
รางว�ล รห�ส โครงการ ผ�พ�ฒนา อาจารย�ท��ปร�กษา สถาบ�น จ�งหว�ด

- - - - - -

6P11S004 นายกานต� ถ�รส�นทร นางสาวม�ลล�กา อ�ณหว�วรรธน� มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร� สงขลา

นายวงศกร จ�นทราภรณ�ศ�ลป#

6P11C038 อโยธยา นายจ�กรพงศ� นาคเดช นายช�ย พงศ�พ�นธ��ภาณ, จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล�ย

นายรพ, ส�ว,รานนท�

ชมเชย 6P11C026 เกมฝ0กห�ดต,กลอง นายป1ญญา กลยน, นางสาวส�ก�ญญา ย�3มงาม มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตศร,ราชา ชลบ�ร,

นายว�ทว�ส เข,ยวด,

ชมเชย 6P11N016 ครอสเว�ร�ดเกม นายภคณ�ฐ  ฌาย,เนตร นายจ�รศ�กด�9  ว�ลาสเดชานนท� มหาว�ทยาล�ยเช,ยงใหม; เช,ยงใหม;

นายศ�ภฤกษ�  จ�งต=ะ

นายทศพล  ม?ลอ@าย

6P12C063 สAารวจส�ร�ยะจ�กรวาล นางสาวณ�ฐส�ร� จโรภาสร�ตน� นายส�ทธ�9 ส�ตไทย มหาว�ทยาล�ยเอเช,ยอาคเนย�

นายสมภพ ล�3มฤด,

นายศ�วพล ร,เอ,Cยม

6P12C103 ซอฟท�แวร�เสร�มความร?@ทางกลศาสตร�และฟGส�กส�ท�Cวไป นายสมบ?รณ� เพHชรหลAา นายส�ธา เหลIอลม�ย สถาบ�นราชภ�ฏสวนด�ส�ต

นายอ�ท�ย ช�นเดชส�มฤทธ�9

6P12I011 นายวาท, ว�เช,ยรน�ตย� นายวช�ราว�ธ  ธรรมว�เศษ มหาว�ทยาล�ยขอนแก;น ขอนแก;น

นายเชาวน�ชนะ ศร,ปร�ท�ศน� 

นางสาวนล�นธร  ช;างทอง

ชมเชย 6P12C100 ซอฟต�แวร�สAาหร�บการเร,ยนการสอนระบบภายในร;างกาย นางสาวม�ธ�กา ซารนาท นางสาวส�ก�ญญา ย�3มงาม มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตศร,ราชา ชลบ�ร,

นางสาวล�กขณา อ�ดมร�กษ�

ชมเชย 6P12N006 นายณพล ส�งหะพ�นธ� นายพฤษภ�  บ�ญมา มหาว�ทยาล�ยเช,ยงใหม; เช,ยงใหม;

ผลการต�ดส$น "การแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ$วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท�� 6 (NSC2004)"

โปรแกรมเพ8�อความบ�นเท$ง ระด�บน$ส$ต น�กศ�กษา (15 โครงการ)

รางว�ลท�� 1

รางว�ลท�� 2 สงครามอวกาศ (ด@วยการควบค�มย�คใหม;)

รางว�ลท�� 3 กทม.

โปรแกรมเพ8�อส)งเสร$มการเร�ยนร� ระด�บน$ส$ต น�กศ�กษา (9 โครงการ)
รางว�ลท�� 1 กทม.

รางว�ลท�� 2 กทม.

รางว�ลท�� 3 ไซเบอร�แลป ฟGส�กส�: ห@องทดลองฟGส�กส� บนอ�นเตอร�เนHต

โปรแกรมจAาลองการทดลองฟGส�กส� ม�ธยมปลาย 2



รางว�ล รห�ส โครงการ ผ�พ�ฒนา อาจารย�ท��ปร�กษา สถาบ�น จ�งหว�ด

ผลการต�ดส$น "การแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ$วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท�� 6 (NSC2004)"

6P13S001 โปรแกรมแปลงอ�กษรเบรลล�ให@เปQนแอสก, นางสาวศ�นสน,ย� บ�ญสนอง นางสาวพ�ชญา ต�ณฑ�ยย� มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร� สงขลา

6P13I004 พจนาน�กรมอ�เลHกทรอน�กส�  อ;านออกเส,ยงและส�Cงงานด@วยเส,ยง นายอ�จฉร�ยะ  ดาโรจน� นายวช�ราว�ธ  ธรรมว�เศษ มหาว�ทยาล�ยขอนแก;น ขอนแก;น

นางสาวพรท�พย�  บ�ร,ร�กษ�

6P13C003 นายว,ระย�ทธ  เจนพาน�ชทร�พย� นางสาวว�ร�ตน�  จาร,วงศ�ไพบ?ลย� มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร� ปท�มธาน,

นางสาวร�ชยา  ค�นธ�ยงค�

ชมเชย 6P13C007 พจนาน�กรมภาษามIอไทยออนไลน� นายส�ทธ�เดช  เครIอว�ฒ�ก�ล นางส�ข�มาล  ก�ต�ส�น มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร�

นางสาวณ�ฐกานต�  อ�นธน?

ชมเชย 6P13N005 นายอ�ท�ย ช�ยร�;งมณ,ดAารง นายนราธ�ป เท,Cยงแท@ มหาว�ทยาล�ยเช,ยงใหม; เช,ยงใหม;

นายณ�ฐดน�ย  หอมคง

6P14C003 นายศ�ภศ�กด�9  ก�ลวงศ�อน�นช�ย นายธนากรณ�  ศ�กด�9ช�ยเจร�ญ มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร� ปท�มธาน,

6P14C001 พ�ฒนาหน;วยร�บข@อม?ลจากกล@องด�จ�ตอล นายอารยะ  สว�สด�ช�ย นายอานนท�  ร�;งสว;าง มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร�

6P14C048 โครงงานการค@นคIนร?ปภาพทางการแพทย�และให@คAาปรWกษาผ;านระบบออนไลน�นายเอกราช  ตร,พนาก�ล นางสาวช�ล,ร�ตน�  จร�สก�ลช�ย มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร�

นายพ�ท�กษ�  พจน�วงศ�มงคล

ชมเชย 6P14I004 นายประส�ทธ�9  พ�นธโคตร นายนวภ�ค  เอI3ออน�นต� มหาว�ทยาล�ยขอนแก;น ขอนแก;น

นางสาวเพHญแข  ศ�ขโข 

นายฉาดฉาน  ศร,พรหม

ชมเชย 6P14C005 นายอร�ณช�ย  ต�3งเจร�ญบAาร�งส�ข นายช?ชาต�  ธรรมเจร�ญ จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล�ย

โปรแกรมเพ8�อช)วยคนพ$การ ระด�บน$ส$ต น�กศ�กษา (9 โครงการ)

รางว�ลท�� 1

รางว�ลท�� 2

รางว�ลท�� 3 ระบบแปลข@อความเปQนท;าทางภาษามIอสAาหร�บผ?@พ�การทางการได@ย�นบน Internet

กทม.

พจนาน�กรมไทย--ภาษามIอ 3 ม�ต�

โปรแกรมเพ8�องานการพ�ฒนาด�านว$ทยาศาสตร�และเทคโนโลย� ระด�บน$ส$ต น�กศ�กษา (14 โครงการ)
รางว�ลท�� 1 กAาเน�ดใหม;กาแลกซ,C (ระบบการประมวลผลแบบขนานสAาหร�บงานด@านว�ทยาศาสตร�)

รางว�ลท�� 2 กทม.

รางว�ลท�� 3 กทม.

ระบบวาดภาพพI3นผ�ว 3 ม�ต�โดยใช@กล@องด�จ�ตอล

โปรแกรมด�จ�ท�ลไทเทรเตอร�สAาหร�บการจAาลองและว�เคราะห�การไทเทรตแบบโพเทนช�ออเมทร,และคอนด�กโทเมทร,ของระบบกรด-เบส กทม.



รางว�ล รห�ส โครงการ ผ�พ�ฒนา อาจารย�ท��ปร�กษา สถาบ�น จ�งหว�ด

ผลการต�ดส$น "การแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ$วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท�� 6 (NSC2004)"

6P15C001 ระบบหาเส@นทางสAาหร�บส;งข@อม?ลบนเครIอข;ายไร@สาย นายพ�ช�ต  เช,ยรจร�สวงศ� นายอน�นต�  ผลเพ�Cม มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร�

6P15S008 นายปฐมพล สIบประด�ษฐ� นายธ�ชช�ย เอ@งฉ@วน มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร� สงขลา

6P15C009 การควบค�มเซ�ร�ฟเวอร�ระยะไกลด@วยโทรศ�พท�มIอถIอ นายธาน�นทร�  อาศ�รพรพงศ� นางสาวช�ล,ร�ตน�  จร�สก�ลช�ย มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร�

นายส�ร�พ�ฒน�  อ�;มตระก?ล

นายศ�ภกร  อ�งอAานวยศ�ร�

ชมเชย 6P15S003 โครงการไอพ,เทเลโฟนน,ท,Cม,โมบ�ล�ต,3ระด�บส?ง นางสาวศ�นสน,ย� เหล;าธนถาวร นายส�นช�ย กมลภ�วงศ� มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร� สงขลา

ชมเชย 6P11S005 บร�การเพลงส;วนต�วผ;านระบบเครIอจ;าย นายณ�ฐดน�ย ว�ทยาศ�ร�ก�ล นายส�ธน แซ;ว;อง มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร� สงขลา

นายธเนศ อ�ปถ�มถ�ห�ตสาร

6P21C012 นายวส�นต�  เจ,ยรมณ,ทว,ส�น นายอด�สรณ�  กสาบส�น โรงเร,ยนอ�สส�มช�ญ บางร�ก

นายปGต�พล  ปลI3มวรสว�สด�9

6P21C007 เอHมจ, สแควร�  ตอน ผจญภ�ยในแดนเบ,ยร� นายชวว�ฒน�  ชาญศ�ร�เจร�ญก�ล นายไพบ?ลย�  ภ�กด,ดAาร�ห�ก�ล โรงเร,ยนสวนก�หลาบว�ทยาล�ย

นายช�นธ�ป  แต@มแก@ว

6P21C011 ศWกม�งกรจ@าวย�ทธภพ นายสรว�ศ  ปร�กกมก�ล นางสาวศ�ร�พร  อ;อนกลCAา โรงเร,ยนอ�สส�มช�ญ บางร�ก

ชมเชย 6P21S003 นายอภ�ว�ฒน�  ยมนา นางว�ไล ส�ขเกI3อ โรงเร,ยนจ�ฬาภรณราชว�ทยาล�ย ตร�ง ตร�ง

ชมเชย 6P21N011 พ�ทธาน�ภาพ นายส�ชาต� ไชยโย นายน�ฐพล  ทว,ทร�พย� โรงเร,ยนเทคโนโลย,กร�งธนเช,ยงราย เช,ยงราย

นายพ�ศร�ธ  กณะวงศ�

โปรแกรมเพ8�อการประย=กต�ใช�งานส?าหร�บล$น=กซ� ระด�บน$ส$ต น�กศ�กษา (12 โครงการ)
รางว�ลท�� 1 กทม.

รางว�ลท�� 2 ระบบการโคลนฮาร�ดด�กส�ผ;านม�ลต�แคสโปรโตคอลท,CทAางานบนระบบปฏ�บ�ต�การ Linux

รางว�ลท�� 3 กทม.

โปรแกรมเพ8�อความบ�นเท$ง ระด�บน�กเร�ยน (9 โครงการ)

รางว�ลท�� 1 Xavarien-ผจญภ�ยผ;าม�ต� กทม.

รางว�ลท�� 2 กทม.

รางว�ลท�� 3 กทม.

เรICองว�;นว�ยเร,ยน 2 ตอนเหต�การณ�แห;งช,ว�ต



รางว�ล รห�ส โครงการ ผ�พ�ฒนา อาจารย�ท��ปร�กษา สถาบ�น จ�งหว�ด

ผลการต�ดส$น "การแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ$วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท�� 6 (NSC2004)"

นายศ�ว�ช  ส�ภาวส�ทธ�9

6P22C046 เจ@าย�กษ�ใหญ;ไดโน นางสาวน�นท�ยา  แซ;แต@ นายมนตร,  โมล�ศก�ลมงคล โรงเร,ยนมาร,ว�ทยากบ�นทร�บ�ร, ปราจ,นบ�ร,

นางสาวส�ษมา  พาช,ร�ตน�

นางสาวว,รยา  จ�ระดAาเก�ง

6P22N015 ท�ศน�น�เวศน� นายปGยะว�ฒน�  ว�ร�ชว�ฒนก�ล นางช�ล,พร  แก;นวงค� โรงเร,ยนปร�นส�รอยแยลส�ว�ทยาล�ย เช,ยงใหม;

นายอ�ร�พงศ� คงอารยะเวชก�ล

6P22I005 คณ�ตกล@วย ๆ ด@วยสมการ นายจาร�ว�ฒน�  ห;วงแก@ว นายว,ระพล  เจร�ญชนม� โรงเร,ยนแก;นนครว�ทยาล�ย   ขอนแก;น

เดHกหญ�งก�ลน�นทน�  วงษ�โพย

ชมเชย 6P22I021 นางสาวประภาศร,  ตร�วรรณ� นางสมปอง  ตร�วรรณ� โรงเร,ยนนาร,น�ก?ล อ�บลราชธาน,

นายมนส�ช  จ�ตรน�ร�ตน�

ชมเชย 6P22C091 ลWกล�บมห�ศจรรย�พ�นธ�ศาสตร� นายช�ยว�ฒ� ช�ยอน�ช�ตตระก?ล นายคมณ�ษฐ� แซ;เฮ@ง โรงเร,ยนอ�สส�มช�ญ บางร�ก

6P23C013 โปรแกรมควบค�มห@องเร,ยน นายศ�ภศรณ�  ส�วจนกรณ� นายอมร�นทร�  อAาพลพงษ� โรงเร,ยนสาธ�ตจ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล�ย ฝhายม�ธยม

นายพชร  อารยะการก�ล

6P23C009 ทรรศนะ นายปร�ชญา  ไพศาลว�ภ�ชพงศ� นายประดนเดช น,ละค�ปต� โรงเร,ยนอ�สส�มช�ญ บางร�ก

นายณ�ช  ภ?;วรวรรณ โรงเร,ยนสาธ�ตแห;งมหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร�

นายว�ทว�ส  กาญจนฉ�ตร โรงเร,ยนเตร,ยมอ�ดมศWกษา

6P23C003 โปรแกรมระบบการจ�ดการหวยบนด�นออนไลน� นายภาณ�  กายสอน นายปร,ชา  จ�นทร�เปล;ง โรงเร,ยนพรหมาน�สรณ� เพชรบ�ร,

โปรแกรมเพ8�อส)งเสร$มการเร�ยนร� ระด�บน�กเร�ยน (14 โครงการ)

รางว�ลท�� 1

รางว�ลท�� 2

รางว�ลท�� 3

สICอการเร,ยนร?@ใช@คอมพ�วเตอร�ควบค�มอ�ปกรณ�ภายนอกโดยผ;าน Serial Port

กทม.

โปรแกรมเพ8�อการประย=กต�ใช�งาน ระด�บน�กเร�ยน (8 โครงการ)
รางว�ลท�� 1 กทม.

รางว�ลท�� 2 กทม.

รางว�ลท�� 3



รางว�ล รห�ส โครงการ ผ�พ�ฒนา อาจารย�ท��ปร�กษา สถาบ�น จ�งหว�ด

ผลการต�ดส$น "การแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ$วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท�� 6 (NSC2004)"

นายชานนท�  เง�นทองด,

ชมเชย 6P23N007 นายว�ฒ�พ�นธ�  ศร,ช�ยแก@ว นายว�ชระ  การสมพจน� โรงเร,ยนพะเยาพ�ทยาคม พะเยา

นายส�บรรณ  มณ,ม?ล

นางสาวก�งสดาล ล,ลาวณ�ชย�

ชมเชย 6P23N023 วาดผ�งครอบคร�ว นายอธ�ป  น@อมศ�ร� นางสาวปราณ,  บ�วซอย โรงเร,ยนดาราว�ทยาล�ย เช,ยงใหม;

6P31C011 ระบบการพาณ�ชย� ธ�รก�จและการจ�ดส;งด@วยเวปเซอร�ว�ส นายเธ,ยรร�จ  ธรณว�กร�ย นายอรรถส�ทธ�9 ส�รฤกษ� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล�ย

นายว�ทยา  อภ�ร�กษ�ว�ร�ยะ

นายภ?ร�  ต�3งสก�ล

6P31C013 ระบบบร�การเวHบจองร@านอาหาร นายฉ�ตรช�ย  กฤชเศรษฐสก�ล นายสมโชค เรIองอ�ทธ�น�นท� มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร�

นายณ�ฐพล  ต�นตยก�ล

นางสาวเมท�น,  ฤทธ�9ไกรเกร,ยง

6P31C008 ระบบบร�การข@อม?ลการประช�มว�ชาการแห;งชาต�ทางว�ทยาการและว�ศวกรรมเช�งคอมพ�วเตอร�ประจAาปkนายฉ�ตรช�ย  ส�ขสอาด นายทรงศ�กด�9  รองว�ร�ยะพาน�ช มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร� ปท�มธาน,

นางสาวน�ชนาฎ  อารยะก�ตต�พงศ�

ชมเชย 6P31C007 ระบบการค@นหาเส@นทางสายรถประจAาทางท,Cเหมาะสม นายไตรรงค�  อ�ศวพ�ศาลบ?ลย� นายส�นต�  สวนศร, สถาบ�นราชภ�ฏสวนด�ส�ต

นางสาวค,ญาภ�ทร�  เจร�ญด,

ชมเชย 6P31I003 บร�การคAานวณการก?@เง�น นางสาวศ,ตภา  ร�จ�เก,ยรต�กAาจร นายวส�  เชาว�พานนท� มหาว�ทยาล�ยขอนแก;น ขอนแก;น

6P32I004 บ@านอ�จฉร�ยะควบค�มผ;านระบบโทรศ�พท�มIอถIอ นายจต�พร  ส�ฉ�นทบ�ตร นายอภ�ศ�กด�9   พ�ฒนจ�กร มหาว�ทยาล�ยขอนแก;น ขอนแก;น

นายว�ชระ  อดทน

6P32N027 โปรแกรมค@นหาเส@นทางแผนท,Cบนโทรศ�พท�มIอถIอ นายช�ยร�ตน�  คงอารยะเวชก�ล นางสาววน�สน�นท�  ทองทรงกฤษณ�มหาว�ทยาล�ยเช,ยงใหม; เช,ยงใหม;

คร�ภ�ณฑ�ออนไลน�  เวอร�ช�Cน 2

ห�วข�อพ$เศษ Web Services Contest (9 โครงการ)
รางว�ลท�� 1 กทม.

รางว�ลท�� 2 กทม.

รางว�ลท�� 3

กทม.

ห�วข�อพ$เศษ สานฝNนน�กพ�ฒนา JAVA ก�บ AIS (7 โครงการ)
รางว�ลท�� 1

รางว�ลท�� 2



รางว�ล รห�ส โครงการ ผ�พ�ฒนา อาจารย�ท��ปร�กษา สถาบ�น จ�งหว�ด

ผลการต�ดส$น "การแข)งข�นพ�ฒนาโปรแกรมคอมพ$วเตอร�แห)งประเทศไทย คร�-งท�� 6 (NSC2004)"

นายชาญช�ย  ตร,ว�ฒนก?ล

6P32C013 พระอภ�ยมณ,ออนไลน� นายศ�ภช�ย  หว�Cนแสง นายวรว�ฒน� ล�3มโภคา สถาบ�นเทคโนโลย,พระจอมเกล@าเจ@าค�ณทหารลาดกระบ�ง

นายส�นต�  จาร�สมบ�ต�

ชมเชย 6P32C009 เกมตกปลาฮาเฮ นายประย�ทธ  ช�ยส�ข นายอมร เสวสาภ, มหาว�ทยาล�ยเกษมบ�ณฑ�ต

ชมเชย 6P32I011 สงครามมหาภารตะออนไลน� นายเสวตร  ลาศา นายวส�  เชาว�พานนท� มหาว�ทยาล�ยขอนแก;น ขอนแก;น

1 6P13S001 โปรแกรมแปลงอ�กษรเบรลล�ให@เปQนแอสก, นางสาวศ�นสน,ย� บ�ญสนอง นางสาวพ�ชญา ต�ณฑ�ยย� มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร� สงขลา

2 6P13I004 พจนาน�กรมอ�เลHกทรอน�กส�  อ;านออกเส,ยงและส�Cงงานด@วยเส,ยง นายอ�จฉร�ยะ  ดาโรจน� นายวช�ราว�ธ  ธรรมว�เศษ มหาว�ทยาล�ยขอนแก;น ขอนแก;น

นางสาวพรท�พย�  บ�ร,ร�กษ�

3 6P15S010 โปรแกรมเบรลล�เทอร�ม�นอลภาษาไทยบนระบบปฏ�บ�ต�การล�น�กซ� นายถ�รว�ธ ส�ร�ยะไพบ?ลย�ว�ฒนา นางสาวพ�ชญา ต�ณฑ�ยย� มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร� สงขลา

นายสมชาย เพHชรเกล,3ยง

นายคงสก�ล ช�มคง

รางว�ลท�� 3 กทม.

กทม.

รางว�ลพ$เศษ จาก สมาคมคนตาบอดแห)งประเทศไทย โดย กองท=นพ�ฒนาเทคโนโลย�คอมพ$วเตอร�ส?าหร�บคนตาบอด ในมลน$ธ$ราชส=ดา 3 รางว�ลๆละ 30,000 บาท
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