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ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

1 14p11c007 ล�งค์ เ� เอม อ�พ โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยศร!ปทิง�M YY�Y��H�������["ม นางสาววรากร ใช &เทิง�M YY�Y��H�������[!ยมวงศ� นางสาวศศ�ธร ตร"ษเกต" ภาค์ เกลาง

2 14p11c023 โป&งแปะ โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� นางสาวฐิติวรร�ต�วรรณ ศร!นาค์ เ นายเบันเทิง�M YY�Y��Hญจรงค์ เ� ก�ลยานม�ตตา นายศ�รว�ชร พ�ทิง�M YY�Y��H�������[�กษ�สฤษดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 นายอ�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�พงศ� ล!5จ�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา ภาค์ เกลาง

3 14p11c042 โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง จ"ฬาลงกรณ�มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายว�ษณ" โค์ เตรจร�ส นายกานต�ภทิง�M YY�Y��H�������[ ธาตวากร นางสาวชน�น�นทิง�M YY�Y��H�������[� ต�5งศร!อน"ก"ล ภาค์ เกลาง

4 14p11c046 โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยศ�ลปากร นางสาวณ�ฐิติวรรพร กาญจนภ8ม� ภาค์ เกลาง

5 14p11c060 โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง จ"ฬาลงกรณ�มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายว�ษณ" โค์ เตรจร�ส นายธ�ต� ว�ฒนศร!มงค์ เล นายค์ เณ"ตม� บันเทิง�M YY�Y��H"ญกล��นขจร ภาค์ เกลาง

6 14p11c064 เรนร�นเนอร� โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง จ"ฬาลงกรณ�มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายว�ษณ" โค์ เตรจร�ส นายภ8ม� ไพโรจน�พงศ�พ�นธ� นายนภ�สกร แซ>น�5ม นายธรรมธร ห�ร�ญเต!ยรณก"ล ภาค์ เกลาง

7 14p11e010 ช>วยโลกดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วย โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายว!รพงษ� บันเทิง�M YY�Y��H�วร">งสว�สดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 นางสาววน�สน�นทิง�M YY�Y��H�������[� ก@าปงซ�น นางสาวอโนชา แซ>จAง ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

8 14p11e019 ผจญภ�ยแก&ไขป�ญหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วยฟิสิกส์�����P���耀��ม�ส �กส� โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายพรพ�พ�ฒน� หงษ�ไทิง�M YY�Y��H�������[ย นายจ�กรพงษ� ช>วยส"ข นายเหม�นต� ต�นค์ เง นายนพดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล แซ>ล!5 ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

9 14p11i001 ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง� อ�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�เพนเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&นทิง�M YY�Y��H�������[�เกม โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นางอ�จฉร!ย� พ�มพ�ม8ล นายธรรมพล อA5งตระก8ล อ"บันเทิง�M YY�Y��Hลราชธาน!

10 14p11i010 ม8น!�ผจญภ�ย โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยอ"บันเทิง�M YY�Y��Hลราชธาน! นายวาโย ป"ยะต� นายมนส�ช ก�ตต�ยศธาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา อ"บันเทิง�M YY�Y��Hลราชธาน!

11 14p11n002 โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายพรเทิง�M YY�Y��H�������[พ ฑีฆานนท์��!ฆานนทิง�M YY�Y��H�������[� นายมาร"ต อ�นตาร�กษา นายธว�ชช�ย ทิง�M YY�Y��H�������[�ตย�ส"ร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

12 14p11n016 บันเทิง�M YY�Y��HลKอค์ เหรรษา พ�ฒนาไหวพร�บันเทิง�M YY�Y��H โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นางสาวส"มาล! สง>าเม�อง นางสาวกมลวรรณ บันเทิง�M YY�Y��H"ญยวง นางสาวกมลวรรณ อ�นทิง�M YY�Y��H�������[วงษ� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

13 14p11n042 โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายนราธ�ป เทิง�M YY�Y��H�������[!�ยงแทิง�M YY�Y��H�������[& นายอน"ว�ฒน� ไชยเจร�ญ นายนวนนทิง�M YY�Y��H�������[� วงค์ เ�ส"วรรณ� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

14 14p11n049 แฟิสิกส์�����P���耀��มลร� โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายเทิง�M YY�Y��H�������[พฤทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ส �นธ@ารงร�กษ� นายกษ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�ศ อ"ทิง�M YY�Y��H�������[�ยผล นายสหร�ฐิติวรร พรมมา ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

15 14p11n059 กว>าง แมลงยอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางน�กรบันเทิง�M YY�Y��H ออนไลน� โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายชาต�ชาย ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางวงสอาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง นายอ�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�พล ต!ระพฤต�ก"ลช�ย ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

การจ@าลองสภาพแวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล&อมเสม�อนจร�งบันเทิง�M YY�Y��Hนซอฟิสิกส์�����P���耀��มแวร�
เกมดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วยไอโฟิสิกส์�����P���耀��มน4

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ไอ-วอนเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางอร� นางสาวทิง�M YY�Y��H�������[�พย�อาภา กาญจนา
ค์ เมาน�นทิง�M YY�Y��H�������[�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

โลกไร&ส!: เกมไขปร�ศนาและว��งแข>งซ A�งประย"กต�ว�ธ!
การเล>นจากการผสมส!

นางสาวณ�ฐิติวรรวรรณ ต�นต�ร"จนา
นนทิง�M YY�Y��H�������[�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ภาค์ เตะว�น
ออก(อ!.เทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เ)

นางสาวกรวรรณ เต!ยว
ล�กษณ�

ภาค์ เตะว�น
ออก

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยศร!ปทิง�M YY�Y��H�������["ม ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขต
ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

ภาค์ เตะว�น
ออก

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยราชภ�ฏ
อ"บันเทิง�M YY�Y��Hลราชธาน!

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

เกมตะกร&อ 3 ม�ต�

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการเร!ยนร8&ค์ เณ�ตศาสตร�ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางSกโดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางยใช &
กล&องค์ เ�เนกต�
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ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

16 14p11s004 ศAกสามย"ค์ เ บันเทิง�M YY�Y��H"กพ�ทิง�M YY�Y��H�������[�กษ� อน"ร�กษ�ธรรมชาต� โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายอน�นทิง�M YY�Y��H�������[� ชกส"ร�วงค์ เ� นายภาณ"ว�ชร ลาภาภ�ว�ฒน� ภาค์ เใต& สงขลา

17 14p11s009 เกมต@านานสงค์ เรามโลกอนาค์ เต โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายจ�กรพ�นธ� ส�วบันเทิง�M YY�Y��H"ตร นายปว!ร� ภค์ เเมฆานนทิง�M YY�Y��H�������[� นายณ�ฐิติวรรว&ฒน� ส �งห�เหน!ยว ภาค์ เใต& ภ8เกSต

18 14p11w002 โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายบันเทิง�M YY�Y��H"ญส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ย�5มวาสนา นางสาวว�ชญา ส�มมาค์ เารวะ นางสาววรรณว�ษา ส"ขสว�สดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

19 14p11w007 โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายรว�ทิง�M YY�Y��H�������[�ต ภ8>หล@า นายว�ฒนพงษ� พวงทิง�M YY�Y��H�������[อง นายว!รชาต ต�5งว�ญญู�����@����耀��นาย8 ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

20 14p12c026 กระดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางานเสม�อน โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& สถาบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ฯ ลาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางกระบันเทิง�M YY�Y��H�ง นายจ�ระศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 ส �ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�กร นายธนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล เฟิสิกส์�����P���耀��ม��องวรธรรม นายธน�ต ส"น�ภาษา ภาค์ เกลาง

21 14p12c050 โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& นายเอกว�ชญ� น�นทิง�M YY�Y��H�������[จ!วรว�ฒน� นายสรว�ศ นาค์ เว�จ�ตร� นายราช�นย� ล�5มเจร�ญ ภาค์ เกลาง ปทิง�M YY�Y��H�������["มธาน!

22 14p12c087 ค์ เล"มดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง@า โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� นายภาร"จ ร�ตนวรพ�นธ"� นายป�ยะว�ฒน� อร>ามศร! นายจ�ราย"ส เจ!ยรภ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! นายร�ฐิติวรรน�นทิง�M YY�Y��H�������[� ธนประกอบันเทิง�M YY�Y��H ภาค์ เกลาง

23 14p12i008 แปรธาต" ผจญภ�ย โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยราชภ�ฎอ"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางรธาน! นายค์ เ"ณาว"ฒ� บันเทิง�M YY�Y��H"ญกว&าง นายณ�ฐิติวรรพล ต�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางเม�ง นายเก!ยรต�ศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 ฉ�มพาล! นายอภ�ชาต� พ!เกาะ อ"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางรธาน!

24 14p12i022 ก&าวส8>การเปSนจ&าวแห>งจาวา โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมหาสารค์ เาม นางสาวพรทิง�M YY�Y��H�������[�วา ปะวะระ นายอธ�พงศ� ค์ เ@าส!ลา นายประพจน� ธรรมศ�ราร�กษ� มหาสารค์ เาม

25 14p12n012 โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& นายพ�เชษฐิติวรร ก�นทิง�M YY�Y��H�������[ะว�ง นายน�ร"ตต�4 ใจแก&ว นายณ�ฐิติวรรพล ธ"ระก�จ ภาค์ เเหน�อ เช!ยงราย

26 14p12n013 โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายพรเทิง�M YY�Y��H�������[พ ฑีฆานนท์��!ฆานนทิง�M YY�Y��H�������[� นายพงษ�ศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 สาทิง�M YY�Y��H�������[�สก"ล ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

27 14p12n052 การเร!ยนร8&ค์ เณ�ตศาสตร�ผ>านทิง�M YY�Y��H�������[างเกมค์ เอมพ�วเตอร� โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายนราธ�ป เทิง�M YY�Y��H�������[!�ยงแทิง�M YY�Y��H�������[& นายบันเทิง�M YY�Y��H�ณฑีฆานนท์��ว�ช พวงพ�ก"ล ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

28 14p12s001 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hรรยายออนไลน� โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& นายสมศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 ค์ เงแสง นายธ!ระทิง�M YY�Y��H�������[�ศน� เส!ยงอ>อน ภาค์ เใต& สงขลา

29 14p12w002 ค์ เอมพ�วเตอร�อลวน เพ��อนค์ เ8>ห8อลเวง โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& นายก!รต� ว�บันเทิง�M YY�Y��H8ลย�กาญจน� นายป�ญป�ต� ไทิง�M YY�Y��H�������[ยข@า นายค์ เมกฤษ เยSนภ�ญโญ ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

30 14p12w009 ถ&อยประพ�นธ�ส"วรรณสยาม โปรแกรมเพ��อส>งเสร�มการเร!ยนร8& นายโอภาส วงษ�ทิง�M YY�Y��H�������[ว!ทิง�M YY�Y��H�������[ร�พย� นางสาวร�ชระพ! ส"รโชต�เวศย� ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยสงขลานค์ เร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางใหญ>

นายกมลว�ชย� ส �ร�ธนนนทิง�M YY�Y��H�������[�
สก"ล

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยสงขลานค์ เร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตภ8เกSต

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hจ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางการและถ>ายทิง�M YY�Y��H�������[อดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางข&อม8ลส��อผสมโดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางยใช &
เส!ยงพ8ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางบันเทิง�M YY�Y��Hนโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�เค์ เล��อนทิง�M YY�Y��H�������[!�

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขต
ศาลายา

นางสาวป�ฐิติวรรมน อ�กษราน"
เค์ เราะห�

มอนสเตอร�ยอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางน�กส8 & 2 มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยศ�ลปากร 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตพระราชว�งสนามจ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hช>วยประเม�นตนเองและแนะน@าการเล�อกค์ เณะ
ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hการสอบันเทิง�M YY�Y��Hเข&ามหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยในระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางเล�อก
รวม

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยธรรมศาสตร� 
(SIIT)

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

การพ�ฒนาต&นแบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hช"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางฝึกพร้อมไลบรารี่ สAกพร&อมไลบันเทิง�M YY�Y��Hราร!� ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��H
การทิง�M YY�Y��H�������[ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางลองโปรแกรม Maple IDE

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ราช
มงค์ เลล&านนา เช!ยงราย

โปรแกรมสอนเช�งโต&ตอบันเทิง�M YY�Y��H ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hผ8&เร��มต&นใช &โปร
แกรมเบันเทิง�M YY�Y��Hลนเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางอร�

นายประกายเพชร ศ"ภกาญ
จนก�นต�

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยสงขลานค์ เร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางใหญ>

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขต
ศาลายา

นางสาวทิง�M YY�Y��H�������[รงศร! ต�5งศร!
ไพโรจน�

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยศ�ลปากร 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตพระราชว�งสนามจ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�

นายเจนณรงค์ เ� เหล>าทิง�M YY�Y��H�������[ว!
ทิง�M YY�Y��H�������[ร�พย�



โครงการที่ผ่านก�	ผ่านการพิจา�านการพิจารณาเข้าสู่รอบช�จารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤� �รอบช�งชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤歴樐歴槴歴槜歴����0.귐ኧ9�⟴䤼ޭЃ謼ߊ-�ศ

ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

31 14p13c008 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ จ"ฬาลงกรณ�มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายฐิติวรราปนา ไชยมานนทิง�M YY�Y��H�������[� นางสาวณ�ฐิติวรรรดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา ล�5มศ"ภวาน�ช นายค์ เณ�ต ศร!ส"เทิง�M YY�Y��H�������[พ ภาค์ เกลาง

32 14p13c009 บันเทิง�M YY�Y��H&านอ�จฉร�ยะเพ��อผ8&พ�การ โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นางสาวธ!รณ! อจลาก"ล นายกร�ชกาย อาร!ก�จเสร! ภาค์ เกลาง

33 14p13c014 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ จ"ฬาลงกรณ�มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายอต�วงศ� ส"ชาโต นายว!ระพงษ� ทิง�M YY�Y��H�������[�พระษาหาร นางสาววรษา ล�มปนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง"ษฎ! ภาค์ เกลาง

34 14p13c017 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นายธนทิง�M YY�Y��H�������[รรศน� แซ>ล�5ม นายปร�ชญา ชาวเม�องโขง นายปกรณ� ข"มทิง�M YY�Y��H�������[ร�พย� ภาค์ เกลาง

35 14p13e008 ส��อม�ลต�ม!เดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง!ยภาษาม�อเบันเทิง�M YY�Y��H�5องต&น โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นายสมช�ย เช!ยงพงศ�พ�นธ"� นายณ�ฐิติวรรพล พงษ�ว!ระพ�ฒน� นายส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�พร ม�ตกระโทิง�M YY�Y��H�������[ก ปราจ!นบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

36 14p13i002 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นางสาวปโยธร อ"ราธรรมก"ล นายศ�วร�กษ� แสนส!นาม นายวส�นต� จ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�เตSม นางสาวปาร�ชาต� ปล�5มวงษ� หนองค์ เาย

37 14p13n005 ล8กค์ เ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางค์ เ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางส� โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายฐิติวรร�ต�ค์ เมน� ส �ร�พ�ร�ยาก"ล นางสาวบันเทิง�M YY�Y��H"ญจ�รา ทิง�M YY�Y��H�������[องว�ค์ เ นายนวพล ทิง�M YY�Y��H�������[รงก"ล ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

38 14p13n008 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยนเรศวร นายส�ญญา เค์ เร�อหงษ� นายว!รย"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ ชลาร�กษ� นายภาณ"พงษ� ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางงเยSน นายสรรค์ เ�สรวง ร�กเสนาะ ภาค์ เเหน�อ พ�ษณ"โลก

39 14p13s003 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นายส"ธน แซ>ว>อง นายปฐิติวรรมพร แสงว�ส"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 นายกร�ณย� ภ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! ภาค์ เใต& สงขลา

40 14p13s005 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นายช�ยส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ช8สงค์ เ� นายกฤตต�ณ มณ!ร�ตน� นายอน�ร"จน� สมบันเทิง�M YY�Y��H8รณ� ภาค์ เใต& สงขลา

41 14p13s006 แอนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางรอยดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง� เพ��อผ8&พ�การทิง�M YY�Y��H�������[างสายตา โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นายน�ค์ เม ส"วรรณวร นายธ!รศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 ขอพ"ทิง�M YY�Y��H�������[ธพรช�ย นายเก!ยรต�4อธ!ต� อน"สรณ�ภ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! ภาค์ เใต& สงขลา

42 14p13w003 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นายเซง เล�ศมโนร�ตน� ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

43 14p13w004 โปรแกรมเพ��อช>วยค์ เนพ�การ นางสาวราตร! เก>งกล&า นางสาวส"พ�ตรา ทิง�M YY�Y��H�������[องน>วม ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

44 14p14c003 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hว�เค์ เราะห�อ�ตราการเต&นของห�วใจผ>านบันเทิง�M YY�Y��Hล8ทิง�M YY�Y��H�������[8ธ นายธนทิง�M YY�Y��H�������[รรศน� แซ>ล�5ม นายช�ยร�ช เม&ยนรทิง�M YY�Y��H�������[า นายฐิติวรรปน�ทิง�M YY�Y��H�������[ อ�นจงใจ นายว!รย"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ ว"ฒ�อ@าพล ภาค์ เกลาง

45 14p14c015 นางสาวธ!รณ! อจลาก"ล นายว!รศ�ลป� อช�รพ�ฒน�กว! นายธนาน�นต� พ�ฒนางก8ร นายชนาทิง�M YY�Y��H�������[ร ส"ภาพ ภาค์ เกลาง

Brain Computer Interface (BCI) เพ��อค์ เวบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เ"ม
แป&นพ�มพ�เสม�อน 2 ม�ต� ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hการส��อสารทิง�M YY�Y��H�������[าง
เล�อก

นางโปรดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางปราน บันเทิง�M YY�Y��H"ณยพ"
กกณะ

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!
พระจอมเกล&าธนบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

นางสาวศ�ค์ เณา ธน"ภาพ
ร�งสรรค์ เ�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

จ"ฬาฟิสิกส์�����P���耀��ม�งเพล�น ซอฟิสิกส์�����P���耀��มต�แวร�ฟิสิกส์�����P���耀��ม�งเน�5อหาออนไลน�เพ��อ
ค์ เนพ�การทิง�M YY�Y��H�������[างการมองเหSน

นายวราย"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ เล�ศก�ลยาณ
ว�ตร

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�อ�ตโนม�ต�ช>วยค์ เนตาบันเทิง�M YY�Y��Hอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง RFID มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!
มหานค์ เร

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!
พระจอมเกล&าพระนค์ เรเหน�อ

ภาค์ เตะว�น
ออก

โปรแกรมช>วยค์ เวบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เ"มเมาส�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วยใบันเทิง�M YY�Y��Hหน&าส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hผ8&
พ�การทิง�M YY�Y��H�������[างแขน

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยขอนแก>น 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตหนองค์ เาย

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

นายอาน�นทิง�M YY�Y��H�������[� ส!ห�พ�ทิง�M YY�Y��H�������[�กษ�
เก!ยรต�

โปรแกรมใช &งานส�งค์ เมออนไลน�ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hผ8&พ�การทิง�M YY�Y��H�������[าง
ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&านร>างกาย

บันเทิง�M YY�Y��H&านของฉ�น: ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เวบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เ"มเค์ เร��องใช &ไฟิสิกส์�����P���耀��มฟิสิกส์�����P���耀��ม&าดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วย
แอนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางรอยดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยสงขลานค์ เร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางใหญ>

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hแนะน@าเส &นทิง�M YY�Y��H�������[างส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hผ8&พ�การทิง�M YY�Y��H�������[างสายตา
โดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางยใช &ข�อม8ลค์ เวามลAกจากกล&อง

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ราช
มงค์ เลศร!ว�ช�ย ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตภาค์ เใต&

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยสงขลานค์ เร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางใหญ>

นายปฐิติวรรมพงษ� แมนประสาทิง�M YY�Y��H�������[
ก"ล

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hตอบันเทิง�M YY�Y��Hสนองต>อส�ญญาณกล&ามเน�5อดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วยเกมส�
แอน�เมช�นและการกระต"&นกล&ามเน�5อดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วยส�ญญาณ
ไฟิสิกส์�����P���耀��มฟิสิกส์�����P���耀��ม&าเพ��อบันเทิง�M YY�Y��H@าบันเทิง�M YY�Y��H�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางฟิสิกส์�����P���耀��ม�5นฟิสิกส์�����P���耀��ม8ผ8&ป>วยโรค์ เอ�มพาต

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขต
ศาลายา

นางสาวป�ยะร�ตน� ส"ธรรม
พ�ทิง�M YY�Y��H�������[�กษ�

นางสาวชนน�กานต� ง&วน
ประเสร�ฐิติวรร

นางสาวช"ต�มา ฉ.โรจน�
ประเสร�ฐิติวรร

การใช &ภาพส��อค์ เวามหมายของผ8&ป>วยโรค์ เหลอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง
เล�อดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางสมองทิง�M YY�Y��H�������[!�ม!ป�ญหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&านการพ8ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง โดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางยการ
ประย"กต�ใช & Application บันเทิง�M YY�Y��Hนโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�ม�อถ�อ

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยศ�ลปากร 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตพระราชว�งสนามจ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�

นางสาวส"น!ย� พงษ�พ�น�จ
ภ�ญโญ

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!
มหานค์ เร

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hแสดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางงภาพทิง�M YY�Y��H�������[างการแพทิง�M YY�Y��H�������[ย�ในร8ปแบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��H 3 ม�ต� โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!
พระจอมเกล&าธนบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร



โครงการที่ผ่านก�	ผ่านการพิจา�านการพิจารณาเข้าสู่รอบช�จารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤� �รอบช�งชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤歴樐歴槴歴槜歴����0.귐ኧ9�⟴䤼ޭЃ謼ߊ-�ศ

ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

46 14p14c019 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hอ�นเตอร�เฟิสิกส์�����P���耀��มซแบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hส�มผ�สหลายจ"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง สถาบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ฯ ลาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางกระบันเทิง�M YY�Y��H�ง นายชว�ศ ทิง�M YY�Y��H�������[ว!โรจน�ก"ลศร! ภาค์ เกลาง

47 14p14c027 โปรแกรมช"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางฝึกพร้อมไลบรารี่ สAกการทิง�M YY�Y��H�������[@างานของแขน สถาบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ฯ ลาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางกระบันเทิง�M YY�Y��H�ง นายว�ส�นต� ต�5งวงษ�เจร�ญ นายธนาน�นทิง�M YY�Y��H�������[� บันเทิง�M YY�Y��H"ญกอบันเทิง�M YY�Y��H ภาค์ เกลาง

48 14p14c045 นายว�ชรพงษ� นามประมา ภาค์ เกลาง ปทิง�M YY�Y��H�������["มธาน!

49 14p14c046 สถาบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ฯ ลาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางกระบันเทิง�M YY�Y��H�ง นายธน�ญช�ย ตร!ภาค์ เ นายธนว�ฒน� แก&วบันเทิง�M YY�Y��Hร�ส"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 นายนพดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล ต�รเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางชาฤทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ภาค์ เกลาง

50 14p14c051 จ"ฬาลงกรณ�มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายพ�ษณ" ค์ เนองช�ยยศ นายส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�ยา เล�ศว�ราม ภาค์ เกลาง

51 14p14e007 นายว�ลลภ อ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�ฉ@�า ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

52 14p14e008 นายเจร�ญ วงษ�ช">มเยSน นางสาวน"จร!ย� บันเทิง�M YY�Y��H"ญจ!nดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง นายประมวลส"ข โพธ�4งาม ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

53 14p14e013 นายว�ชรพ�ฐิติวรร เมตตาน�นทิง�M YY�Y��H�������[ นายเอกล�กษณ� ว�นเพSญ นายว�ภ8 เดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางชาว�ช �ตเล�ศ นายส"รส!ห� พรหมมา ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

54 14p14e017 ปล�nกอ�จฉร�ยะ นายว�ลลภ อ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�ฉ@�า นายฉ�ตรช�ย วงศ�ชนะภ�ย นายย"วร�ตน� ส"ขตระก8ล ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

55 14p14i017 มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยขอนแก>น นางกานดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา สายแก&ว นายน�นทิง�M YY�Y��H�������[ช�ย จ�ร�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางร นางสาวน�นทิง�M YY�Y��H�������[พร จ�นทิง�M YY�Y��H�������[รนนทิง�M YY�Y��H�������[� นายส"ปร!ย� อร�ยะเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางช ขอนแก>น

56 14p14n025 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hตรวจสอบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เวามผ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางพลาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางทิง�M YY�Y��H�������[างการเค์ เล��อนไหว มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายกานต� ปทิง�M YY�Y��H�������[าน"ค์ เม นายพ!รพ�นธ� ลออช�ยร�งษ! นายบันเทิง�M YY�Y��Hรรณ ส"วรรณประเสร�ฐิติวรร นายชย"ตม� ว�ว�ชรโกเศศ ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

57 14p14w002 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hผ8&เช!�ยวชาญส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hค์ เล�น�กโรค์ เปวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางหล�ง นายบันเทิง�M YY�Y��H"ญส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ย�5มวาสนา นางสาวส�ร�เพSญ บันเทิง�M YY�Y��Hารม! นางสาวช"ต�มา จาร"ศ�ร�พ�พ�ฒน� นางสาวกฤต�ยา ล�ทิง�M YY�Y��H�������[ธะว�ฒน� ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

58 14p14w020 ห">นยนต�อ�ตโนม�ต�ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��HเกSบันเทิง�M YY�Y��Hขยะบันเทิง�M YY�Y��Hนชายหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง นายโอภาส วงษ�ทิง�M YY�Y��H�������[ว!ทิง�M YY�Y��H�������[ร�พย� นายทิง�M YY�Y��H�������[�วากร ช@าน�พงษ� นายว�โรจน� ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางวงจ�งหว�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

59 14p15c001 มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� นายอน"ก8ล ต�5งเตร!ยมจ�ตม��น นางสาวพร�มา เส!ยงเพราะดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! ภาค์ เกลาง

60 14p15c004 สถาบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ฯ ลาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางกระบันเทิง�M YY�Y��H�ง นายเจร�ญ วงษ�ช">มเยSน นายไตรส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ศ�รก"ลว�ฒน� นายกฤต�น ม!ส"ข ภาค์ เกลาง

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

นายเก!ยรต�ก8ล เจ!ยรน�ยธนะ
ก�จ

นางสาวแก&วศ�ร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� ก�จศ�ร�
เจร�ญช�ย

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

นางสาวน�นทิง�M YY�Y��H�������[นา ร">งสว�สดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�
ทิง�M YY�Y��H�������[ร�พย�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ปล�nกอ�นบันเทิง�M YY�Y��Hนอ�ค์ เล�ปส�ทิง�M YY�Y��H�������[!�ช>วยเล�อกร!เฟิสิกส์�����P���耀��มค์ เทิง�M YY�Y��H�������[อร�งเพ��อ
ก@าจ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางร>องรอยทิง�M YY�Y��H�������[!�ไม>ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง!ในโค์ เ&ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางจาวา

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยธรรมศาสตร� 
(ร�งส�ต)

นายทิง�M YY�Y��H�������[รงศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 รองว�ร�ยะพา
น�ช

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hรวบันเทิง�M YY�Y��HรวมลKอกไฟิสิกส์�����P���耀��มล�ในสารบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hและว�เค์ เราะห�โดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางย
ใช &เค์ เร��องม�อว�เค์ เราะห�ธ"รก�จอย>างชาญฉลาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hจ@าลองอ�ลตราซาวน�เพ��อฝึกพร้อมไลบรารี่ สAกห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางแพทิง�M YY�Y��H�������[ย�ในการ
ตรวจห�วใจทิง�M YY�Y��H�������[ารกในค์ เรรภ� อ"ลตร&าจามจ"ร!

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

นายชลทิง�M YY�Y��H�������[�ตย� ประทิง�M YY�Y��H�������[!ปมโนวงศ� กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

เค์ เร��องฉายข&อค์ เวามและร8ปภาพดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วยเลเซอร�ขนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง 
16x80 pixel

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตศร!ราชา

นายประส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�ช�ย ณรงค์ เ�เล�ศ
ฤทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4

นางสาวพณ�ตาน�นทิง�M YY�Y��H�������[� พรหม
มาศ

ภาค์ เตะว�น
ออก

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hร�บันเทิง�M YY�Y��Hส>งข&อม8ลระหว>างม�อถ�อสมาร�ทิง�M YY�Y��H�������[โฟิสิกส์�����P���耀��มนโดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางย
การส��งงานผ>านหน&าจอหลายส�มผ�ส

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตศร!ราชา

ภาค์ เตะว�น
ออก

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hตรวจว�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางระดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�บันเทิง�M YY�Y��Hการส!ข&าวเพ��อว�เค์ เราะห�ค์ เ"ณภาพ
เมลSดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางข&าว

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตศร!ราชา

ภาค์ เตะว�น
ออก

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตศร!ราชา

ภาค์ เตะว�น
ออก

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hแสดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางงผลภาพ CT ทิง�M YY�Y��H�������["กทิง�M YY�Y��H�������[!�ทิง�M YY�Y��H�������["กเวลา โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขต
ศาลายา

โปรแกรมช>วยงานการพ�ฒนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&าน
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร�และเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยศ�ลปากร 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตพระราชว�งสนามจ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�

การน@าโอเพนซอร�สซอฟิสิกส์�����P���耀��มต�แวร�มาบันเทิง�M YY�Y��Hร�หารค์ เวาม
ส�มพ�นธ�ก�บันเทิง�M YY�Y��Hล8กค์ เ&าบันเทิง�M YY�Y��Hนส�งค์ เมออนไลน�

โปรแกรมเพ��อประย"กต�ใช &งาน
ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hล�น"กซ�

นายส�นต�พ�ฒน� อร"ณธาร! 
และ ผศ.ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางร. ส"ข"มาล ก�ต�ส �น 
-

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

การพ�ฒนาช"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางค์ เวบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เ"มและตรวจสอบันเทิง�M YY�Y��Hการทิง�M YY�Y��H�������[@างาน
โดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางยใช & FriendlyARM

โปรแกรมเพ��อประย"กต�ใช &งาน
ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hล�น"กซ�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร



โครงการที่ผ่านก�	ผ่านการพิจา�านการพิจารณาเข้าสู่รอบช�จารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤� �รอบช�งชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤歴樐歴槴歴槜歴����0.귐ኧ9�⟴䤼ޭЃ謼ߊ-�ศ

ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

61 14p15c009 เป&าป�นและระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hฝึกพร้อมไลบรารี่ สAกซ &อมย�งป�นรณย"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ� สถาบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ฯ ลาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางกระบันเทิง�M YY�Y��H�ง นายเจร�ญ วงษ�ช">มเยSน นายพฤกษ� วรรณะเอ!�ยมพ�ก"ล นายเอ�5อการย� มงค์ เลร�ตน� ภาค์ เกลาง

62 14p15i009 มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมหาสารค์ เาม นายสมนAก พ>วงพรพ�ทิง�M YY�Y��H�������[�กษ� นายประดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�ษฐิติวรร� วงศ�สก"ล นายป�ยะณ�ฐิติวรร ส"ย�งก"ล มหาสารค์ เาม

63 14p15i010 มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมหาสารค์ เาม นายสมนAก พ>วงพรพ�ทิง�M YY�Y��H�������[�กษ� นายธ!รพงศ� ข�ตต�ยะวงศ� นายส"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�ศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 ธรรมพล มหาสารค์ เาม

64 14p15s008 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เวบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เ"มเค์ เร��องปร�บันเทิง�M YY�Y��Hอากาศผ>านเค์ เร�อข>าย นายช�ยส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ช8สงค์ เ� นายปร�ญญา ร�ตโนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางม นายว!ระเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางช เดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางชร�ตน� ภาค์ เใต& สงขลา

65 14p21c042 ราชาก8&เเผ>นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�น โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายว!ระศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง� จอมพงษ� นางสาววาสนา จ&อยศ�ร� นางสาวณ�ฐิติวรรส"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา ประเปร!ยว นางสาวศ"จ�นทิง�M YY�Y��H�������[รา ส"ขน�จร�ญ ภาค์ เกลาง

66 14p21c052 สม"นไพรไทิง�M YY�Y��H�������[ยไร&โรค์ เ โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายประจ�กษ� ปาสาร�กษ� นางสาวค์ เ�ทิง�M YY�Y��H�������[ล!ยา ม>วงโต นางสาวจ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�จ�รา เกต"สถล นางสาวส"ธ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา โพธาว�จ�ตร ภาค์ เกลาง

67 14p21c061 บันเทิง�M YY�Y��H"ญช>วยก8&ช!พ โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางชา ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางร�นทิง�M YY�Y��H�������[พงศ� นางสาวฉ�ตรธ�น! ส"ขย��ง ภาค์ เกลาง

68 14p21e001 จ&าวอ�กขระ โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง โรงเร!ยนระยองว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาค์ เม นางอ�จฉรา ร�ตนวงษ� นางสาวชญาน�ศ ไชยร�กษ� นายช"ต�พนธ� บันเทิง�M YY�Y��H@าร"งจ�ตต� ระยอง

69 14p21e020 สน"กหรรษาก�บันเทิง�M YY�Y��Hการละเล>นไทิง�M YY�Y��H�������[ย โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นายค์ เ"&มพ�นธ"� จ�นทิง�M YY�Y��H�������[ว�น นายช�ชพล ค์ เาง นายศราว"ธ บันเทิง�M YY�Y��H"สดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! นายณ�ฐิติวรรพล เลาต�เจร�ญ

70 14p21e040 อภ�น�หารม�งกรก8&เผ>าพ�นธ"� โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง โรงเร!ยนระยองว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาค์ เม นางอ�จฉรา ร�ตนวงษ� นายธนกมล วงษา นายเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางชาธร เทิง�M YY�Y��H�������[พค์ เ@าดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! ระยอง

71 14p21i001 ซอลต� และ เปปเปอร� โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง โรงเร!ยนราชส!มาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายน�พนธ� สม�ค์ เรค์ เ&า นค์ เรราชส!มา

72 14p21n002 การสอนก!ตาร�ระดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�บันเทิง�M YY�Y��Hต@านาน โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นางร">งกานต� ว�งบันเทิง�M YY�Y��H"ญ นายอ"กฤษฏ� ว�ยาโรเอล นายอร�ยะ อ�นทิง�M YY�Y��H�������[ะพ�นธ"� นายทิง�M YY�Y��H�������[�ตพงศ� สงเค์ เราะห�พ�นธ8� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

73 14p21n008 เซ�ร�ฟิสิกส์�����P���耀��มเวอร�พ�ฆาต โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง โรงเร!ยนปางมะค์ เ>าว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาค์ เม นายพ�จารณ� อ"สส>าห�ก�จ นายวรกร เร�องอ�มพร นางสาวพน�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา มาล�ยมาตร นายพ�เชษฐิติวรร� ร�นลา ภาค์ เเหน�อ ก@าแพงเพชร

74 14p21s004 มห�ศจรรย�พาราพ�ส �ฐิติวรร โปรแกรมเพ��อค์ เวามบันเทิง�M YY�Y��H�นเทิง�M YY�Y��H�������[�ง นางสาวส"ภ�ญญา อ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�เก�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง นางสาวศศ�ธร หาญณรงค์ เ� ภาค์ เใต& ตร�ง

75 14p22c128 พ">งทิง�M YY�Y��H�������[ะยานไปก�บันเทิง�M YY�Y��Hเอล!� โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นายส"เมธ สงวนส"ข นางสาวส�ร�กร ว�เศษผล�ตผล นางสาวพ�ชร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� ร�ศม!ธงช�ย ภาค์ เกลาง

โปรแกรมเพ��อประย"กต�ใช &งาน
ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hล�น"กซ�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hให&บันเทิง�M YY�Y��Hร�การโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�ผ>านอ�นเทิง�M YY�Y��H�������[อร�เนSตแบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��H
ปลอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางภ�ย (ISAN Secured Box)

โปรแกรมเพ��อประย"กต�ใช &งาน
ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hล�น"กซ�

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hปฏ�บันเทิง�M YY�Y��H�ต�การ ClearOS ทิง�M YY�Y��H�������[!�ถ8กต>อยอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางให&ป&องก�น 
P2P Traffic เข&ารห�ส และการโกงแบันเทิง�M YY�Y��Hนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�ว�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางทิง�M YY�Y��H�������[�โดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางย
ใช &ม�ลต�เซสซ�น

โปรแกรมเพ��อประย"กต�ใช &งาน
ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hล�น"กซ�

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

โปรแกรมเพ��อประย"กต�ใช &งาน
ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hล�น"กซ�

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!ราช
มงค์ เลศร!ว�ช�ย ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตภาค์ เใต&

โรงเร!ยนไทิง�M YY�Y��H�������[ยอโยธยาบันเทิง�M YY�Y��Hร�หาร
ธ"รก�จ

พระนค์ เรศร!อย"
ย"ธยา

โรงเร!ยนไทิง�M YY�Y��H�������[ยบันเทิง�M YY�Y��Hร�หารธ"รก�จและ
พณ�ชยการ

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

โรงเร!ยนเซนต�ฟิสิกส์�����P���耀��มร�งซ �สซาเว!ยร� 
ค์ เอนแวนต�

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ญ.โศจ�ร�ตน� ธ�ญประทิง�M YY�Y��H�������[!ป นางสาวธ�ญส�น!ย� เหล>าว!ระ
ธรรม

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

นางสาวพ�มพ�ศา ส"ว�ฒน
พ�เศษ

ภาค์ เตะว�น
ออก

โรงเร!ยนอ�สส�มช�ญ
สม"ทิง�M YY�Y��H�������[รปราการ

ภาค์ เตะว�น
ออก

สม"ทิง�M YY�Y��H�������[รปรากา
ร

นายบันเทิง�M YY�Y��H�ญญพนต� จงเปรมก�จ
ไพศาล

ภาค์ เตะว�น
ออก

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ช.ธนภ�ทิง�M YY�Y��H�������[ร� เศรษฐิติวรรการ"ณย� ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ช.นนภว�ศ อมะร�กษ� ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

โรงเร!ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย

โรงเร!ยนจ"ฬาภรณราชว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย 
ตร�ง

โรงเร!ยนเซนต�ฟิสิกส์�����P���耀��มร�งซ �สซาเว!ยร� 
ค์ เอนแวนต�

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ญ.พ�ชชาพร ล�ข�ตป�ญจมา
นนทิง�M YY�Y��H�������[�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร



โครงการที่ผ่านก�	ผ่านการพิจา�านการพิจารณาเข้าสู่รอบช�จารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤� �รอบช�งชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤歴樐歴槴歴槜歴����0.귐ኧ9�⟴䤼ޭЃ謼ߊ-�ศ

ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

76 14p22c130 ค์ เณ�ตกรณ�หรรษา โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นางสาวศรา หร8จ�ตตว�ว�ฒน� ภาค์ เกลาง

77 14p22c316 อ�นเทิง�M YY�Y��H�������[รนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง� อ�น เทิง�M YY�Y��H�������[นส� โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& โรงเร!ยนม�ธยมว�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางหนองจอก นางว�ไล ส"ขเก�5อ นายประกาศ�ต ย�งพ�ธนา นางสาวฐิติวรร�ต�พร ส�งห�ก"ล นางสาวก�ตต�ยา อ@าพ�นธ"� ภาค์ เกลาง

78 14p22e032 ตะล"ยแดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางนเซลล�พ�ช โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& โรงเร!ยนเบันเทิง�M YY�Y��Hญจมราช8ทิง�M YY�Y��H�������[�ศ จ�นทิง�M YY�Y��H�������[บันเทิง�M YY�Y��H"ร! นายส"นทิง�M YY�Y��H�������[ร เร�องภ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! นางสาวพรจ"ร! ส"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�สถ�ตย� นางสาวส"พ�ชฌาย� วงษ�ส"รก8ล นายรวร�ช ค์ เลองค์ เต จ�นทิง�M YY�Y��H�������[บันเทิง�M YY�Y��H"ร!

79 14p22e035 อาณาจ�กรหรรษา โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& โรงเร!ยนเบันเทิง�M YY�Y��Hญจมราช8ทิง�M YY�Y��H�������[�ศ จ�นทิง�M YY�Y��H�������[บันเทิง�M YY�Y��H"ร! นายส"นทิง�M YY�Y��H�������[ร เร�องภ�ค์ เดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! นายจ�รศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 เพาะปล8ก นางสาวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางาราร�ตน� ว�ฒนะศ�ร� จ�นทิง�M YY�Y��H�������[บันเทิง�M YY�Y��H"ร!

80 14p22e037 ฟิสิกส์�����P���耀��ม�งใจ โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& โรงเร!ยนเบันเทิง�M YY�Y��Hญจมราช8ทิง�M YY�Y��H�������[�ศ จ�นทิง�M YY�Y��H�������[บันเทิง�M YY�Y��H"ร! นายส"นทิง�M YY�Y��H�������[ร เร�องภ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! นางสาวปร!ชญา มงค์ เลธรรม นางสาวน�ธ�วดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! เนร�ญชร จ�นทิง�M YY�Y��H�������[บันเทิง�M YY�Y��H"ร!

81 14p22i001 โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& โรงเร!ยนน@5าพองศAกษา นายเร�องส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 นามกอง นายสหร�ฐิติวรร บันเทิง�M YY�Y��H"ญฤทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ขอนแก>น

82 14p22i015 จ�งหวะของห�วใจ โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นายธนว"ฒ� ร�ตนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางอน นค์ เรราชส!มา

83 14p22n011 โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นางร">งกานต� ว�งบันเทิง�M YY�Y��H"ญ นางสาวปาล�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา อ">นแก&ว นางสาวม"น�นทิง�M YY�Y��H�������[ภ�ทิง�M YY�Y��H�������[ร ร�อเร�อง ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

84 14p22n085 โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นางไสวร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� ส"ทิง�M YY�Y��H�������[า นายรสส"ค์ เนธ� ต�ณไพจ�ตร� นายปราโมทิง�M YY�Y��H�������[ย� เตชะว�เช!ยร ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

85 14p22n120 โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นางไสวร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� ส"ทิง�M YY�Y��H�������[า นางสาวป�ย"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา อ�สระไพโรจน� นางสาวภาวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! อ�สระไพโรจน� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

86 14p22n131 โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& โรงเร!ยนพ�จ�ตรพ�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาค์ เม นายมาโนชญ� แสงศ�ร� นายว�ศว ทิง�M YY�Y��H�������[รงบันเทิง�M YY�Y��H�วผ�น นายชานน รอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางร�กษา นายธนยศ ม!อ"สาห� ภาค์ เเหน�อ พ�จ�ตร

87 14p22n137 ม�ต�แห>งพ�นธ"กรรม โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นางสาวป�ยเปรมกมล ว�นต�ยา นายส"กฤษษฏ�4 ธรรมสอน ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

88 14p22s003 ย&อนเวลาหาเมนเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นางพ�ชรา พงศ�มานะว"ฒ� นางสาววร�ษฐิติวรรา เจนไพบันเทิง�M YY�Y��H8ลย� นางสาวเพ!ยงออ ทิง�M YY�Y��H�������[องหน8 ภาค์ เใต& ตร�ง

89 14p22s007 แอน�เมช��น พ"ทิง�M YY�Y��H�������[ธประว�ต�ศ Aกษา โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นางพ�ชรา พงศ�มานะว"ฒ� ภาค์ เใต& ตร�ง

90 14p22s015 ไม>ยากก�บันเทิง�M YY�Y��Hว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาศาสตร� โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นายว�ช�ย บันเทิง�M YY�Y��H�วเน!�ยว นายฤทิง�M YY�Y��H�������[ธ�กร อร"ณแสงสดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง ภาค์ เใต& สต8ล

โรงเร!ยนเซนต�ฟิสิกส์�����P���耀��มร�งซ �สซาเว!ยร� 
ค์ เอนแวนต�

นางสาวพ�มพ�สรร ร�ตนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�ลก 
ณ ภ8เกSต

นางสาวธนกาญจน� พ!ระ
ธรณ�ศร�

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ญ.พรฤทิง�M YY�Y��H�������[�ย บันเทิง�M YY�Y��H"นนาค์ เ กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ภาค์ เตะว�น
ออก

นางสาวกนกวรรณ เลขกาญ
จน�

ภาค์ เตะว�น
ออก

นางสาวอภ�ชญา ราษฎร�
เจร�ญ

ภาค์ เตะว�น
ออก

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hจ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางการค์ เล�งร8ปภาพดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วยม�อว�เศษ Gallery 
Media With AR Technology

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

โรงเร!ยนบันเทิง�M YY�Y��H&านดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง8> (สหราษฎร�
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยา)

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ช.ณ�ฐิติวรรพล ยอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางจะโปะ ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ช.ธนากร บันเทิง�M YY�Y��Hวชดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางอน ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

ตะล"ย! ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�นแดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางนตารางธาต" โรงเร!ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย

นางสาวว�ร�นธร ก�นทิง�M YY�Y��H�������[รว�
ช�ยว�ฒน�

จ�nบันเทิง�M YY�Y��Hๆ PRESENT SIMPLE TENSE โรงเร!ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย

อ�จฉร�ยะ 5 ทิง�M YY�Y��H�������[ว!ป โรงเร!ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hตรวจสอบันเทิง�M YY�Y��Hโปรแกรมภาษาซ!ผ>านระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��H
อ�นเทิง�M YY�Y��H�������[อร�เนSตส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hผ8&เร��มต&นเข!ยนโปรแกรม

โรงเร!ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ช.รณกฤต บันเทิง�M YY�Y��H"ญป�นเช�5อ ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ช.ศร�ณย�ภ�ทิง�M YY�Y��H�������[ร ฝึกพร้อมไลบรารี่ ส�5นแก&ว

โรงเร!ยนจ"ฬาภรณราชว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย 
ตร�ง

นางสาวมธ"พจนา ว>องไว
ย"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�

โรงเร!ยนจ"ฬาภรณราชว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย 
ตร�ง

นางสาวอ�ญช�ษฐิติวรรา ว�ภ8ษ�ตว
รก"ล

โรงเร!ยนจ"ฬาภรณ�ราชว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย 
สต8ล

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ญ.ณ�ฐิติวรรร!น ส"นทิง�M YY�Y��H�������[รน�นทิง�M YY�Y��H�������[� ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ญ.ปร�ชญา บันเทิง�M YY�Y��H@าร"งเสนา
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ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

91 14p22s023 ตะล"ยอาณาจ�กรส�ตว� โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& นางสาวส"ภ�ญญา อ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�เก�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง นายพลภ�ส �ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 เล��อนแก&ว นางสาวกานต�กนก ล>องแก&ว นายเอกว�ทิง�M YY�Y��H�������[ย� แก&วภ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! ภาค์ เใต& ตร�ง

92 14p22w007 แอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางเวSนเจอร� อ�น เดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางอะทิง�M YY�Y��H�������[าวน� โปรแกรมส>งเสร�มการเร!ยนร8& โรงเร!ยนสารส�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4พ�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นางสาวบันเทิง�M YY�Y��H@าร"ง แจ&งจ�ตร นายช�ชวาล ค์ เ�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางอนทิง�M YY�Y��H�������[ราย ภาค์ เตะว�นตก ราชบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

93 14p23c002 โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน โรงเร!ยนสตร!อ>างทิง�M YY�Y��H�������[อง นายอธ�ร�ฐิติวรร พ">มสาขา นายธนภ�ทิง�M YY�Y��H�������[ร ประทิง�M YY�Y��H�������[!ปทิง�M YY�Y��H�������[อง ภาค์ เกลาง อ>างทิง�M YY�Y��H�������[อง

94 14p23c003 โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน โรงเร!ยนสามเสนว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นางกรกมล ก@าเน�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางกาญจน� นายบันเทิง�M YY�Y��H"ญญา ก�จพ�ทิง�M YY�Y��H�������[�กษ� นางสาวอรญา โพธ�4ชนะพ�นธ"� นางสาวอ"ร�ษญา อ@านวยพล ภาค์ เกลาง

95 14p23i002 การจราจรในกร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พบันเทิง�M YY�Y��Hนม�อถ�อแอนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางรอยดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง� โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน นางเสาวล�กษณ� เจ>าสก"ล นายน�ธ�ร�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางร� น">มนนทิง�M YY�Y��H�������[� นายศ"ภณ�ฐิติวรร จ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�ก"ศล ขอนแก>น

96 14p23n003 ไปรถไฟิสิกส์�����P���耀��ม วางแผนไดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วยระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hรถไฟิสิกส์�����P���耀��มไชโย โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน นางร">งกานต� ว�งบันเทิง�M YY�Y��H"ญ นายพลว�ต ว!ระพ�นธ"�พ�ส �ษฐิติวรร� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

97 14p23n013 ป>วยเม��อไหร>กSร8& โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน โรงเร!ยนพะเยาพ�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาค์ เม นายว�ชระ การสมพจน� นายศ"ภว�ชญ� การสมพจน� นายศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4ร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� ศร!งาม นางสาวพ�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�ยา ไชยมงค์ เล ภาค์ เเหน�อ พะเยา

98 14p23s006 โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน โรงเร!ยนแสงทิง�M YY�Y��H�������[องว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยา นายเจษฎา ประวาลป�ทิง�M YY�Y��H�������[ม�ก"ล นายพงศธร แซ>อA�ง นายฤทิง�M YY�Y��H�������[ธา หว�ง นายภ�ทิง�M YY�Y��H�������[รพล ก�จถาวร ภาค์ เใต& สงขลา

99 14p23s011 เฟิสิกส์�����P���耀��มสบันเทิง�M YY�Y��H�ซเบันเทิง�M YY�Y��Hาเบันเทิง�M YY�Y��Hา โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน โรงเร!ยนภ8เกSตว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายจ�กรกฤษณ� ศ�ร�ว�ฒน� นายวงศกร เทิง�M YY�Y��H�������[ศยร�ตน� นายภ�ทิง�M YY�Y��H�������[ร จาร"อร�ยานนทิง�M YY�Y��H�������[� นายทิง�M YY�Y��H�������[รงยศ แมนประสาทิง�M YY�Y��H�������[ก"ล ภาค์ เใต& ภ8เกSต

100 14p23w002 โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน โรงเร!ยนมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางลว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาน"สรณ� นายบันเทิง�M YY�Y��H"ญนทิง�M YY�Y��H�������[! ศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4บันเทิง�M YY�Y��H"ญญาร�ตน� นายส"ร�ยา เข��อนค์ เวบันเทิง�M YY�Y��H นายวษ"ว�ต แก&วฤทิง�M YY�Y��H�������[ธ�4 ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

101 14p23w004 โปรแกรมเพ��อการประย"กต�ใช &งาน โรงเร!ยนมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางลว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาน"สรณ� นายบันเทิง�M YY�Y��H"ญนทิง�M YY�Y��H�������[! ศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4บันเทิง�M YY�Y��H"ญญาร�ตน� นายศร�ณย8 ภ8ษ�ต นายกว�น เมศร�ศ�ร�ตระก8ล ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

102 14p31c001 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hเฝึกพร้อมไลบรารี่ ส&าระว�งอ"ทิง�M YY�Y��H�������[กภ�ย นายธนทิง�M YY�Y��H�������[รรศน� แซ>ล�5ม นายส"ทิง�M YY�Y��H�������[ธาว"ฒ� บันเทิง�M YY�Y��H"ตราช นายว�ลลภ จ�ตต�น"พงค์ เ� ภาค์ เกลาง

103 14p31i003 มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยขอนแก>น นายจ�กรช�ย โสอ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� นายปร�ญญา อ"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางมวงศ�มณ! นายศราย"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ พ8ลสงวน นายเพชร อ��มทิง�M YY�Y��H�������[องค์ เ@า ขอนแก>น

104 14p31n003 มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเช!ยงใหม> นายภาสกร แช>มประเสร�ฐิติวรร นายส"รพงษ� ส"วรรณ� นายณพว!ร� พ�ส �ษฐิติวรร�ก"ล ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

105 14p31s001 ค์ เาร�บันเทิง�M YY�Y��Hอนค์ เ"งโมบันเทิง�M YY�Y��Hาย นายส"ธน แซ>ว>อง นายเศรษฐิติวรรการณ� ศ�ลปสม�ย นางสาวปร!ยาน"ช ส"ปร!ย�ล!ลา นายอร"ณ จ�วว"ฒ�พงค์ เ� ภาค์ เใต& สงขลา

โรงเร!ยนจ"ฬาภรณราชว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย 
ตร�ง

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ช.ประดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�ษฐิติวรร� ค์ เ�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางอนทิง�M YY�Y��H�������[ราย

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hแจ&งข&อม8ลผ8&ปกค์ เรอง ผ>านโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�เค์ เล��อนทิง�M YY�Y��H�������[!� 
ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&วย Google Calendar API

ซอฟิสิกส์�����P���耀��มต�แวร�หาส�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางส>วนของอาหารทิง�M YY�Y��H�������[!�ร�บันเทิง�M YY�Y��Hประทิง�M YY�Y��H�������[านเพ��อ
ให&ไดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง&ปร�มาณสารอาหารตามเป&าหมาย

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

โรงเร!ยนสาธ�ตมหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย
ขอนแก>น ศAกษาศาสตร�

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

โรงเร!ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย

ช"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางโปรแกรมค์ เวามปลอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางภ�ยเอนกประสงค์ เ�และ
ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hปล�nกอ�น

การพ�ฒนาโปรแกรมร8&จ@าต�วอ�กษรภาษาไทิง�M YY�Y��H�������[ยแบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��H
ออนไลน�ส>วนบันเทิง�M YY�Y��H"ค์ เค์ เล

โปรแกรมแก&ไขช"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางค์ เ@าส��งภาษาซ!บันเทิง�M YY�Y��Hนแผนภาพข�5น
ตอน

แอพล�เค์ เช��นออนไลน�เพ��อส��ง
แวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล&อมทิง�M YY�Y��H�������[!�ย��งย�น (Environment 
App. Contest)

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!
มหานค์ เร

นายภาณ"มาศ บันเทิง�M YY�Y��H"ญเจร�ญ
ป�ญญา

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hขอค์ เวามช>วยเหล�อฉ"กเฉ�นผ>านเค์ เร�อข>ายแอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง
ฮอกบันเทิง�M YY�Y��Hนโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�ม�อถ�อ

แอพล�เค์ เช��นออนไลน�เพ��อส��ง
แวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล&อมทิง�M YY�Y��H�������[!�ย��งย�น (Environment 
App. Contest)

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

โปรแกรมแจ&งเต�อนภ�ยพ�บันเทิง�M YY�Y��H�ต�ผ>านระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hม�อถ�อ โดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางย
อ&างอ�งพ�ก�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง

แอพล�เค์ เช��นออนไลน�เพ��อส��ง
แวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล&อมทิง�M YY�Y��H�������[!�ย��งย�น (Environment 
App. Contest)

แอพล�เค์ เช��นออนไลน�เพ��อส��ง
แวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล&อมทิง�M YY�Y��H�������[!�ย��งย�น (Environment 
App. Contest)

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยสงขลานค์ เร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางใหญ>



โครงการที่ผ่านก�	ผ่านการพิจา�านการพิจารณาเข้าสู่รอบช�จารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤� �รอบช�งชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤歴樐歴槴歴槜歴����0.귐ኧ9�⟴䤼ޭЃ謼ߊ-�ศ

ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

106 14p31s002 ประสานม�อร�บันเทิง�M YY�Y��Hภ�ยพ�บันเทิง�M YY�Y��H�ต� นายส"ธน แซ>ว>อง นายพลเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางช อ�ษณางค์ เ�กรช�ย นายเมธานนทิง�M YY�Y��H�������[� จงไกรจ�กร นายจ"ฬา มกรพ�นธ"� ภาค์ เใต& สงขลา

107 14p31w002 นางจ�นทิง�M YY�Y��H�������[นา จ�นทิง�M YY�Y��H�������[ราพรช�ย นายรณช�ต พรรณา นางสาวรามนร! เทิง�M YY�Y��H�������[ศล@าลAก ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

108 14p32c008 ม�ค์ เค์ เ"เทิง�M YY�Y��H�������[ศก�เสม�อนบันเทิง�M YY�Y��Hนโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�ม�อถ�อ Mobile Application มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยราชภ�ฎสวนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง"ส �ต นายส"ว�จช�ย กมลส�นต�โรจน� นายจ�ตรพ�ฒน� อ�งสาชน ภาค์ เกลาง

109 14p32c011 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hโลกเสม�อนผสานโลกจร�ง Mobile Application นายเดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง>นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางวง ประดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�บันเทิง�M YY�Y��Hส"วรรณ ภาค์ เกลาง ปทิง�M YY�Y��H�������["มธาน!

110 14p32c016 Mobile Application นางสาวส"รภา เทิง�M YY�Y��H�������[!ยมจร�ส นายชยานนทิง�M YY�Y��H�������[� เล�ศปกรณ�ก�จ นายพลพ�ชร โชไชย ภาค์ เกลาง ปทิง�M YY�Y��H�������["มธาน!

111 14p32c020 Mobile Application นายจ"มพล พลว�ช�ย นายชาต�ชาย กอจ�ตตวน�จ นายณ�ฐิติวรรช�ย ทิง�M YY�Y��H�������[องน�ร�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางร� ภาค์ เกลาง

112 14p32c024 Mobile Application มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� นายอน�นต� ผลเพ��ม นายอ�ฐิติวรรพงศ� ช8ละออง ภาค์ เกลาง

113 14p15c011 Mobile Application มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเกษตรศาสตร� นายอน�นต� ผลเพ��ม นายอาณกร จงย�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! ภาค์ เกลาง

114 14p32e007 Mobile Application นายย��งยศ ศร!บันเทิง�M YY�Y��H"ญเร�อง นางสาวกฤต�ยา ชมจ�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา นายพชรพล ธรรมมา นางสาวจ�นทิง�M YY�Y��H�������[�มา พ8ลสว�สดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 สระแก&ว

115 14p32e011 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hร�การรถแทิง�M YY�Y��H�������[Sกซ!�ผ>านพ�ก�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางาวเทิง�M YY�Y��H�������[!ยม Mobile Application มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยบันเทิง�M YY�Y��H8รพา นายว�ทิง�M YY�Y��H�������[ว�ส พ�นธ"มจ�นดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางา นายมนตร! งามอ�ค์ เรก"ล นายภาณ"พงศ� วงษ�ส"นทิง�M YY�Y��H�������[ร ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

116 14p32e017 โปรแกรมไทิง�M YY�Y��H�������[ยม"ง Mobile Application มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยบันเทิง�M YY�Y��H8รพา นายวรว�ทิง�M YY�Y��H�������[ย� ว!ระพ�นธ"� นายป�ยะฉ�ตร แจ>มใส นายสรศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 เช!�ยวชาญ นายน�ธ�ทิง�M YY�Y��H�������[�ศน� แจ>มไพบันเทิง�M YY�Y��H8ลย� ชลบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

117 14p32i003 ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางนตร!ไทิง�M YY�Y��H�������[ยวงเค์ เร��องสายบันเทิง�M YY�Y��Hนโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�ม�อถ�อ Mobile Application มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยขอนแก>น นายจ�กรช�ย โสอ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� นายค์ เฑีฆานนท์��า โพธ�สาร ขอนแก>น

118 14p32n002 Mobile Application นายก�ตต�กร หาญตระก8ล นายส"เมธ สดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง!ค์ เ@า นายจ�ราย" ยาว"ฒ� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

119 14p32n004 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hส�งค์ เมน@าทิง�M YY�Y��H�������[าง Mobile Application นายสมนAก ส�นธ"ปวน นายธนล�ทิง�M YY�Y��H�������[ธ� บันเทิง�M YY�Y��H"ญเฟิสิกส์�����P���耀��ม��อง นายณ�ฐิติวรรว"ฒ� ศร!บันเทิง�M YY�Y��H�วเอ!�ยม นายชลภ�ทิง�M YY�Y��H�������[ร เอ�5ออร�ญโชต� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

120 14p32n009 เอกเขนก Mobile Application มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยแม>ฟิสิกส์�����P���耀��ม&าหลวง นายจ"ฑีฆานนท์��า ส"ภามา นายร�ฐิติวรรศาสตร� ประทิง�M YY�Y��H�������["มศ�ร� ภาค์ เเหน�อ เช!ยงราย

แอพล�เค์ เช��นออนไลน�เพ��อส��ง
แวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล&อมทิง�M YY�Y��H�������[!�ย��งย�น (Environment 
App. Contest)

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยสงขลานค์ เร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางใหญ>

แอพล�เค์ เช��นต&นแบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการค์ เวบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เ"มบันเทิง�M YY�Y��H&านอ�จฉร�ยะเพ��อ
การประหย�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางพล�งงาน

แอพล�เค์ เช��นออนไลน�เพ��อส��ง
แวดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล&อมทิง�M YY�Y��H�������[!�ย��งย�น (Environment 
App. Contest)

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยศ�ลปากร 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตพระราชว�งสนามจ�นทิง�M YY�Y��H�������[ร�

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยธรรมศาสตร� 
(ร�งส�ต)

นายธนาว"ฒ� งามว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยช�ย
สก"ล

นางสาวทิง�M YY�Y��H�������[�ศน!ย� เบันเทิง�M YY�Y��Hญจอน�นต�
พงศ�

โปรแกรมช>วยในการส��งงานระยะไกลบันเทิง�M YY�Y��Hนม�อถ�อ
ส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��H&านอ�จฉร�ยะ

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยธรรมศาสตร� 
(SIIT)

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เวบันเทิง�M YY�Y��Hค์ เ"มและร�กษาค์ เวามปลอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางภ�ย ทิง�M YY�Y��H�������[างไกล
ผ>านโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�ม�อถ�อ [Android]

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยเทิง�M YY�Y��H�������[ค์ เโนโลย!
พระจอมเกล&าธนบันเทิง�M YY�Y��H"ร!

นายธว�ชช�ย เพชรดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง@ารงค์ เ�
สก"ล

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

การพ�ฒนาระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการเช��อมต>ออ"ปกรณ�พกพาผ>า
นบันเทิง�M YY�Y��Hล8ธ8ทิง�M YY�Y��H�������[

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

เค์ เร��องว�เค์ เราะห�สเปค์ เตร�มขนาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางพกพาราค์ เา
ประหย�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hย>านค์ เวามถ!�ไอเอสเอSม

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hโทิง�M YY�Y��H�������[รฉ"กเฉ�นผ>านระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��H GPS มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยบันเทิง�M YY�Y��H8รพา ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขต
สระแก&ว

ภาค์ เตะว�น
ออก

นายSARARITH MAO ภาค์ เตะว�น
ออก

ภาค์ เตะว�น
ออก

นายธ!ระว�ฒน� น�มมาศ"ภวงศ�
ร�ฐิติวรร

นางสาวก�ตต�มา หนองหาร
พ�ทิง�M YY�Y��H�������[�กษ�

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hร�หารการจ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางการขนส>งส�นค์ เ&าอ�จฉร�ยะผ>าน
อ"ปกรณ�ม�อถ�อ

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยแม>โจ& (เช!ยงใหม>) นางสาวส"ภาพร ร">งเร�อง
เกษตร

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยแม>โจ& (เช!ยงใหม>)

นางสาวป��นหทิง�M YY�Y��H�������[�ย เดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางชส�งห
ร�ตน�

ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง.ช.พชร ธ�ญญว�ฒน�โภค์ เ�น



โครงการที่ผ่านก�	ผ่านการพิจา�านการพิจารณาเข้าสู่รอบช�จารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤� �รอบช�งชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤歴樐歴槴歴槜歴����0.귐ኧ9�⟴䤼ޭЃ謼ߊ-�ศ

ที่ผ่านก�	 รหั�สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤 โครงการ หัมวดโครงการ สู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���橤歴樸歴樤ถาบ�น อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านก�	ปร%กษา หั�วหัน�าโครงการ ภาค จ�งหัว�ด

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���งข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ܂���p���นพิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบช�วเตอร#แหั�งประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร�-งที่ผ่านก�	 14 (NSC 2012)

ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 2 ผ่านการพิจา��พิจารณาเข้าสู่รอบช�ฒนาคนที่ผ่านก�	 3

121 14p32s006 เค์ เร��องจ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางการค์ เ�วบันเทิง�M YY�Y��Hนแพลตฟิสิกส์�����P���耀��มอร�มแอนดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางรอยดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง� Mobile Application นายส"ธน แซ>ว>อง นายวรรธน�ย ว�ชราทิง�M YY�Y��H�������[�กษ�ณ ภาค์ เใต& สงขลา

122 14p32w001 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hรายงานเหต"ฉ"กเฉ�นบันเทิง�M YY�Y��Hนโทิง�M YY�Y��H�������[รศ�พทิง�M YY�Y��H�������[�เค์ เล��อนทิง�M YY�Y��H�������[!� Mobile Application นางสาวว�สกา ว�ส"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�ว�เศษ นายทิง�M YY�Y��H�������[รงภ8ม� ราษฎร�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง"ษดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง! นายฐิติวรร�ต�ณ�ฐิติวรร นภาวรรณ นางสาวอช�รญา นาค์ เสมพ�นธ"� ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

123 14p32w003 การบันเทิง�M YY�Y��H�นทิง�M YY�Y��H�������[Aกการร�บันเทิง�M YY�Y��Hประทิง�M YY�Y��H�������[านอาหารบันเทิง�M YY�Y��Hนสมาร�ทิง�M YY�Y��H�������[โฟิสิกส์�����P���耀��มน Mobile Application นายวรทิง�M YY�Y��H�������[ศ อ�งศ"ภาสกร นางสาวพ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางชา ต!ระดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�เรก นายธฤต เอกพ�น�จพ�ทิง�M YY�Y��H�������[ยา ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

124 14p32w012 ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hสน�บันเทิง�M YY�Y��Hสน"นการทิง�M YY�Y��H�������[>องเทิง�M YY�Y��H�������[!�ยวไทิง�M YY�Y��H�������[ยอ�จฉร�ยะ Mobile Application มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล นางว�สกา ว�ส"ทิง�M YY�Y��H�������[ธ�ว�เศษ นายปรเมธ ล�5มเจร�ญ นางสาวว�ลายา พ"กทิง�M YY�Y��H�������[อง ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

125 14p33c001 จ"ฬาลงกรณ�มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย นายว�ชญ� เน!ยรนาทิง�M YY�Y��H�������[ตระก8ล นายว�ชญ� เน!ยรนาทิง�M YY�Y��H�������[ตระก8ล นายไพโรจน� ล!ลาภ�ทิง�M YY�Y��H�������[รก�จ นายจ�ร�ฏฐิติวรร� ศร!สว�สดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 ภาค์ เกลาง

126 14p41c006 เร!ยนร8&ธรณ!ประว�ต�ทิง�M YY�Y��H�������[!�ว�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางเจดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง!ย�หอย โรงเร!ยนปทิง�M YY�Y��H�������["มว�ไล นายจารAก ขจรเจร�ญศ�กดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�4 นางสาวพรรณ�ภา ก�จเอก นางสาวส"มนา อAnงพลาช�ย ภาค์ เกลาง ปทิง�M YY�Y��H�������["มธาน!

127 14p41i002 ผจญภ�ยในดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง�นแดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางนภาค์ เต�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางกรวย โรงเร!ยนเม�องพลพ�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาค์ เม นายส"รช�ย ส"ขร! ขอนแก>น

128 14p41i021 โรงเร!ยนบันเทิง�M YY�Y��H&านนาเกSน นายอภ�ชาต� บันเทิง�M YY�Y��H"ญสอาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง อ"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางรธาน!

129 14p41i027 นางสายส"น!ย� จ�บันเทิง�M YY�Y��Hโจร นค์ เรราชส!มา

130 14p41n009 นางร">งกานต� ว�งบันเทิง�M YY�Y��H"ญ นางน"ชนาถ กระต>ายทิง�M YY�Y��H�������[อง นางส"ก�ญญา เหม�องสอง ภาค์ เเหน�อ เช!ยงใหม>

131 14p41w003 โรงเร!ยนมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางลว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาน"สรณ� นายช�ยว�ฒน� เช�5อม��ง ภาค์ เตะว�นตก นค์ เรปฐิติวรรม

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยสงขลานค์ เร�นทิง�M YY�Y��H�������[ร� 
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขตหาดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางใหญ>

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขต
ศาลายา

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยมห�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางล ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาเขต
ศาลายา

นางสาวศร!ส"ภา ปาลกะวงศ� 
ณ อย"ธยา

นางสาวอภ�ชญา ว�ศ�ษฏ�พร
อน�นต�

ค์ เ8วส�: แก&ค์ เ@าผ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางไทิง�M YY�Y��H�������[ย BEST 2012 : การแข>งข�นส"ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางยอดิ์�Y�0�Y��P����耀��นาง
ซอฟิสิกส์�����P���耀��มต�แวร�แก&ไขค์ เ@าผ�ดิ์�Y�0�Y��P����耀��นางภาษาไทิง�M YY�Y��H�������[ย 
(Thai Spelling Correction 
Software Contest)

กร"งเทิง�M YY�Y��H�������[พมหา
นค์ เร

ส��อบันเทิง�M YY�Y��Hทิง�M YY�Y��H�������[เร!ยนส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการเร!ยนร8&
ออนไลน� (Content of Learning 
Management)

ส��อบันเทิง�M YY�Y��Hทิง�M YY�Y��H�������[เร!ยนส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการเร!ยนร8&
ออนไลน� (Content of Learning 
Management)

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

โปรแกรมต�วข&อสอบันเทิง�M YY�Y��H O-net online ส��อบันเทิง�M YY�Y��Hทิง�M YY�Y��H�������[เร!ยนส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการเร!ยนร8&
ออนไลน� (Content of Learning 
Management)

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

การพ�ฒนาส��อการเร!ยนร8&ออนไลน�ว�ชา ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hฐิติวรราน
ข&อม8ล

ส��อบันเทิง�M YY�Y��Hทิง�M YY�Y��H�������[เร!ยนส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการเร!ยนร8&
ออนไลน� (Content of Learning 
Management)

มหาว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ยราชภ�ฏ
นค์ เรราชส!มา

ภาค์ เตะว�น
ออกเฉ!ยง
เหน�อ

เร!ยนร8&ระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hเค์ เร�อข>ายและการส��อสารข&อม8ลผ>านม�อ
ถ�อและแทิง�M YY�Y��H�������[Sบันเทิง�M YY�Y��HเลSต

ส��อบันเทิง�M YY�Y��Hทิง�M YY�Y��H�������[เร!ยนส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการเร!ยนร8&
ออนไลน� (Content of Learning 
Management)

โรงเร!ยนปร�นส�รอยแยลส�
ว�ทิง�M YY�Y��H�������[ยาล�ย

การพ�ฒนาส��อการสอนแบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hจ@าลองโค์ เรงสร&างทิง�M YY�Y��H�������[าง
เค์ เม!

ส��อบันเทิง�M YY�Y��Hทิง�M YY�Y��H�������[เร!ยนส@าหร�บันเทิง�M YY�Y��Hระบันเทิง�M YY�Y��Hบันเทิง�M YY�Y��Hการเร!ยนร8&
ออนไลน� (Content of Learning 
Management)
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