
ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

5 18P11C0523

เกมพัซเซลิทีม่รีะบบวางแผน

การกระท าลว่งหนา้บนสมารท์

โฟน

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

นายวษิณุ โคตร

จรัส

นายคามนิ กล

ยทุธสกลุ

นายเจษฎา ตรรีุง่

กจิ

นายปรเิมธ วงศ์

สัตยนนท์ ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่1

11 18P11S0058 ปารต์ีล้งิค์

มหาวทิยาลัยสงขลาน

ครนิทร ์วทิยาเขต

หาดใหญ่ นายสธุน แซว่อ่ง นายกชนัฐ วสิกลุ

นางสาวลักษิกา 

โลห่ส์วุรรณ นายธนพร หนูวลิัย ภาคใต ้ สงขลา รางวลัที ่2

12 18P11W0041 เกมสอ่งแสงตน้กลา้

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาเขตศาลายา

นางสาวศรสีภุา 

ปาลกะวงศ ์ณ 

อยธุยา

นายชนมธ์วชั 

แกว้สวุรรณ

นางสาวรตมิา จัน

เทรม์ะ

นางสาวพาขวญั 

แกว้ดวงใจ ภาคตะวนัตก นครปฐม รางวลัที ่3

3 18P11C0439 เธาซันดเ์วริด์ เธาซันดเ์วลิด์

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

นางศศภิา พันธุ

วดธีร นายยงยศ ครัูตน์

นายกติตณัิฐ พร

สรุภาพ    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร

รางวลั

ชมเชย

10 18P11N0151 จากผูเ้ฝ้าดวงดาว

มหาวทิยาลัยเชยีงให

ม่

นายกานต ์ปทา

นุคม

นายกันตพล ศรธี ิ

ยศ       ภาคเหนือ เชยีงใหม่

รางวลั

ชมเชย

13 18P11W0051 เรือ่งเลา่ของยนูติเวอรส์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาเขตศาลายา

นางสาวศรสีภุา 

ปาลกะวงศ ์ณ 

อยธุยา

นางสาววรอนงค ์

ชาญใชจั้กร

นางสาวณชิกลุ 

พพิธิเวช

นางสาว

พมิพกาญจน์ ชืน่

ชจูติต์ ภาคตะวนัตก นครปฐม

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

25 18P12N0072

เนียรม์ติ: สนุกกับการเขยีน

ค าศัพทภ์าษาอังกฤษผา่น

เทคโนโลยโีลกเสมอืนผสาน

โลกจรงิ

มหาวทิยาลัยเชยีงให

ม่

นายกานต ์ปทา

นุคม

นางสาวกัญญา

ณัฐ พริณุรัตน์       ภาคเหนือ เชยีงใหม่ รางวลัที ่1

16 18P12C0435 หมขีัว้โลกเพือ่การเรยีนรู ้

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

นางสาวธรีณี 

อจลากลุ

นายนภัส วงค์

เจรญิ

นายวฒุชิยั จลุ

คณานุศาสตร์

นางสาวณัฐณชิา 

รอดทอง ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

ผลการตดัสนิ รอบชงิชนะเลศิ

โปรแกรมเพือ่ความบนัเทงิ ระดบันสิติ นกัศกึษา (14 โครงการ)

โปรแกรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้ระดบันสิติ นกัศกึษา (13 โครงการ)



18 18P12C0543

ตุก๊ตาพดูโตต้อบเพือ่สง่เสรมิ

พัฒนาการเด็กเล็ก

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

นายสันตธิรรม 

พรหมออ่น

นางสาวเมธติา 

ออ่นศรี

นายพัทธพล 

ประยรูหงษ์

นายกศุะภณ 

เพชรสวุรรณ ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่3

15 18P12C0424

เกมพัซเซลิสองมติทิีผู่เ้ลน่

สามารถออกแบบดา่นไดเ้อง

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

นางสาวธรีณี 

อจลากลุ

นายวรัตม ์กวพีร

พจน์

นางสาวญาณศิา 

เหมประชติชยั

นายศภุณัฐ ออ่ง

สขุ ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร

รางวลั

ชมเชย

19 18P12C0666

ระบบการเรยีนรูเ้ขยีน

โปรแกรมแบบโตต้อบออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบัง นางธนศิา นุ่มนนท์

นายณภัทร รุง้รจุ ิ

เมฆ

นางสาวเชาวนี 

จันทรท์อง    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร

รางวลั

ชมเชย

26 18P12N0144

การพัฒนาเกมแนวป้องกัน

ฐานทัพส าหรับการเรยีนรู ้

ค าศัพทภ์าษาญีปุ่่ น

มหาวทิยาลัยเชยีงให

ม่

นายกานต ์ปทา

นุคม

นายวรศิ กรรณฐ

สทุธิ์       ภาคเหนือ เชยีงใหม่

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

28 18P13C0383

ระบบตดิตามการเคลือ่นไหว

ส าหรับการดแูลผูส้งูอายโุดย

ใชเ้ทคนคิการท าเหมอืง

กระแสขอ้มลู

มหาวทิยาลัย

หอการคา้ไทย

นายวศัว ีแสนศรี

มหาชยั

นายกติตศิักดิ ์

บัวบก

นายสชุาต ิ

หมัดโละ๊

นายกฤษดาพงษ์ 

เขตบญุไสย ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

32 18P13E0101 เอ็กซโ์กลฟ ไทยทอลค์ มหาวทิยาลัยบรูพา

นายณัฐนนท ์

ลลีาตระกลู

นางสาวฉัตรทพิย์

 สนุยต์ะคุ

นายศราวฒุ ิ

เงยีบสดับ   

ภาค

ตะวนัออก ชลบรุี รางวลัที ่3

37 18P13W0049

เครือ่งมอืสือ่สารส าหรับผูท้ีม่ ี

ภาวะบกพรอ่งทางการสือ่

ความหมาย

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาเขตศาลายา

นางสาวสดุสงวน

 งามสรุยิโรจน์

นางสาวปาลติา 

ทองสมบรูณ์

นางสาวนภสร 

ศศโิภคา

นายปรญิญา ศรี

สวสัดิเ์กตุ ภาคตะวนัตก นครปฐม

รางวลั

ชมเชย

38 18P13W0072

อปุกรณ์กายภาพบ าบัดแขน

ส าหรับผูป่้วยอัมพฤกษ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาเขตศาลายา

นายเซง เลศิมโน

รัตน์

นายพงศกร ฟู

เต็มวงศ์

นางสาวปารชิาติ

 ปันสคี า

นายวรพล บญุ

ตานนท์ ภาคตะวนัตก นครปฐม

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

โปรแกรมเพือ่งานการพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระดบันสิติ นกัศกึษา (13 โครงการ)

ไมม่รีางวลัที ่1

โปรแกรมเพือ่ชว่ยคนพกิารและผูส้งูอาย ุระดบันสิติ นกัศกึษา (11 โครงการ)

ไมม่รีางวลัที ่1



40 18P14C0412

ระบบวเิคราะหแ์ละตรวจจับ

การบกุรกุส าหรับศนูยข์อ้มลู

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบัง

นางอรทัย สังข์

เพ็ชร

นายชานน จรัส

สทุธกิลุ นายธนภณ ซู    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

42 18P14C0696

การคน้หาโครงขา่ยยอ่ยของ

ยนีโดยการใชแ้อฟฟินติี ้โพ

รพาเกชัน่ คลัสเตอรร์ิง่ และ

ระบบประมวลผลแบบคูข่นาน

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

Mr.Jonathan 

Chan นายจตรุงค ์กงมณี

นางสาวธันยธร 

ธนภัทรธรีกลุ    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

43 18P14E0001

การสรา้งโมเดลเพือ่พยากรณ์

โอกาสส าเร็จการศกึษาโดยใช ้

เทคนคิการท าเหมอืงขอ้มลู

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

วทิยาเขตปราจนีบรุี

นางวนัทนี ประ

จวบศภุกจิ

นายภัทรดนัย รปู

วเิชตร์      

ภาค

ตะวนัออก ปราจนีบรุี รางวลัที ่3

44 18P14I0092

ระบบตรวจสอบโอกาสเกดิ

อบุัตเิหตทุางบก เมือ่ผูข้ับขี่

ยานพาหนะมทัีศนวสิัยไม่

ชดัเจน

มหาวทิยาลัย

อบุลราชธานี

นายเกรยีงศักดิ ์

ตรปีระพณิ

นายวนันเรศวร ์

สงิหษัฐติ      

ภาค

ตะวนัออกเฉี

ยงเหนือ

อบุลราชธ

านี

รางวลั

ชมเชย

47 18P14N0185

การพัฒนาโปรแกรมคน้หา

โครงสรา้งโครงขา่ย

มหาวทิยาลัยเชยีงให

ม่

นายยทุธพงษ์ 

สมจติ

นายธนฤกษ์ ลิม้

สรุศรี

นายวฒุพัินธ ์

สรุยิะนันท์    ภาคเหนือ เชยีงใหม่

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

58 18P15I0151 แกวง่ลา่ฝัน

มหาวทิยาลัย

อบุลราชธานี

นางสาวสภุาวด ี

หรัิญพงศส์นิ

นางสาวภัทรษร 

พรมทอง      

ภาค

ตะวนัออกเฉี

ยงเหนือ

อบุลราชธ

านี รางวลัที ่3

60 18P15I0322 สมารท์เช็ค มหาวทิยาลัยขอนแกน่

นายสายยญั สาย

ยศ

นายนพกร ถนอม

เสยีง

นายณัฐพงษ์ บญุ

รว่ม

นางสาวทชิากร 

โพธิน์รนิทร์

ภาค

ตะวนัออกเฉี

ยงเหนือ ขอนแกน่ รางวลัที ่3

62 18P15S0060 แอปพลเิคชัน่การบรจิาคโลหติ

มหาวทิยาลัยสงขลาน

ครนิทร ์วทิยาเขต

หาดใหญ่

นายธัชชยั เอง้ฉ ้

วน

นายชวูงศ ์สตีะ

พงศ์

นายเฉลมิชยั บัว

ชมุ    ภาคใต ้ สงขลา รางวลัที ่3

52 18P15C0157

ระบบการตอบค าถามส าหรับ

สถานทีท่อ่งเทีย่วจากการท า

เหมอืงขอ้มลูออนไลน์

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

นายสันตธิรรม 

พรหมออ่น

นางสาวฐนันทพิย์

 ศริไิชยา

นางสาวณัฐชยา 

จงึสวสัดิ์    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร

รางวลั

ชมเชย

Mobile Application ระดบันสิติ นกัศกึษา (13 โครงการ)

ไมม่รีางวลัที ่1

ไมม่รีางวลัที ่2



56 18P15C0690

โปรแกรมประยกุตส์นับสนุนผู ้

เขา้ใชบ้รกิารโรงพยาบาลโดย

ระบบน าทางภายในอาคาร

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

นางสาวกลุธดิา 

โรจน์วบิลูยช์ยั

นายธรีภัทร ์วงศ์

สธุรีา       ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร

รางวลั

ชมเชย

61 18P15N0005 ชปัป้ีคูห่ดูแูลสขุภาพ

มหาวทิยาลัยเชยีงให

ม่

นายกานต ์ปทา

นุคม

นายกาย เลาว

พงศ์

นางสาวณัจยา 

พรหมนอ้ย

นายพรรษิษฐ ์

วฒันาประสบสขุ ภาคเหนือ เชยีงใหม่

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

65 18P21C0152 ตกศัพทม์หาประลัย โรงเรยีนสตรอีา่งทอง

นายอธรัิฐ พุม่

สาขา

นางสาวสริวิมิล 

ภุภั่กดี

นางสาวธนพร 

ญาณโกมทุ

นายธติ ิ

มหาวรรณกจิ ภาคกลาง อา่งทอง รางวลัที ่2

67 18P21C0595 คนืฆา่ ลา่ไมย่ัง้

โรงเรยีนบดนิทรเดชา

 (สงิห ์สงิหเสน)ี ๒ นางวไิล สขุเกือ้

นายปัญญ ์ปิติ

เจรญิธรรม

นายพงศพ์สิทุธิ ์

มมีขุ

นายนวฤทธิ ์

หลอ่งคุม้ ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

68 18P21C0648 บญุรอด ตอ้งรอด

โรงเรยีนเซนตฟ์รัง

ซสิซาเวยีร ์คอนแวนต์

นายกมลวชิย ์สริิ

ธนนนทส์กลุ

นางสาวโศจรัิตน์

 ธัญประทปี

นางสาวเกศนคร

 พจนวรพงษ์

นางสาวสภุาวด ี

ภสูนาม ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่3

77 18P21W0009

เว็บแอพพลเิคชัน่แมชอัพ 

MixoNote

โรงเรยีนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลัย เพชรบรุี

นายศวิะรักษ์ จติ

อทัุศน์

นายธราธร หวงั

ธรรมมั่ง

นายบญุญฤทธิ ์

ปึงทมวฒันากลู

นายธนชติ เส็ง

สาลี ภาคตะวนัตก เพชรบรุี รางวลัที ่3

66 18P21C0153 แบกเป้ตะลยุไทย โรงเรยีนสตรอีา่งทอง

นายอธรัิฐ พุม่

สาขา

นายธนวฒัน์ จติ

อทัุย       ภาคกลาง อา่งทอง

รางวลั

ชมเชย

72 18P21I0176 ทว่งท านองแหง่การกอ่ก าเนดิ

โรงเรยีนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลัย 

มกุดาหาร

นายขรรคช์ยั 

วงศส์ทิธิ์

นายชาครติ บัว

ทอง

นายวษิณุ แจม่

ปรชีา

นายสหสัวรรษ 

บญุศรี

ภาค

ตะวนัออกเฉี

ยงเหนือ มกุดาหาร

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

ไมม่รีางวลัที ่1

โปรแกรมสง่เสรมิการเรยีนรู ้ระดบันกัเรยีน (10 โครงการ)

โปรแกรมเพือ่ความบนัเทงิ ระดบันกัเรยีน (13 โครงการ)



84 18P22N0029

แรงและความดันในดนิแดน 

New AdvenTon

โรงเรยีนปรนิสร์อย

แยลสว์ทิยาลัย

นางรุง่กานต ์วงั

บญุ

นายธนภัทร วชั

วงษ์

นางสาวกริณา 

ตันบรูณา

นางสาวมาลนิ 

ทพิยมณฑล ภาคเหนือ เชยีงใหม่ รางวลัที ่1

86 18P22N0226 สิง่เรา้ ในโลกเสมอืนจรงิ

โรงเรยีนปรนิสร์อย

แยลสว์ทิยาลัย

นางรุง่กานต ์วงั

บญุ

ด.ช.จักรพงศ ์

วงศว์วิฒัน์ธนะ

ด.ช.ธนภัทร 

จรัญวรพรรณ

ด.ญ.นภัสชล 

อนิทะพันธุ์ ภาคเหนือ เชยีงใหม่ รางวลัที ่2

80 18P22C0608 ทอ-ไอ-ยอ ไทย

โรงเรยีนเซนตฟ์รัง

ซสิซาเวยีร ์คอนแวนต์

นางสาวศรา หรู

จติตววิฒัน์

นางสาวพชิชาพร

 ลขิติปัญจมานนท์

นางสาวณัฐกนก 

โภคทรัพยไ์พบลูย์

นางสาวรสติา 

วฒันศริิ ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่3

78 18P22C0048 เปิดสมอง ประลองค าศัพท์ โรงเรยีนสตรอีา่งทอง

นายอธรัิฐ พุม่

สาขา

นางสาวสจุริา 

ดอกไมพุ้ม่

นางสาวพรสวรรค์

 วารนิทร์

นางสาวครอง

ขวญั คนรู ้ ภาคกลาง อา่งทอง

รางวลั

ชมเชย

85 18P22N0114

โครงการเกมมอืถอืเพือ่

พัฒนาความรูร้ายวชิาเคมเีรือ่ง

 ตารางธาต ุธาต ุและ

สารประกอบ

โรงเรยีนบญุวาทย์

วทิยาลัย

นางสาวรัชนก 

สวุรรณจักร์ นายชาญชนะ วชิา

นายอังกนัินท ์

ทักษิณาพมิขุ

นายพชรดล นพ

นาคร ภาคเหนือ ล าปาง

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

88 18P23C0148

โปรเจคท ์Zrinka: 

แพลตฟอรม์บัตรสมาชกิ

รา้นคา้และโปรโมชัน่บน

อปุกรณ์พกพา

โรงเรยีนกรงุเทพครสิ

เตยีนวทิยาลัย นายเกษม สวสัดี

นายธติวิฒัน์ ธัญ

ภัคลอืพงค์ นายปิยะ ไกรทัศน์    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

90 18P23C0590

เว็บแอพพลเิคชัน่เพือ่การ

บรหิารจัดการหอ้งเรยีนใน

ศตวรรษที ่21

โรงเรยีนเตรยีม

อดุมศกึษาพัฒนาการ

นางธันยธร ตวง

วาสนา

ด.ช.ภมูปิรนิทร ์

มะโน

ด.ช.ปวรษิ วริยิะ

คณุากร    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

96 18P23N0068 หมอูอมสนิ

โรงเรยีนปรนิสร์อย

แยลสว์ทิยาลัย

นางรุง่กานต ์วงั

บญุ

นางสาวภัทรภร 

ปัญญา

นางสาวศศวิมิล 

บัวค าปัน

นายสริวชิญ ์บญุ

คุม้ ภาคเหนือ เชยีงใหม่ รางวลัที ่3

95 18P23N0001 ระบบขอ้มลูสัตวเ์ลีย้งอัจฉรยิะ

โรงเรยีนปรนิสร์อย

แยลสว์ทิยาลัย

นายณัฐดนัย 

ไทยแท ้

นายวรทิธิ ์

สวุรรณศริกิลุ

นายนธิ ิธรรม

ฤกษ์ฤทธิ์ นายสพัุฒน์ เดชะ ภาคเหนือ เชยีงใหม่

รางวลั

ชมเชย

โปรแกรมเพือ่การประยกุตใ์ชง้าน ระดบันกัเรยีน (15 โครงการ)

ไมม่รีางวลัที ่1



101 18P23W0073

การตรวจสอบการคัดลอก

รหสัตน้ฉบับในชัน้เรยีนโดย

การใชร้หสัตัวอยา่ง

โรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์

นายพชิญตุม ์

อปุพันธ์

นายภาวนิ พรอ้ง

เผา่พันธุ์

นายสริภพ สาย

สะอาด    ภาคตะวนัตก นครปฐม

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

104 18P31C0409

ระบบจัดการทรัพยากรส าหรับ

ใหบ้รกิารแบบแพลตฟอรม์

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบัง

นายอักฤทธิ ์สังข์

เพ็ชร

นายณัฏฐ ์จงึ

มารศิกลุ นายศภุกร วโรดม    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

107 18P31S0064 แฮชแท็ก ปรนิทต์ ิง้

มหาวทิยาลัยสงขลาน

ครนิทร ์วทิยาเขต

หาดใหญ่ นายสธุน แชว่อ่ง

นายธรีภัทร 

สนิทรัพย์

นายธันวา หนู

พลอย

นายวรกฤช 

สนุทรธรรมนติิ ภาคใต ้ สงขลา รางวลัที ่3

103 18P31C0405

แพลตฟอรม์เพือ่การจัดเก็บ

ขอ้มลูทีก่ าหนดดว้ยซอฟตแ์วร์

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบัง

นางอรทัย สังข์

เพ็ชร

นางสาวรนิทรล์

ภัส เลศิธนกลุ

พงษ์

นายณัฐพงศ ์

อมรบัญชรเวช    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร

รางวลั

ชมเชย

105 18P31C0535

โคโค ่: โซลชูัน่ตรวจสอบ

และบันทกึการใชง้าน

อนิเทอรเ์น็ตพรอ้มระบบ

ตรวจสอบและจัดการการใช ้

งานโซเชยีลมเิดยีในองคก์ร

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

นางสาวธรีณี 

อจลากลุ

นายณัฐนภัส 

รชตะววิรรธน์

นายกันตก์ว ี

เกยีรติก์รัณย์

นายชยพล ปิยะ

ภักดสีกลุ ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

110 18P32C0626

ขอ้ความเอย เจา้อา่นวา่

อยา่งไร, ระบบระบตุ าแหน่ง

และรูจ้ าขอ้ความบนภาพถา่ย

ท่ัวไป

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

นางธนารัตน์ ชลิ

ดาพงศ์

นายธนานพ 

กอบชยัสวสัดิ์       ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่1

111 18P32N0076

ระบบสบืคน้รปูภาพจาก

ขอ้ความอยา่งมปีระสทิธภิาพ

มหาวทิยาลัยเชยีงให

ม่

นายกานต ์ปทา

นุคม

นางสาวศภุากร 

อนิทรทัต       ภาคเหนือ เชยีงใหม่ รางวลัที ่2

108 18P32C0365

ระบบการแยกแยะบคุคลใน

ภาพถา่ยจากป้ายรหสั

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบัง นายธรีะ ศริธิรีากลุ นายธรีะ ศริธิรีากลุ

นางศริกิลุ ศริธิรีา

กลุ    ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่3

หวัขอ้พเิศษ BEST 2016-Text Localization and Recognition Contest (6 โครงการ)

หวัขอ้พเิศษ Internet of Things (11 โครงการ)

หวัขอ้พเิศษ โปรแกรมเพือ่การประยกุตใ์ชง้านส าหรบัลนิกุซ ์(Linux Desktop Application) (5 โครงการ)

ไมม่รีางวลัที ่1



ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

116 18P33C0532 ระบบไอโอทอีัจฉรยิะ

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย นายพรีพล เวทกีลู

นายธรีนัย กอ่

มงคลกลู

นายอานนท ์จริ

กติตยากร

นายวสิฎิฐ ์วงศ์

ชยัอนุกลู ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่1

114 18P33C0144

ระบบตรวจวดัและควบคมุการ

ใชพ้ลังงานและความ

ปลอดภัยภายในบา้นโดยใช ้

การสง่ขอ้มลูผา่นสายไฟฟ้า

และเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต

มหาวทิยาลัยเกษตรศ

าสตร์

นายณัฐวฒุ ิขวญั

แกว้

นายเมธนัีทธ ์ค า

เพราะ       ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร รางวลัที ่2

124 18P33S0069

โครงขา่ยบลทูธูอัจฉรยิะเพือ่

การจัดงานในสถานทีข่นาด

ใหญ่

มหาวทิยาลัยสงขลาน

ครนิทร ์วทิยาเขต

หาดใหญ่ นายสธุน แซว่อ่ง

นายพนธกร เมฆิ

นทรางกรู

นายทรงยศ แมน

ประสาทกลุ

นายธนกร ภัทร

ภากร ภาคใต ้ สงขลา รางวลัที ่3

121 18P33N0121

เกตเวยท์ีร่องรับหลาย

โปรโตคอล ส าหรับการ

เชือ่มตอ่ของสรรพสิง่

มหาวทิยาลัยเชยีงให

ม่

นายอานันท ์สหี์

พทัิกษ์เกยีรติ

นายศภุากร ยคุล

ธง

นายภาสวฒุ ิ

ธนันชยั    ภาคเหนือ เชยีงใหม่

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบนั

อาจารยท์ี่

ปรกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตดัสนิ

128 18P34E0068

การประยกุตใ์ชร้ะบบนวิแม

ตกิสร์ว่มกับ PLC ในการสรา้ง

หุน่ยนตเ์ลน่ดนตรอีัตโนมัติ

รว่มกับมนุษย์

โรงเรยีนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลัย ชลบรุี

นายวเิชยีร ดอน

แรม

นายเศรษฐา 

จันทรอ์อ่น

นายพนธกร 

จันทรป์ระเสรฐิ

นายชนาธปิ นิ

รันดโรภาส

ภาค

ตะวนัออก ชลบรุี รางวลัที ่3

130 18P34W0042 แขนกลคัดแยกขนาดไขไ่ก่

มหาวทิยาลัยศลิปากร

 วทิยาเขตพระราชวงั

สนามจันทร์

นายโสภณ ผูม้ี

จรรยา

นายธรีเดช ศรธี ิ

มาสถาพร

นายพงษ์ชติ พล

กติพัินธุ์

นางสาวพชรนพ 

เทีย่งตรง ภาคตะวนัตก นครปฐม รางวลัที ่3

129 18P34I0116

ระบบการจ าแนกความรูส้กึ

แบบสองภาษาอัลกอรทิมึการ

เรยีนรูแ้บบมผีูส้อน

มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม

นางสาวจันทมิา 

พลพนิจิ

นายเจตรนิทร ์

วงศศ์ลิป์

นายณัฐกติติ ์ศรี

กาญจนเพรศิ

นายพชิชากร ศร

ชยั

ภาค

ตะวนัออกเฉี

ยงเหนือ

มหาสารค

าม

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหสั โครงการ สถาบัน อาจารยท์ีป่รกึษา หวัหนา้โครงการ ผูพั้ฒนา ผูพั้ฒนา ภาค จังหวดั

ผลการ

ตัดสนิ

หวัขอ้พเิศษ Artificial Intelligence Application (6 โครงการ)

ไมม่รีางวลัที ่1

ไมม่รีางวลัที ่2

รางวลัพเิศษ Microsoft Special Award



5 18P11C0523

เกมพัซเซลิทีม่รีะบบวางแผน

การกระท าลว่งหนา้บนสมารท์

โฟน

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

นายวษิณุ โคตร

จรัส

นายคามนิ กล

ยทุธสกลุ

นายเจษฎา ตรรีุง่

กจิ

นายปรเิมธ วงศ์

สัตยนนท์ ภาคกลาง

กรงุเทพม

หานคร

รางวลั 

Microsoft 

Universal 

Windows 

Platform 

117 18P33E0117 ระบบแถวคอยอัจฉรยิะ

มหาวทิยาลัยเกษตรศ

าสตร ์วทิยาเขตศรี

ราชา

นายไพรัช 

สรอ้ยทอง นายธนกิ วรัิชกลุ

นายจตพุล ตัง้

สวุรรณพานชิ   

ภาค

ตะวนัออก ชลบรุี

รางวลั IoT

 Windows 

10 Special 

Award


