กซ� (น%กศOกษา)

13P15I845 การพ%ฒนาต@อยอดไฟร�วอลล�เพB?อให6ม*ประส�ทธ�ภาพ ยBดหย	@น และสามารถตรวจสอบได6โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งานสFาหร%บ
ล�น	กซ� (น%กศOกษา) มหาว�ทยาล%ยมหาสารคาม ตะว%นออก

เฉ*ยงเหนBอ

รางว%ลท*? 1 โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กเร*ยน) นางสาวก	ลธ�ดา ด	ษฎ*วงษ�
กFาจร

http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P13I698
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P13I698
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P13I698
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P14I681
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P14I681
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P14I681
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P15I845
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P15I845
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P15I845


ท� รห�ส โครงการ ประเภทโครงการ สถาบ�น จ�งหว�ด อาจารย�ท�ปร�กษา ห�วหน าโครงการ ผ! พ�ฒนา ผ! พ�ฒนา ภาค

โครงการการแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ
วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท� 13  (NSC 2011)

ว�นท� 2 ก8มภาพ�นธ� 2554 ณ ศ!นย�การค าแฟช ��นไอส�แลนด� กร8งเทพฯ

13P21N002 ศOกผ*เสBDอสม	ทร ปะทะ ทศก%ณฐ� พ�ช �ตใจสาธ	 เช*ยงใหม@ นางร	@งกานต�  ว%งบ	ญ นายณ%ฐธ%ญ  เสถ*ยรศ%กด�:พงศ� นายวร%ญสรณ�  กร�นทราท%นต� นางสาวชล�พา  ด	ลยากร เหนBอ

13P21N004 ข%บรถไฟไทย เช*ยงใหม@ นางร	@งกานต�  ว%งบ	ญ นายพลว%ต  ว*ระพ%นธ	�พ�ส �ษฐ� นายร%กษ�ต  ก%นไพเราะ เหนBอ

ชมเชย 13P21C101 กร	งเทพมหานคร นายเดชา ดร�นทพงศ� นางสาวอรกมล น�ละนนท� เด2กหญ�งพรฤท%ย บ	นนาค กลาง

ชมเชย 13P21E011 ศOกจอมราช%นย� โรงเร*ยนระยองว�ทยาคม ระยอง นางอ%จฉรา ร%ตนวงษ� นายเฉล�มพงษ� สมานส�นธ	� นายส�ทธานต� ร%ตนเหล*?ยม นายน�ธ� แรมว�โรจน� ตะว%นออก

โปรแกรมเพ&�อส)งเสร
มการเรยนร!  ระด�บน�กเรยน

13P22S020 ผจญภ%ยในอาณาจ%กรเซลล� สงขลา นายว�น%ย ร%ตนพล นางสาววาร�ชา หมB?นส �ทธ�: นางสาวอ%งคณา พรหมร%ตน� ใต6

13P22N109 เช*ยงใหม@ นางร	@งกานต�  ว%งบ	ญ นายจ�รวรรธ  ทาร�ยะ นายภ%ทรกฤต  ปท	มาส/ตร นายณ%ฐนนท�  พรพ�ภาค เหนBอ

ชมเชย 13P22C119 ผ%กน6อยผจญภ%ย กร	งเทพมหานคร นางสาวศรา หร/จ�ตตว�ว%ฒน� นางสาวส�ร�กร  ว�เศษผล�ตผล กลาง

ชมเชย 13P22N067 ช*ว�ตส%ตว�น@าร/6 ควบค/@จ�นตนาการผ@านระบบเครBอข@ายออนไลน� เช*ยงใหม@ นางสาวสมร%ก ปร�ยะวาท* นายธ*รฉ%ตร อ�นถา นายอาท�ตย� ส	ตะวงศ� นางสาวนว�นดา เก*รต�น�ต�ก	ล เหนBอ

ชมเชย 13P22E028 สน	กก%บตารางธาต	 ชลบ	ร* นายว�เช*ยร ดอนแรม นายภ�ราย	 ลานเล*Dยง นายย	ทธเก*ยรต� ใจประเสร�ฐ นางสาวพยานร%ก ศร*ว�เศษ ตะว%นออก

ชมเชย เลย นายองอาจ  เกตะว%นด* นายพงษ�เทพ  ศ�ร�พ�ท%กษ�ช%ย นายธ%นวน%นท�  แก6วแกมเกษ -

โปรแกรมเพ&�อการประย8กต�ใช งาน ระด�บน�กเรยน

13P23W006 โรงเร*ยนมห�ดลว�ทยาน	สรณ� นครปฐม นางศ�ร�พร ศ%กด�:บ	ญญาร%ตน� นายจ�รว%ฒน� เอ*?ยมสFาอางค� - - ตะว%นตก

13P23C001 กร	งเทพมหานคร นายอภ�ชาต�  พ/ลสว%สด�: นายมน%สว�น หาญมงคลช%ย นายณฐนนท� อ�นทร�พล%บ - กลาง

13P23W001 โรงเร*ยนมห�ดลว�ทยาน	สรณ� นครปฐม นายบ	ญนท* ศ%กด�:บ	ญญาร%ตน� นายศร%ณย/ ภ/ษ�ต - - ตะว%นตก

ชมเชย กาฬส�นธ	� นายสมเจตน�  ฤทธ�:ส	วรรณ� นายเจษฎา  ส	ขจ%นด* นายว�โรจน�  ร	@งเรBองเกษม -

ชมเชย 13P23N008 โปรแกรมตรวจข6อสอบอ%ตโนม%ต� กFาแพงเพชร นายว%ฒนา เมฆ*

รางว%ลท*? 2 โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กเร*ยน) โรงเร*ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทยาล%ย

รางว%ลท*? 3 โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กเร*ยน) โรงเร*ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทยาล%ย

นางสาวบ	ษยพรรณ  สาวะ
ม/ล

ค	ณ-นะ-ทFา โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กเร*ยน) โรงเร*ยนเซนต�ฟร%งซ�สซา
เว*ยร� คอนแวนต�

นางสาวพ�มพ�สรร ร%ตนด�ลก 
ณ ภ/เก2ต

โปรแกรมเพB?อความบ%นเท�ง (น%กเร*ยน)

รางว%ลท*? 1 โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กเร*ยน) โรงเร*ยนมอ.ว�ทยาน	สรณ� นางสาวป%ญฐ�ตา ศร*น�ต�วรวง

ศ�

รางว%ลท*? 2 ไปเลย! ระบบน�เวศล/กพ@อ! โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กเร*ยน)

โรงเร*ยนปร�Dนส�รอยแยลส�
ว�ทยาล%ย

ไม@ม*รางว%ลท*? 3

โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กเร*ยน)

โรงเร*ยนเซนต�ฟร%งซ�สซา
เว*ยร� คอนแวนต�

นางสาวส	ก%ญญา ภ%กด*นฤ
พ%ทธ�

เด2กหญ�งศศ�นา  นาคมณฑ
นาค	6ม 

โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กเร*ยน)

โรงเร*ยนมงฟอร�ตว�ทยาล%ย
แผนกม%ธยม และโรงเร*ยนโป
ล�เทคน�คลานนา

โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กเร*ยน)

โรงเร*ยนจ	ฬาภรณราช
ว�ทยาล%ย ชลบ	ร*

13P22I874 ล/กค�ดมห%ศจรรย� โปรแกรมเพB?อส@งเสร�มการเร*ยนร/6 
(น%กเร*ยน) โรงเร*ยนเลยพ�ทยาคม ตะว%นออก

เฉ*ยงเหนBอ

รางว%ลท*? 1 Jerboa: โปรแกรมแก6ไขเว2บเพจบนหน6าเว2บไซต� โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งาน 
(น%กเร*ยน)

รางว%ลท*? 2 โครงการระบบจFาลองคอมพ�วเตอร�เสมBอนเพB?อการควบค	มใน
ระบบล�น	กส�

โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งาน 
(น%กเร*ยน)

โรงเร*ยนบด�นทรเดชา (ส�งห� 
ส �งหเสน*) ๒

รางว%ลท*? 3 ระบบแปลงช	ดคFาส%?งโปรแกรมภาษาเป2นแผนภาพข%Dนตอนว�ธ* โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งาน 
(น%กเร*ยน)

13P23I692 โปรแกรมตรวจกระดาษข6อสอบแบบ 2B โดยใช 6เครB?องสแกนเนอร�อย@างง@ายโปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งาน 
(น%กเร*ยน) โรงเร*ยนสามช%ย ตะว%นออก

เฉ*ยงเหนBอ

โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งาน 
(น%กเร*ยน)

โรงเร*ยนกFาแพงเพชร
พ�ทยาคม

เด2กชายอ%ฑฒว�ชญ� จร�ยาส�ร�
ส	ข

เด2กหญ�งณ%ฐณ�ชา ราช
ประส�ทธ�:

เด2กชายพ*รพ%ทธ�  เลาหพ�บ/ล
ร%ตนา

http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P22I874
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P22I874
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P22I874
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P23I692
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P23I692
http://www.esswpark.org/nsc/2011/show.php?prID=13P23I692


ท� รห�ส โครงการ ประเภทโครงการ สถาบ�น จ�งหว�ด อาจารย�ท�ปร�กษา ห�วหน าโครงการ ผ! พ�ฒนา ผ! พ�ฒนา ภาค

โครงการการแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ
วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท� 13  (NSC 2011)

ว�นท� 2 ก8มภาพ�นธ� 2554 ณ ศ!นย�การค าแฟช ��นไอส�แลนด� กร8งเทพฯ

ชมเชย 13P23S006 ม�ตรแท6ธ	รก�จ โรงเร*ยนภ/เก2ตว�ทยาล%ย ภ/เก2ต นายจ%กรกฤษณ� ศ�ร�ว%ฒน� เด2กชายวงศกร เทศยร%ตน� เด2กชายภ%ทร จาร	อร�ยานนท� เด2กชายว�ทว�น โค6วเจร�ญ ใต6

13P31S001 คาร�บอนค	ง Environment App Contest สงขลา นายส	ธน แซ@ว@อง นายปฐมพร  แสงว�ส	ทธ�: นายกร%ณยพ%ชญ� ยงวณ�ชชา นายเศรษฐการ�ณ� ศ �ลปสม%ย ใต6

13P31W002 Environment App Contest มหาว�ทยาล%ยศ�ลปากร นครปฐม นางสาวน*รนา แซ@เต*ยว - - ตะว%นตก

ชมเชย 13P31E002 สม	ดจดบ%นทOกไลเคนสFาหร%บแอนดรอย Environment App Contest ฉะเช�งเทรา นายส	พ%ฒน� ส	ขเกษม นายปฏ�รพ ส	ขใย นายพ�เชษฐ� ต%นส	วรรณร%ตน� ตะว%นออก

13P32C010 Mobile Application มหาว�ทยาล%ยเกษตรศาสตร� กร	งเทพมหานคร นายช%ยพร ใจแก6ว - - กลาง

13P32W005 โครงการการท@องเท*?ยวในร/ปแบบภารก�จบนสมาร�ทโฟน Mobile Application มหาว�ทยาล%ยมห�ดล นครปฐม นายส	รว	ฒ� ธนพ�พ%ฒน� นายธน�ต วรรธกะว�กรานต� นายว*รว%ฒน� พงศ�จ�รส �น ตะว%นตก

13P32S005 ระบบกระจายข6อม/ลก�จกรรมอ�งสถานท*? Mobile Application สงขลา นายธ%ชช%ย เอ6งฉ6วน นายณ%ฐว	ฒ� มณ*เกษร - ใต6

ชมเชย 13P32S007 Mobile Application สงขลา นายส	ธน แซ@ว@อง นายธ*รศ%กด�: ขอพ	ทธพรช%ย นายเก*ยรต�:อธ*ต� อน	สรณ�ภ%กด* ใต6

13P33C001 ระบบว�เคราะห�ข6อความแสดงความค�ดเห2นสFาหร%บโรงแรม มหาว�ทยาล%ยธรรมศาสตร� ปท	มธาน* นายเด@นดวง  ประด%บส	วรรณ นางสาววร%ญญา วรรณศร* - - กลาง

13P33C002 จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล%ย กร	งเทพมหานคร นายอต�วงศ� ส	ชาโต นางสาวส	ภรณ* ก%ลยาณก	ล นางสาวอรณ* น�ลศร*ไพรว%ลย� กลาง

13P33W002 การว�เคราะห�และจ%ดประเภทท%ศนคต�เช �งความค�ดเห2น มหาว�ทยาล%ยศ�ลปากร นครปฐม นายโอภาส วงษ�ทว*ทร%พย� นางสาวณ%ฐวรรณ ส	วรรณจ�ต - ตะว%นตก

ชมเชย 13P33S001 สายฟ6าแปลภาษาอ%จฉร�ยะ สงขลา นายส	ธน แซ@ว@อง นายธนพล จ�นดาพ�ท%กษ� นายพ*ระศ%กด�: ร%ตนมณ* นายวรรธน%ย ว%ชราท%กษ�ณ ใต6

ชมเชย 13P33W001 ศ�ราณ* ศร*สยาม ทวาสม%ย มหาว�ทยาล%ยศ�ลปากร นครปฐม นายโอภาส วงษ�ทว*ทร%พย� นางสาวเกสร แหววใจเพชร นางสาวส�ร�นาถฐ� ต	6มทอง - ตะว%นตก

ส&�อบทเรยนส@าหร�บระบบการเรยนร! ออนไลน� ระด�บคร! อาจารย�

โปรแกรมเพB?อการประย	กต�ใช 6งาน 
(น%กเร*ยน)

ห�วข อพ
เศษ Environment App Contest

ไม@ม*รางว%ลท*? 1

รางว%ลท*? 2 มหาว�ทยาล%ยสงขลา
นคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ@

รางว%ลท*? 3 การพ%ฒนาระบบต�ดตามมลพ�ษทางอากาศแบบ Real Time 
ด6วยระบบสารสนเทศภ/ม�ศาสตร�บนอ�นเตอร�เน2ต  

นางสาวส	น*ย� พงษ�พ�น�จ
ภ�ญโญ

มหาว�ทยาล%ยราชภ%ฏราช
นคร�นทร�

นางสาวธารท�พย� โชค
ชFานาญ

ห�วข อพ
เศษ Mobile Application

รางว%ลท*? 1 ระบบการว%ดและกระจายข@าวสารสภาพการจราจรผ@านเครBอ
ข@ายการสB?อสารระหว@างยานพาหนะในร/ปแบบแอดฮอค

นายว%ชร�นทร� ศร*พงษ�พ%นธ	�
ก	ล

รางว%ลท*? 2 ดร.ศร*ส	ภา ปาลกะวงศ� ณ 
อย	ธยา

รางว%ลท*? 3 มหาว�ทยาล%ยสงขลา
นคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ@

นายณ%ฐพ%นธ� พ%ฒนเกษตร
วงศ�

ระบบจ%ดการสม	ดรายชB?อผ/6ต�ดต@ออ%จฉร�ยะทางผ@านเฟสบ	}ค
ด6วย QR-Code Protection

มหาว�ทยาล%ยสงขลา
นคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ@

นายปฐมพงษ� แมนประสาท
ก	ล

ห�วข อพ
เศษ Best 2011 - Thai Language Processing Software Contest

รางว%ลท*? 1 BEST 2011: Thai Language 
Processing Software Contest

รางว%ลท*? 2 การจFาแนกข6อความประเภทนวน�ยายตามต%วละครแบบกO?ง
อ%ตโนม%ต�

BEST 2011: Thai Language 
Processing Software Contest

นางสาวณ%ฐธ�ดา เตชะนภา
ร%กษ�

รางว%ลท*? 2 BEST 2011: Thai Language 
Processing Software Contest

นางสาวพ%ชร�นทร� อ	ดมช%ย
เดช

ไม@ม*รางว%ลท*? 3

BEST 2011: Thai Language 
Processing Software Contest

มหาว�ทยาล%ยสงขลา
นคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ@

BEST 2011: Thai Language 
Processing Software Contest
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โครงการการแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ
วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท� 13  (NSC 2011)

ว�นท� 2 ก8มภาพ�นธ� 2554 ณ ศ!นย�การค าแฟช ��นไอส�แลนด� กร8งเทพฯ

ร6อยเอ2ด - นางว�ไลวรรณ  ข%นธว%ฒน� - -

ชมเชย ขอนแก@น นางน�กร  ประว%นตา นายส	รช%ย  ส	ขร* - -

ชมเชย 13P41N017 บทเร*ยนออนไลน�เรB?อง ร@างกายของเรา เช*ยงราย - นางส*นวล  ธนะสาร - - เหนBอ

ไม@ม*รางว%ลท*? 1

ไม@ม*รางว%ลท*? 2

รางว%ลท*? 3 13P41I897 ม�วมายด�จอมป@วนชวนก%นเร*ยนร/6พฤต�กรรมส%ตว� สB?อบทเร*ยนสFาหร%บระบบการเร*ยนร/6
ออนไลน� โรงเร*ยนร6อยเอ2ดว�ทยาล%ย ตะว%นออก

เฉ*ยงเหนBอ

13P41I624 ไขความล%บกราฟของฟ%งก�ช%น
สB?อบทเร*ยนสFาหร%บระบบการเร*ยนร/6
ออนไลน� โรงเร*ยนเมBองพลพ�ทยาคม ตะว%นออก

เฉ*ยงเหนBอ

สB?อบทเร*ยนสFาหร%บระบบการเร*ยนร/6
ออนไลน�

โรงเร*ยนเม2งรายมหาราช
ว�ทยาคม 
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