
ผลการแข�งข
นรอบช�งชนะเล�ศ

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

1 โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P11C034 คมดาบปราบศ�ตร& นายช�ชพงศ) ส�ธ+ส�ขสถาพร นายพ+รว�ฒน) ว�ฒนพงศ) มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร) กลาง

นายช�ยยงค) ร�กข�ตเวชสก�ล

นายปราโมช จ�ฬาพงศ)

2 โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P11S004 DMO (Dance Mania Online) นายชน�ส อ�ถโถปกรณ) นายส�ธน แซ�ว�อง ใตC สงขลา

นายณ�ฐดน�ย ว�ทยาศ�ร�ก�ล

3 โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P11C035 แผนอ�จฉร�ยะ นายท+ปกร ว�ฒ�พ�ทยามงคล นายปร�ญญา เฉล�มส�ข มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร) กลาง

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P11E001 ศ&นย)ส
�อส�งคมออนไลน) นายนรา ศร+เอ+ยง นายป�ณณะ ยศปLญญา ตะว�นออก ชลบ�ร+

นายก�ตต�พงษ) ปร+บ�ญพ&ล

นายภ�กด+ ด�ลย)เภร+

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P11C016 Beat Revolution นายจ�กรพงศ) นาคเดช นายว�ษณ� โครตจร�ส จ�ฬาลงกรณ)มหาว�ทยาล�ย กลาง

นายณ�ชพล ฟ&ตระก&ล

นายชว�น น�จพาณ�ชย)

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

1 โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P12I013 นายกฤษฎ�Y คZาต
[อ นายวช�ราว�ธ ธรรมว�เศษ มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ ขอนแก�น

นายกฤษณพ�นธ) ศร+มงคล

นายไกรสร ส
บบ�ญ

2 โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P12C063 ทะลวงล�กถ�งแก�นเซลล) นายอภ�ส�ทธ�Y  ทองส�งโสม นายจ�ระศ�กด�Y  ส�ทธ�กร กลาง

นายอน�นตช�ย  ปรารถนาพร

3 โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P12S007 นายจ�กรพงษ) ผลงาม ใตC ภ&เก]ต

นางสาวธ�ญวรรณ อ�นทรส�วรรณ

การแข�งข
นพ
ฒนาโปรแกรมแห�งประเทศไทย คร
+งท"# 8 (NSC 2006)

โปรแกรมเพ6#อความบ
นเท�ง กล7�มน�ส�ต น
กศ$กษา (14 โครงการ)

กทม.

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตหาดใหญ�

กทม.

มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร) 
ว�ทยาเขตศร+ราชา

กทม.

โปรแกรมเพ6#อส�งเสร�มการเร"ยนร�� กล7�มน�ส�ต น
กศ$กษา (11 โครงการ)

ส
�อการสอนออนไลน)เร
�องฟ_ส�กส)น�วเคล+ยร)
พ
[นฐาน

สถาบ�นเทคโนโลย+พระจอมเกลCา
เจCาค�ณทหารลาดกระบ�ง

กทม.

หCองแห�งความร&C ตอน..ไขความล�บ C++ นายวศ�มน 
พาณ�ชพ�ฒนก�ล

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตภ&เก]ต



ผลการแข�งข
นรอบช�งชนะเล�ศ

การแข�งข
นพ
ฒนาโปรแกรมแห�งประเทศไทย คร
+งท"# 8 (NSC 2006)

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P12S004 แนะแนวการเข+ยนโปรแกรม นายวศ�น เท+�ยงค�ณากฤต นายส�ธน แซ�ว�อง ใตC สงขลา

นายจ�กรา โกว�ท

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P12C094 ช�ดทดลองการเจาะระบบผ�านเว]บ นายช�ชวาลย) เตป_น นายธน�ญช�ย ตร+ภาค กลาง

นายว�นประชา นวนสรCอย

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

1 โปรแกรมเพ
�อช�วยคนพ�การ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P13S013 พ�มพ)ด��งใจ นายวงศกร จ�นทราภรณ)ศ�ลปb นางทศพร กมลภ�วงศ) ใตC สงขลา

นายวรรษ�ษฐ) ศ�ร�ล�กษณ)

2 โปรแกรมเพ
�อช�วยคนพ�การ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P13C008 นายจ�ระศ�กด�Y จ�ราธ�ว�ฒน) นายอต�วงศ) ส�ชาโต จ�ฬาลงกรณ)มหาว�ทยาล�ย กลาง

นายชน�นท) จ�นมา

นายจ�ฑาศ�ษฐ) เมฆวงศ)ตระการ

3 โปรแกรมเพ
�อช�วยคนพ�การ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P13N013 นายชZานาญ  อ�นตfะ มหาว�ทยาล�ยแม�โจC เหน
อ เช+ยงใหม�

นายเอกช�ย  ก�นทวงศ)

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อช�วยคนพ�การ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P13C009 นางสาวอรช�มา องอาจส�ทธ�ก�ล นายพ�ษณ� คนองช�ยยศ จ�ฬาลงกรณ)มหาว�ทยาล�ย กลาง

นางสาวเมธ�ศา ธ+ระวจ+

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อช�วยคนพ�การ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา 8P13I006 นางสาวณ�ฐท�ตดา ถาวงษ) ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ ขอนแก�น

นางสาวน�ตยา ราตร+

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

1 8P14C020 นายว�ชร�นทร)  เหล
องว�ฒนาก�จ นายอรรถว�ทย) ส�ดแสง จ�ฬาลงกรณ)มหาว�ทยาล�ย กลาง

นายอาน�ภาพ  ว�ร�ตนภาน�

นายพงศ)ธาร�น  ว�นยเวค�น

2 8P14C032 นายสากล  พ�ท�กษ)ธว�ชช�ย นายพ�ษณ� คนองช�ยยศ จ�ฬาลงกรณ)มหาว�ทยาล�ย กลาง

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตหาดใหญ�

สถาบ�นเทคโนโลย+พระจอมเกลCา
เจCาค�ณทหารลาดกระบ�ง

กทม.

โปรแกรมเพ6#อช�วยคนพ�การ กล7�มน�ส�ต น
กศ$กษา (10 โครงการ)

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตหาดใหญ�

เว]บบราวเซอร)สZาหร�บคนพ�การ ส��งการดCวย
เส+ยง

กทม.

โปรแกรมแปลงเอกสารอ�กษรเบรลล)ส&�อ�กษร
ปกต�โดยใชCโปรแกรมคอมพ�วเตอร)

นางสาวชล�ตดา  ม�ธยม
บ�ร�ษ

โครงการศ�กษาระบบคอมพ�วเตอร)ปฏ�ส�มพ�นธ)
เพ
�อใชCในงานจZาลองเสม
อนจร�ง

กทม.

เคร
�องส�งส�ญญาณแจCงตZาแหน�งปhาย และ
สายรถโดยสารสZาหร�บคนตาบอด

นางสาวจ�นต)นภางค) 
ระย�บก�ล

มหาว�ทยาล�ยภาคตะว�นออก
เฉ+ยงเหน
อ

โปรแกรมเพ6#องานการพ
ฒนาด�านว�ทยาศาสตร!และเทคโนโลย" กล7�มน�ส�ต น
กศ$กษา (17 โครงการ)

โปรแกรมเพ
�องานการพ�ฒนาดCานว�ทยาศาสตร)และ
เทคโนโลย+ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

การหาตZาแหน�งและท�ศทางแบบท�นกาลดCวย
กลCองเวบแคม และร&ปแบบตารางหมากร�ก

กทม.

โปรแกรมเพ
�องานการพ�ฒนาดCานว�ทยาศาสตร)และ
เทคโนโลย+ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

ระบบประมวลผลภาพเพ
�อตรวจน�บและ
ว�เคราะห)เม]ดเล
อดแดงในผ&Cปiวยโรคมาลาเร+ย

กทม.
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การแข�งข
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นายอภ�ชา  ส�ขสมปอง

นายก�ณฑ+ร)  ว�ร�โยท�ย

3 8P14I012 ระบบต�ดตามว�ตถ�ในภาพ นายกฤษดา ว�ฒ�เฉล�มศ�กด�Y นายนวภ�ค เอ
[ออน�นต) มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ ขอนแก�น

นายธ�ต�นทร) ชาล+สมบ�ต�

ชมเชย 8P14C014 นายศ�ภศ�กด�Y  ก�ลวงศ)อน�นช�ย นายศ�ษเฎศ  ทองส�มา มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร) กลาง ปท�มธาน+

ชมเชย 8P14N005 นางสาวพ�มลพรรณ  สCมเพ]ชร มหาว�ทยาล�ยเช+ยงใหม� เหน
อ เช+ยงใหม�

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

2 8P15S009 ออกCา ระบบปฏ�บ�ต�การศ&นย)กลางความบ�นเท�ง นายฤทธ�ช�ย จ�ตภ�กด+บด�นทร) ใตC สงขลา

นายธเนศ ล�คนาเร
องโรจน)

นายธ+รพงษ) แซ�ต�[ง

3 8P15C003 นายธ+รช�ย  เร
องส&ง นายอ�ครเดช  ว�ชระภ&พงษ) กลาง

นายธนว�ชร)  ล�มปbพ�ฒนช�ย

นายอาท�ตยพงษ)  ส�ช�นโรจน)

3 8P15I004 ระบบระแวดระว�งภ�ยภายในศ&นย)คอมพ�วเตอร) นายมงคล ช&เสน นายสมน�ก พ�วงพรพ�ท�กษ) มหาว�ทยาล�ยมหาสารคาม ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ มหาสารคาม

นางสาวสวาน�ช บาดกระโทก

ชมเชย 8P15C005 นายทรงว�ทย)  เตชะราช�นย) นายอ�ครเดช  ว�ชระภ&พงษ) กลาง

นางสาวทรงศ�ร�  โตเล+[ยง

นายทว+ศ�กด�Y  เจร�ญร��งสก�ล

ชมเชย 8P15S006 นายสมภพ ล��มส�นทราก�ล นายส�ธน แซ�ว�อง ใตC สงขลา

นายกานต) ถ�รส�นทร

นายพงศ)ส�นต� ต�นเวชศ�ลปb

โปรแกรมเพ
�องานการพ�ฒนาดCานว�ทยาศาสตร)และ
เทคโนโลย+ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

โปรแกรมเพ
�องานการพ�ฒนาดCานว�ทยาศาสตร)และ
เทคโนโลย+ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

การพ�ฒนาซอฟต)แวร)สZาหร�บคCนหา
สน�ปความแตกต�างของส��งม+ช+ว�ตระด�บ
พ�นธ�กรรมโปรแกรมเพ
�องานการพ�ฒนาดCานว�ทยาศาสตร)และ

เทคโนโลย+ กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา
แบบจZาลองปLญหาพฤต�กรรมของแม�เหล]ก
ฟ_ล)มบางภายใตCอ�ทธ�พลสนามแม�เหล]กท+�แปร
ตามเวลา

นายยงย�ทธ  
เหล�าศ�ร�ถาวร

โปรแกรมเพ6#อการประย7กต!ใช�งานส=าหร
บล�น7กซ! กล7�มน�ส�ต น
กศ$กษา (6 โครงการ)

โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงานสZาหร�บล�น�กซ) 
กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

นางสาวเพ]ชร�ตน) ส�ร�ยะ
ไชย

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตหาดใหญ�

โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงานสZาหร�บล�น�กซ) 
กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

ช�ดโปรแกรมจZาแนกและบ�นท�กพฤต�กรรม
ผ&Cบ�กร�ก

สถาบ�นเทคโนโลย+พระจอมเกลCา
เจCาค�ณทหารลาดกระบ�ง

กทม.

โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงานสZาหร�บล�น�กซ) 
กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงานสZาหร�บล�น�กซ) 
กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

การพ�ฒนาตCนแบบประย�กต)ช�ปเขCาและ
ถอดรห�สล�บ

สถาบ�นเทคโนโลย+พระจอมเกลCา
เจCาค�ณทหารลาดกระบ�ง

กทม.

โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงานสZาหร�บล�น�กซ) 
กล��มน�ส�ต น�กศ�กษา

โปรแกรมบอร)ดอรรถประโยชน)สZาหร�บระบบ
ปฏ�บ�ต�การล+น�กซ) (กะโนม)

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตหาดใหญ�

โปรแกรมเพ6#อความบ
นเท�ง กล7�มน
กเร"ยน (12 โครงการ)
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การแข�งข
นพ
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รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

1 โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�กเร+ยน 8P21S004 War Terminator นายจ�รศ�กด�Y ร�กษาช�ม นางส�ธ�ดา อ�ไรวงศ) ใตC สงขลา

นางสาวส�น�สา  จ�ลร�ตน)

2 โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�กเร+ยน 8P21C007 น�กส&Cผ&Cย��งใหญ� เด]กชายอภ�น�นท) ประเสร�ฐส�งข) นายน�ฐพล ทว+ทร�พย) กลาง สม�ทรสาคร

เด]กชายบด�นทร) จ�นทร)เช
[อ

นายนพดล บ�วจง

3 โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�กเร+ยน 8P21I007 สงครามรามายณะ นายธ+ร) อ�[งส&งเน�น นายน�พนธ) สม�ครคCา โรงเร+ยนราชส+มาว�ทยาล�ย ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ นครราชส+มา

เด]กชายภ�ทรว�ฒ� มาล+หวล

เด]กชายธนานนท) ปฏ�ญญาศ�กด�ก�ล

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�กเร+ยน 8P21C004 ศ�กกร�งลงกา นายณ�ฐภ�ทร) เสCงสงค) นายอร�ณ แซ�โงCว กลาง

นายจ�กรพ�นธ) ศร+เคน

นายธว�ชช�ย ศร+เดชะว�สว�ฒน)

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อความบ�นเท�ง กล��มน�กเร+ยน 8P21S005 มCากCานกลCวย นายธ+ระส�ณฑ) ตCนทองคZา โรงเร+ยนวช�ราน�ก&ล ใตC สงขลา

นายปฐมพร แสงว�ส�ทธ�Y

เด]กชายพงศธร เอ+�ยมสZาอางค)

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

2 โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�กเร+ยน 8P22E011 ไซเบอร)แลบว�ทยาศาสตร)ช�[นบรรยากาศ นายปLณณว�ช ทร�พย)ม��น นายมนตร+ โมล�สก�ลมงคล โรงเร+ยนมาร+ว�ทยากบ�นทร)บ�ร+ ตะว�นออก ปราจ+นบ�ร+

นางสาวว�นรว+ คนม��น

นายอาน�ภาพ พ�น�จชอบ

2 โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�กเร+ยน 8P22N026 เร
�องของห�วใจ นายก�ตต�ค�ณ พอลล) ตาม+ นางช�ล+พร แก�นวงค) โรงเร+ยนปร�นส)รอยแยลส)ว�ทยาล�ย เหน
อ เช+ยงใหม�

3 โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�กเร+ยน 8P22I003 เอนทรานซ)เคม+ ง�ายกว�าท+�ค�ด นายชาญว�ทย) แสงส�ทธ� นายว+ระพล เจร�ญชนม) โรงเร+ยนแก�นนครว�ทยาล�ย ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ ขอนแก�น

โรงเร+ยนหาดใหญ�ว�ทยาล�ย
สมบ&รณ)ก�ลก�นยา

โรงเร+ยนเทศบาลว�ดต�กมหาชยา
ราม

โรงเร+ยนไทยบร�หารธ�รก�จและ
พาณ�ชยการ

กทม.

นางสาวป_ยน�นท) ก��วพา
น�ช

โปรแกรมเพ6#อส�งเสร�มการเร"ยนร�� กล7�มน
กเร"ยน (17 โครงการ)

นางสาวว�ช-ศรา  จร�ยากรก�ล



ผลการแข�งข
นรอบช�งชนะเล�ศ

การแข�งข
นพ
ฒนาโปรแกรมแห�งประเทศไทย คร
+งท"# 8 (NSC 2006)

นางสาวเยาวล�กษณ) พรมด+

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�กเร+ยน 8P22N061 นางสาวมณ+น�ช จ�นตา โรงเร+ยนปร�นส)รอยแยลส)ว�ทยาล�ย เหน
อ เช+ยงใหม�

นางสาวธนพร ส�ทธ�ยศ

นางสาวภ�ทรพร จ�ตสว�าง

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อส�งเสร�มการเร+ยนร&C กล��มน�กเร+ยน 8P22S004 มน�ษย)ผ&Cล�กย
น นายช�นว�ชญ) ภมรนาค นายอZานาจ มณ+ด�ลย) โรงเร+ยนหาดใหญ�ว�ทยาล�ย ใตC สงขลา

นายปร�ว�ต อ�ศวป_ตานนท)

นางสาวเนต�มา คงระง�บ

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

1 โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงาน กล��มน�กเร+ยน 8P23C010 นางสาวรพ+พร พ�มพ)อ&บ โรงเร+ยนมห�ดลว�ทยาน�สรณ) กลาง นครปฐม

นางสาวศ�ร�มา แซ�ล��ว

นางสาวค�ล�กา ชมวงศ)

2 โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงาน กล��มน�กเร+ยน 8P23S003 ระบบบ�นท�กรายการว�ทย�อ�ตโนม�ต� นายบ�รว�ชญ) ภมรนาค นายอZานาจ มณ+ด�ลย) โรงเร+ยนหาดใหญ�ว�ทยาล�ย ใตC สงขลา

นายภ&ม�พ�ฒน) แจCงการ

นายปLญญาฤทธ�Y จ�นดา

3 โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงาน กล��มน�กเร+ยน 8P23N006 นายณ�ฐกรณ)  ส�ปร+ยาพร นายว�ชระ การสมพจน) โรงเร+ยนพะเยาพ�ทยาคม เหน
อ พะเยา

เด]กชายส�ทธ�ภาค  มณ+ม&ล

เด]กชายวรจ�กร  จ�นทร)แว�น

ชมเชย โปรแกรมเพ
�อการประย�กต)ใชCงาน กล��มน�กเร+ยน 8P23I009 คล+น�คคอมพ�วเตอร)ออนไลน) นายเศรษฐโชค แสนนาม โรงเร+ยนอ�สส�มช�ญอ�บลราชธาน+ ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ อ�บลราชธาน+

เด]กชายภ&ร�ภพ ศร+มา

เด]กหญ�งส�รางคณา ส�ขประด�ษฐ)

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

คCนฟhาหา SOLAR System นายไพรร��ง งามสมพร
พงศ)

โปรแกรมเพ6#อการประย7กต!ใช�งาน กล7�มน
กเร"ยน (7 โครงการ)

โปรแกรมการว�เคราะห)และเท+ยบเส+ยง
เคร
�องดนตร+ไทย

นางสาวเลาขว�ญ งาม
ประส�ทธ�Y

โปรแกรมจ�ดเก]บประว�ต�คนไขCสZาหร�บ
สถาน+อนาม�ย

นางสาวส�นทน+ย) ก�จเพ��ม
เก+ยรต�

Web Services Contest: Innovation for Web Services (11 โครงการ)



ผลการแข�งข
นรอบช�งชนะเล�ศ

การแข�งข
นพ
ฒนาโปรแกรมแห�งประเทศไทย คร
+งท"# 8 (NSC 2006)

1 8P31C010 น��ม ซอฟท) นายปร�ชญา  ไพศาลว�ภ�ชพงศ) มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร) กลาง

นายณ�ช  ภ&�วรวรรณ

2 8P31C011 นายปกานต)  อ�ศวพงษ)อน�นต) จ�ฬาลงกรณ)มหาว�ทยาล�ย กลาง

นางสาวเอมฤด+  จงทว+สถาพร

นางสาวอรศ�ร�  ต�[งศ�ร�ว�ฒนาก�ล

3 8P31C017 นายจต�พล  ส�ขเกษม มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร) กลาง

นายเนน�น  อน�นต)บ�ญชาช�ย

นายปLถย)  ศ�กด�Yธนาก&ล

ชมเชย 8P31C013 นางสาวจ�นทร)ท�พย)  ก�จแต�ง มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร) กลาง ปท�มธาน+

ชมเชย 8P31I009 ระบบท+�จอดรถอ�จฉร�ยะ นายพงศกร ภ&แสนคZา มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ ขอนแก�น

นายพร�นทร) แกCวซ�ม

นายอ�ฑฒ) ณ นคร

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

1 Mobile Application 8P32C002 นายอภ�น�นท) ดาบเพ]ชร จ�ฬาลงกรณ)มหาว�ทยาล�ย กลาง

นายส�งหพงษ) ส�ค�นโธ

2 Mobile Application 8P32I006 นายณ�ฐช�ย บ�ญค[Zา นายว�ฒ�ณ�ฐ พรร�กษมณ+ มหาว�ทยาล�ยอ�บลราชธาน+ ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ อ�บลราชธาน+

3 Mobile Application 8P32C028 นายธนร�ตน) ต�ลาผล กลาง

นายพ�นเล�ศ พ�ทยาเนรม�ต

ชมเชย Mobile Application 8P32S013 เล+[ยงปลาสวยงามผ�านม
อถ
อ นายภคว�ฒน) ด�บโศก นางสาวพ�ชร+ เทพน�ม�ตร ใตC ภ&เก]ต

นางสาวธ�ดาร�ตน) เพ]ชรประสม

นายณ�ฐธร แซ�ก+�

ชมเชย Mobile Application 8P32N003 นายช+ว�น  บ�วผ�น มหาว�ทยาล�ยเช+ยงใหม� เหน
อ เช+ยงใหม�

Web Services Contest: Innovation for Web 
Services

นายมนต)ช�ย  
โศภ�ษฐกมล

กทม.

Web Services Contest: Innovation for Web 
Services

เว]บเซอร)ว�สเพ
�อการเร+ยกแท]กซ+�โดย
อ�ตโนม�ต�แบบล�วงร&Cปร�บท

นางสาวทว�ต+ย)  เสน+วงศ) 
ณอย�ธยา

กทม.

Web Services Contest: Innovation for Web 
Services

การส�งเสร�มการพาณ�ชย)อ�เล]กโทรน�กส)ผ�าน
เคร
อข�ายเว]บเซอร)ว�ส

นายธนาว�นท) 
ร�กธรรมานนท)

กทม.

Web Services Contest: Innovation for Web 
Services

เคร
�องม
อเพ
�อใชCบร�การ Web Application 
เสม
อน Web Service

นายทรงศ�กด�Y รองว�ร�ยะ
พาน�ช

Web Services Contest: Innovation for Web 
Services

นางสาวกานดา ร�
ณนะพงศา

Mobile Application (11 โครงการ)

การใหCบร�การขCอม&ลแบบม�ลต�ม+เด+ยสตร+มม��ง
สZาหร�บอ�ปกรณ)เคล
�อนท+�

นางสาวทว�ต+ย)  เสน+วงศ) 
ณอย�ธยา

กทม.

โปรแกรมเพ
�อนน�กท�องเท+�ยวเพ
�อความ
ประหย�ดและความปลอดภ�ยในการเด�นทาง

โปรแกรม rpg ส�ดสาคร บนโทรศ�พท)ม
อถ
อ นางสาวอล�สา ทรงศร+
ว�ทยา

มหาว�ทยาล�ยเทคโนโลย+พระ
จอมเกลCาธนบ�ร+

กทม.

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตภ&เก]ต

ระบบการลงทะเบ+ยนเร+ยนผ�านโทรศ�พท)ม
อถ
อ
Student Registration System via Mobile 
Phone

รศ.เพชรร�ตน)  โชต�อาภา



ผลการแข�งข
นรอบช�งชนะเล�ศ

การแข�งข
นพ
ฒนาโปรแกรมแห�งประเทศไทย คร
+งท"# 8 (NSC 2006)

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

2 Open Source Application Extension 8P33S006 นางสาวน�ณท)ลดา ส�งคะส�น นางสาวเอสเธอร) ใจไหว ใตC ภ&เก]ต

นางสาวจ�ตรล�ดดา กล��นจ�นทร)

นายอาทร อ��นยวง

ชมเชย Open Source Application Extension 8P33C003 นายรชฎ  ชะม�น+ นายอ�ครเดช  ว�ชระภ&พงษ) กลาง

นางสาวร�ตพร  ส�ทธ�ม�ณฑนก�ล

ชมเชย Open Source Application Extension 8P33S001 นายธนากร ส�มา นายส�ธน แซ�ว�อง ใตC สงขลา

นายชน�ญญ) โกศลศ�กด�Yสก�ล

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

2 8P41I003 นางว�ไลวรรณ ข�นธว�ฒน) - โรงเร+ยนรCอยเอ]ดว�ทยาล�ย ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ รCอยเอ]ด

นายว+ระชน ข�นธว�ฒน)

3 8P41N006 นางสาวเกษมศร+  สาระจ�นทร) - โรงเร+ยนเทพบด�นทร)ว�ทยา เหน
อ เช+ยงใหม�

3 8P41N010 นายตะว�น  ทองพ�ก - มหาว�ทยาล�ยพาย�พ เหน
อ เช+ยงใหม�

ชมเชย 8P41N003 มน�ษย) นายกฤษดา  จ�นทร)ตา - โรงเร+ยนว�ฒโนท�ยพาย�พ เหน
อ เช+ยงใหม�

รางว
ลพ�เศษ จาก สถาบ
นคนตาบอดแห�งชาต�เพ6#อการว�จ
ยและพ
ฒนา โดย กองท7นเพ6#อการพ
ฒนาเทคโนโลย"คอมพ�วเตอร!ภาษาไทยส=าหร
บคนตาบอด ม�ลน�ธ�ราชส7ดา

รางว
ล ประเภท รห
ส โครงการ ผ��พ
ฒนา อาจารย!ท"#ปร$กษา สถาบ
น ภาค จ
งหว
ด

8P13N013 นายชZานาญ  อ�นตfะ มหาว�ทยาล�ยแม�โจC เหน
อ เช+ยงใหม�

นายเอกช�ย  ก�นทวงศ)

8P13N014 นายธงช�ย  พรมโลกา มหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏเช+ยงใหม� เหน
อ เช+ยงใหม�

นางสาวศ�ร�พร  กCอนคZา

8P13C008 นายจ�ระศ�กด�Y จ�ราธ�ว�ฒน) นายอต�วงศ) ส�ชาโต จ�ฬาลงกรณ)มหาว�ทยาล�ย กลาง

Open Source Application Extension (3 โครงการ)

พ�ฒนา Component บร�การงานพ�มพ)บน 
Mambo

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตภ&เก]ต

ระบบไคลเอ]นต)และเซ�ร)ฟเวอร)สZาหร�บส�งสาร
ด�วนแบบปลอดภ�ย

สถาบ�นเทคโนโลย+พระจอมเกลCา
เจCาค�ณทหารลาดกระบ�ง

กทม.

โปรแกรมเว]บซ�งโครไนเซอร)สZาหร�บเว]บเบรา
เซอร)ไฟร)ฟอกซ)

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร) 
ว�ทยาเขตหาดใหญ�

ส6#อบทเร"ยนส=าหร
บระบบการเร"ยนร��ออน!ไลน! กล7�มคร� อาจารย! (7 โครงการ)

ส
�อบทเร+ยนสZาหร�บระบบการเร+ยนร&Cออน)ไลน) กล��มคร& 
อาจารย)

การพ�ฒนาบทเร+ยนออนไลน) เร
�องพฤต�กรรม
ของส��งม+ช+ว�ต

ส
�อบทเร+ยนสZาหร�บระบบการเร+ยนร&Cออน)ไลน) กล��มคร& 
อาจารย)

เร+ยนร&Cการถอดรห�สพ�นธ�กรรมผ�าน E-learning

ส
�อบทเร+ยนสZาหร�บระบบการเร+ยนร&Cออน)ไลน) กล��มคร& 
อาจารย)

ส
�อบทเร+ยนเร
�องการส
�อสารและเคร
อข�าย
คอมพ�วเตอร)ออนไลน)ผ�านม&ลเดอร)

ส
�อบทเร+ยนสZาหร�บระบบการเร+ยนร&Cออน)ไลน) กล��มคร& 
อาจารย)

พ�เศษ 30,000 บาท โปรแกรมแปลงเอกสารอ�กษรเบรลล)ส&�อ�กษร
ปกต�โดยใชCโปรแกรมคอมพ�วเตอร)

นางสาวชล�ตดา  ม�ธยม
บ�ร�ษ

พ�เศษ 30,000 บาท บทเร+ยนช�วนสอนพ�มพ)ด+ดสZาหร�บผ&Cพ�การ
ทางสายตา

นางบ�ษราภรณ) 
มห�ทธนช�ย

พ�เศษ 15,000 บาท เว]บบราวเซอร)สZาหร�บคนพ�การ ส��งการดCวย
เส+ยง

กทม.



ผลการแข�งข
นรอบช�งชนะเล�ศ

การแข�งข
นพ
ฒนาโปรแกรมแห�งประเทศไทย คร
+งท"# 8 (NSC 2006)

นายชน�นท) จ�นมา

นายจ�ฑาศ�ษฐ) เมฆวงศ)ตระการ

8P13I006 นางสาวณ�ฐท�ตดา ถาวงษ) ตะว�นออกเฉ+ยงเหน
อ ขอนแก�น

นางสาวน�ตยา ราตร+

พ�เศษ 15,000 บาท เคร
�องส�งส�ญญาณแจCงตZาแหน�งปhาย และ
สายรถโดยสารสZาหร�บคนตาบอด

นางสาวจ�นต)นภางค) 
ระย�บก�ล

มหาว�ทยาล�ยภาคตะว�นออก
เฉ+ยงเหน
อ


	Result

