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

2 9P11N003 เกมน�โอไฟทต��ง นายพรศ�กด��  ต��บยะกาศ นางสาวศ�นสน�ย# เอ$�อพ�นธ#ว�ร�ยะก&ล มหาว�ทยาล�ยเช�ยงใหม+ เหน$อ เช�ยงใหม+

3 9P11E001 การพ�ฒนาเกมส#เควสมาสเตอร#ออนไลน# นายนฤพนธ#  ป12นแก4ว นางสาวส�ร�ส&ดา  บ�วทองเก$�อ มหาว�ทยาล�ยบ5รพา ว�ทยาเขตจ�นทบ&ร� ตะว�นออก จ�นทบ&ร�

นายร�ฐศ�กด��  ป12นแก4ว

ชมเชย 9P11I012 พระส&ธน มโนราห# นายโกว�ท ล�ลา นางสาวท�พาภรณ# ประด5+ ว�ทยาล�ยเทคน�คศร�สะเกษ ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ ศร�สะเกษ

ชมเชย 9P11S001 Rescission Duty นายจ�รศ�กด��  ร�กษาช&ม นายส&ธน  แซ+ว+อง ใต4 สงขลา

นางสาวส&น�สา  จ&ลร�ตน#

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

1 9P12C001 ชมรมคนร�กห&+นยนต# นายเนน�น อน�นต#บ�ญชาช�ย นายจ�ตร#ท�ศน#  ฝPกเจร�ญผล มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร# กลาง กร&งเทพมหานคร

2 9P12C178 นายทว�น�นท#  เช�TยวชาญชUานาญก�จ นายป1ยพงษ#  ส�ทธ�คง มหาว�ทยาล�ยมห�ดล กลาง กร&งเทพมหานคร

3 9P12I012 ส$Tอการสอนอ�เลVกทรอน�กส#สUาหร�บฟ1ส�กส#ไฟฟWาและการทดลองเสม$อนจร�ง นายไกรสร ส$บบ&ญ นายปPญญาพล หอระตะ มหาว�ทยาล�ยขอนแก+น ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ ขอนแก+น

นายว&ฒ�ภ�ทร พงษ#เพชร

นายชาญว�ทย# แสงส&ทธ�

ชมเชย 9P12C181 การพ�ฒนาเกมพ�ซเซ�ลสองม�ต�เพ$Tอการเร�ยนร54ท�กษะว�ชาคณ�ตศาสตร# นางสาวเมธ�น�  ไชยวรว�ทย#สก&ล นายว�ษณ&  โคตรจร�ส จ&ฬาลงกรณ#มหาว�ทยาล�ย กลาง กร&งเทพมหานคร

นางสาวชล�ตา  สมบ&ญเร$องศร�

ชมเชย 9P12I008 โปรแกรมการเร�ยนร54จราจรเสม$อนจร�ง นายอธ�เมธ วรรณจ�กร# นายศ�วดล ไชยศ�ร� มหาว�ทยาล�ยอ&บลราชธาน� ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ อ&บลราชธาน� 

นางสาวพรว�ไล ศร�ว�ชา

นายณ�ฐพงษ# จ�ตจ�กร

ชมเชย 9P12S002 สวนคณ�ตศาสตร#ของนายแครอท นายปฏ�พ�ทธ#  ส&วรรณ#ล� นายณ�ฐพร ประชาเสร� มหาว�ทยาล�ยหาดใหญ+ ใต4 สงขลา

นายณ�ฐพล เพชรจ�ระวรพงศ#

นายชวล�ต  แซ+ล�Tม

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

1 9P13S004 นางสาวอภ�ษฎา  อ�นทสระ นางสาวพ�ชญา  ต�ณฑ�ยย# ใต4 สงขลา

นางสาวลดาว�ลย#  ม�พ�นแสน

นางสาวดาร�กา  มณ�ฉาย

2 9P13N005 พ�มพ#สน&ก นายธงช�ย  พรมโลกา นางบ&ษราภรณ#  มห�ทธนช�ย มหาว�ทยาล�ยราชภ�ฎเช�ยงใหม+ เหน$อ เช�ยงใหม+

3 9P13E001 นายส&ดเขต  เตVงแย4ม นายปาน  ส&ระ ตะว�นออก ชลบ&ร�

นางสาวอน�นดา  ภ5+ระหงษ#

นายว�รชาต�  ดUาทอง

ชมเชย 9P13S002 โปรแกรมแปลงอ�กษรเบรลล#สUาหร�บผ54พ�การทางสายตา นายธนาธ�ป ล�Tมนา นางสาวพ�ชญา  ต�ณฑ�ยย# ใต4 สงขลา

การแข,งข�นพ�ฒนาโปรแกรมแห,งประเทศไทย คร�/งท�  9 (NSC 2007) รวม 65 รางว�ล

โปรแกรมเพ; อความบ�นเท
ง กล<,มน
ส
ต น�กศ"กษา (11 โครงการ)  4 รางว�ล

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# 
ว�ทยาเขตหาดใหญ+

โปรแกรมเพ; อส,งเสร
มการเร�ยนร�� กล<,มน
ส
ต น�กศ"กษา (10 โครงการ) 6 รางว�ล

โปรแกรมการทดลองทางฟ1ส�กส#เสม$อนจร�ง-การทดลองบนรางลม

โปรแกรมเพ; อช,วยคนพ
การ กล<,มน
ส
ต น�กศ"กษา (10 โครงการ) 5 รางว�ล

โปรแกรมแปลงโน4ตดนตร�สากลให4เป_นอ�กษรเบรลล#โน4ตดนตร�ตามมาตรฐาน XML มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# ว�ทยาเขต
หาดใหญ+

เกมอ�ศว�นสายฟWาก�บเทพธ�ดาส&ภาษ�ต(สUาหร�บผ54พ�การทางสายตา) โรงเร�ยนเทคโนโลย�ภาคตะว�นออก (อ�-
เทค)

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# 
ว�ทยาเขตหาดใหญ+
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การแข,งข�นพ�ฒนาโปรแกรมแห,งประเทศไทย คร�/งท�  9 (NSC 2007) รวม 65 รางว�ล

นางสาวชมพ5น&ท แซ+ต��ง  

นายพงศ#กานต# กาลสงค#

ชมเชย 9P13S005 มองแล4วกระพร�บ นายวรรษ�ษฐ#  ศ�ร�ล�กษณ# นางทศพร  กมลภ�วงศ# ใต4 สงขลา

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

1 9P14C021 การน�บส�Tงของท�Tม�ร5ปร+างไม+คงท�Tและม�การเคล$Tอนไหวอย5+ตลอดเวลา นายช�ยชนะ น�ลว�ชราร�ง นายอรรถว�ทย# ส&ดแสง จ&ฬาลงกรณ#มหาว�ทยาล�ย กลาง กร&งเทพมหานคร

2 9P14C028 นายชว�น น�จพาน�ชย# นายพ�ษณ& คนองช�ยยศ จ&ฬาลงกรณ#มหาว�ทยาล�ย กลาง กร&งเทพมหานคร

นายณ�ชพล ฟ5ตระก5ล

3 9P14C039 การค4นหาเพลงโดยการร4องทUานอง นายพงศกร ธ�รภาพวงศ# นางสาวโชต�ร�ตน# ร�ตนามห�ทธนะ จ&ฬาลงกรณ#มหาว�ทยาล�ย กลาง กร&งเทพมหานคร

นายไวยณ#ว&ฒ�  เอ$�อจงประส�ทธ��

ชมเชย 9P14C043 นางสาวส&พรรษา  ร&+งโรจน#สก&ลพร นางสาวฐ�ต�วรรณ  ศร�นาค มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร# กลาง กร&งเทพมหานคร

นางสาวอรณ�  โกมลเกษร�กษ#

นายว�ช�ย  ส&นทรส&ข

ชมเชย 9P14I006 ระบบตรวจสอบลายเซVน นายอาน&ภาพ ม�สมบ5รณ# มหาว�ทยาล�ยขอนแก+น ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ ขอนแก+น

นายพรพล ต��งสก&ล

นายอร�ญย# ชนะนา

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

1 9P15C013 นายธ�ต�  พ�พ�ฒน#ธนวงศ# นายอน�นต#  ผลเพ�Tม มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร# กลาง กร&งเทพมหานคร

2 9P15C006 ช&ดโปรแกรมตอบสนองเม$Tอเก�ดการละเม�ดความปลอดภ�ย นายอธ�ศ วรสวาสด�� นายอ�ครเดช ว�ชระภ5พงษ# กลาง กร&งเทพมหานคร

นายภ5ม�นทร# ต�ณฑสถ�ตยานนท#

นายปร�ว�ตร ผ+องเภส�ช

3 9P15S002 Linux Home Media Center นางสาวภาว�ณ�  ซ&+ยล+อย นายธ�ชช�ย  เอ4งฉ4วน ใต4 สงขลา

นายศ&ภพส&  ภ�ทรปกรณ#

นายชน�ส  อ�ถโถปกรณ#

ชมเชย 9P15C005 ระบบตรวจข4อสอบว�ชาการเข�ยนโปรแกรม นายณ�ฐน�ย  วงศ#ว�ฒนะ กลาง ปท&มธาน�

นางสาวคนmงน�จ  ช�ดส5งเน�น

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

1 9P21C007 สมรภ5ม�ล5กห�น นายอนล�ส พวงไสว นายน�ฐพล  ทว�ทร�พย# กลาง สม&ทรสาคร

เดVกชายอภ�ว�ฒน# ด�ศ�ร�

นายภ5เบศร# บางท+าไม4

2 9P21S004 ฝnาว�กฤตพ�ช�ตเกาะ นายเก�ยรต�ศ�กด��  บ&ญมณ� นางส&ธ�ดา  อ&ไรวงศ# ใต4 สงขลา

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# 
ว�ทยาเขตหาดใหญ+

โปรแกรมเพ; องานการพ�ฒนาด�านว
ทยาศาสตร�และเทคโนโลย� กล<,มน
ส
ต น�กศ"กษา (18 โครงการ) 5 รางว�ล

WBC Soft: เคร$Tองม$อว�น�จฉ�ยโรคด4วยอ�ลกอร�ทmมการน�บเมVดเล$อดขาว

โปรแกรมจUาลองอาคารและแสดงผลการว�เคราะห#จากกล4องวงจรป1ดเพ$Tอประย&กต#ใช4ในการตรวจสอบความ
หนาแน+นของประชากรในอาคาร และการตรวจสอบพ$�นท�Tจอดรถ ในร5ปแบบสามม�ต�

นายสมชาย นวลประเสร�ฐ

โปรแกรมเพ; อการประย<กต�ใช�งานส@าหร�บล
น<กซ� กล<,มน
ส
ต น�กศ"กษา (5 โครงการ) 4 รางว�ล

กล+องแผ+นปWาย RFID ท�Tม�ความสามารถในการเช$Tอมต+อเคร$อข+ายไร4สาย

สถาบ�นเทคโนโลย�พระจอมเกล4า
เจ4าค&ณทหารลาดกระบ�ง

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# 
ว�ทยาเขตหาดใหญ+

อ.ส&ร�ร�ตน# อ�นทร#หม4อ มหาว�ทยาล�ยเทคโนโลย�ราชมงคลธ�ญ
บ&ร�

โปรแกรมเพ; อความบ�นเท
ง กล<,มน�กเร�ยน (9 โครงการ) 5 รางว�ล

โรงเร�ยนเทศบาลว�ดตmกมหาชยาราม 
(สม&ทรค&ณากร)

โรงเร�ยนหาดใหญ+ว�ทยาล�ยสมบ5รณ#ก&ล
ก�นยา

mailto:neutrino@thaimail.com
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การแข,งข�นพ�ฒนาโปรแกรมแห,งประเทศไทย คร�/งท�  9 (NSC 2007) รวม 65 รางว�ล

นายอ&ฐาการ  บ&ญเล�ศ

นายส&ขส�นต#  ส&วรรณกาญจน#

3 9P21N009 อย&ธยา นายศ�ขร�น ชลประท�น นางสาวโศภ�ษฐ#  สวนปล�ก โรงเร�ยนกUาแพงเพชรพ�ทยาคม เหน$อ กUาแพงเพชร

นายว�ษณ& จ&ลม&ส�

นายวรภ�ทร น�Uามะล�วรรณ

ชมเชย 9P21C011 Ban by your hands นายชวล�ต  ยงย&ทธอUาไพ นายจ�รเดช เกษหอมเล�ศ กลาง กร&งเทพมหานคร

นายกฤตเมธ  จต&ระบ&ล

นายพ�ฒนา  เฉล�มธนศ�กด��

ชมเชย 9P21I002 ศmกสมรภ5ม� นายธนานนท# ปฏ�ญญาศ�กด�ก&ล นางอ�จฉรา อมะร�กษ# โรงเร�ยนราชส�มาว�ทยาล�ย ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ นครราชส�มา

นายภ�ทรว&ฒ� มาล�หวล 

นายพรส�งห# น�ลผาย

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

2 9P22C180 สน&กก�บตรรกศาสตร# นางสาววรรณรว�ส ย�นด�เดช นางสาวศรา หร5จ�ตตว�ว�ฒน# กลาง กร&งเทพมหานคร

เดVกหญ�งชน�ดา พ�นธก�จเจร�ญก&ล

นางสาวฉ�ตรตราภรณ# เพชรด�มณ�งาม

2 9P22N044 สมองของฉ�น นางสาวมณ�น&ช จ�นตา นายไพรร&+ง  งามสมพรพงศ# โรงเร�ยนปร�นส#รอยแยลส#ว�ทยาล�ย เหน$อ เช�ยงใหม+

นางสาวธนพร ส�ทธ�ยศ

นางสาวล�กษดน�ย ส&วรรณไพโรจน#

3 9P22E044 เร�ยนร54เร$Tองคล$Tนผ+านเวVบไซต# นายณภ�ทร หท�ยว�เช�ยร นายว�เช�ยร ดอนแรม โรงเร�ยนจ&ฬาภรณราชว�ทยาล�ย ชลบ&ร� ตะว�นออก ชลบ&ร�

นายส�รว�ชญ# ภ5+ตระก5ล

นายณ�ชชา อร&ณฉาย

ชมเชย 9P22C004 เคล$Tอนให4ไกล ไวด4วยแรง นายอรรถว�ฒน# พาน�ช นายทศพล ศ�ลลา กลาง กร&งเทพมหานคร

เดVกชายฐ�ต�ภ�ทร# อ+าวสถาพร

ชมเชย 9P22C187 อ�ศว�นน4อยน�กคUานวณ นายจ�โรจ  ธ�ระน�นท# นางสาวนฤมล ปานล�Uาเล�ศ โรงเร�ยนสารส�ทธ��พ�ทยาล�ย กลาง ราชบ&ร�

นายภคว�ต  ล��มส�ร�ว�ฒนก&ล

นายเก�ยรต�ช�ย  ปฐมเจร�ญส&ขช�ย

ชมเชย 9P22N028 สานเส�ยง ประสาท หรรษา นางสาวส&พ�ตรา  หม�Tนแสวง นางร&+งกานต#  ว�งบ&ญ โรงเร�ยนปร�นส#รอยแยลส#ว�ทยาล�ย เหน$อ เช�ยงใหม+

นางสาวขว�ญชนก  ก�ตต�วาณ�ชย#

นางสาวส&ภาว�ดา  ช�ยว�ศ�ษฎ#

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

1 9P23C190 ท�นใจ  ไม+ต4องพ�มพ# นายณ�ฎฐ#  ป1ยะปราโมทย# นางสาวนฤมล ปานล�Uาเล�ศ โรงเร�ยนสารส�ทธ��พ�ทยาล�ย กลาง ราชบ&ร�

โรงเร�ยนไทยบร�หารธ&รก�จและ
พณ�ชยการ

โปรแกรมเพ; อส,งเสร
มการเร�ยนร�� กล<,มน�กเร�ยน (18 โครงการ) 6 รางว�ล

โรงเร�ยนเซนต#ฟร�งซ�สซาเว�ยร# 
คอนแวนต#

โรงเร�ยนสาธ�ตจ&ฬาลงกรณ#
มหาว�ทยาล�ยมหาว�ทยาล�ย ฝnายม�ธยม

โปรแกรมเพ; อการประย<กต�ใช�งาน กล<,มน�กเร�ยน (14 โครงการ) 5 รางว�ล
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2 9P23I005 นายเศรษฐโชค แสนนาม นางปร�ญญ#ท�พย# แสนใจ โรงเร�ยนอ�สส�มช�ญอ&บลราชธาน� ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ อ&บลราชธาน� 

นายส&ร�ตน# จ�นทร#ร&+งโรจน#

3 9P23C001 โปรแกรมว�เคราะห#เส�ยงเคร$Tองดนตร� นายบ&ญญฤทธ��  สมเร�ยววงศ#ก&ล นายบ&ญนท� ศ�กด��บ&ญญาร�ตน# โรงเร�ยนมห�ดลว�ทยาน&สรณ# กลาง นครปฐม

ชมเชย 9P23I014 ผ54จ�ดการร4านอาหาร เดVกชายภ5ร�ภพ ศร�มา นางศ�รพ�ฒน# แก+นจ�นทร# โรงเร�ยนอ�สส�มช�ญอ&บลราชธาน� ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ อ&บลราชธาน� 

เดVกชายคมกฤษ ภ5ร�ส�ตย#

ชมเชย 9P23N003 โปรแกรมแปลและพ�ฒนาท�กษะการใช4ภาษาล4านนา นายเสฐ�ยรพงษ#  ช�ยมณ� นางพรรณภา  พงษ#ไพฑ5รย# โรงเร�ยนอ�สส�มช�ญลUาปาง เหน$อ ลUาปาง

นายกษ�ด��เดช  ปPญญามณ�

นางสาวมนส�ชา  บ�วภ�บาล

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

1 9P31C016 เป1ดพ�ภพเม$องสยาม นายปร�ชญา  ไพศาลว�ภ�ชพงศ# นายจ�ตร#ท�ศน#  ฝPกเจร�ญผล มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร# กลาง กร&งเทพมหานคร

นายปฐมพล  แสงอ&ไรพร

2 9P31C001 บร�การสภาพข4อม5ลจราจรในกร&งเทพฯ นางสาวมาล�ดา  พลช�ยวงศ# นายเอกว�ชญ#  น�นทจ�วรว�ฒน# กลาง ปท&มธาน�

3 9P31C011 Web Service for Integrated Logistics นายนพร�ตน#  ล�ลาวณ�ชย# นายเศรษฐา  ปานงาม จ&ฬาลงกรณ#มหาว�ทยาล�ย กลาง กร&งเทพมหานคร

นายนนท#  เก4านพร�ตน#

ชมเชย 9P31C025 นายนรก�ตต��  ศร�ส�มฤทธ�� นายเผ+าภ�ค  ศ�ร�ส&ข มหาว�ทยาล�ยเทคโนโลย�มหานคร กลาง กร&งเทพมหานคร

นายส&ว�ช  ไชยว�ฒน#มาลาก&ล

นายศร�ณย5  เหล$องไพศาล

ชมเชย 9P31N002 เวVบเซอร#ว�ส รายงาน ความช$�นในอากาศ ปร�มาณน�Uาฝนและระด�บในน�Uาแม+ป1งท�Tไหลผ+านในจ�งหว�ดเช�ยงใหม+ นางสาวนฤด�  จ�ยะวรน�นท# นายบ&ญฤทธ��  ค�ดหง�น มหาว�ทยาล�ยฟาร#อ�สเทอร#น เหน$อ เช�ยงใหม+

นายอด&ลย#  น&พงศ#

นายเกร�ก  พ&กกะร�ตน#

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

1 9P32C048 นายธ�รเดช  หงส#พ�ส&ทธ�ก&ล นางสาวทว�ต�ย#  เสน�วงศ# ณ อย&ธยา จ&ฬาลงกรณ#มหาว�ทยาล�ย กลาง กร&งเทพมหานคร

นายรภร�ตน#  ส&ขาภ�รมย#

2 9P32C046 ระบบปฎ�ส�มพ�นธ#ผ+านบล5ท5ธ และการประย&กต#ใช4งานในห4องเร�ยน นายก&ลชาต�  ฟPกส&วรรณ นายช�ยพร  ใจแก4ว มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร# กลาง กร&งเทพมหานคร

3 9P32S009 โปรแกรมค4นหาและแนะนUาสถานท�Tท+องเท�Tยวบนโทรศ�พท#เคล$Tอนท�T นายชยากร  ปWองศ�ร� นายอภ�ชาต�  ห�ดนาคราม ใต4 ภ5เกVต

ชมเชย 9P32C014 โปรแกรมแนะนUาผ54เล+นกอล#ฟ นางสาวน&ชนาถ ส�ตย#ว�น�จ นายช�ยพร เขมะภาตะพ�นธ# มหาว�ทยาล�ยธ&รก�จบ�ณฑ�ตย# กลาง กร&งเทพมหานคร

นายว�น�ย ก&ลทยาว�ฒน#

ชมเชย 9P32C047 ระบบม�คค&เทศก#อ�เลVกทรอน�กส#ผ+านเคร$อข+ายไร4สายสUาหร�บผ54เย�Tยมชมว�ทยาเขต นายวท�ญญ5  แย4มส&คนธ# นายช�ยพร  ใจแก4ว มหาว�ทยาล�ยเกษตรศาสตร# กลาง กร&งเทพมหานคร

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

1 9P33S002 นายวศ�น  เท�Tยงค&ณากฤต นางทศพร  กมลภ�วงศ# ใต4 สงขลา

ควบค&มอ&ปกรณ#ไฟฟWาด4วยระบบ Digital

Web Services Contest: Innovation for Web Services (12 โครงการ) 5 รางว�ล

สถาบ�นเทคโนโลย�นานาชาต�ส�ร�นธร 
มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร#

พ�ธ�การศ&ลกากรอ�ตโนม�ต�ด4วย GS1-128

Mobile Application (13 โครงการ) 5 รางว�ล

ช&ดโปรแกรมส$Tอสารท�Tล+วงร54สถานะการม�อย5+ของผ54ใช4สUาหร�บโทรศ�พท#เคล$Tอนท�Tประเภท Pocket PC

มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# 
ว�ทยาเขตภ5เกVต

Open Source Application Extension (5 โครงการ) 4 รางว�ล

OpenOffice writer ส�Tงงานด4วยเส�ยง มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# 
ว�ทยาเขตหาดใหญ+
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นางสาววร�นทร#พร ภ�สสรภากร

2 9P33C009 โปรแกรมประย&กต#สUาหร�บโครงสร4างพ$�นฐานก&ญแจสาธารณะและช�วมาตร นายว�ภาส  ส&ต�นตยาวล� นายอ�ครเดช  ว�ชระภ5พงษ# กลาง กร&งเทพมหานคร

นายว�ว�ฒน#  คงศ�ร�ว�ฒนก&ล

3 9P33I006 เวVบเมล#แบบปลอดภ�ยพร4อมภาษาไทยเตVมร5ปแบบ นางสาวว�ไลล�กษณ# กาประส�ทธ�� นายสมนmก พ+วงพรพ�ท�กษ# มหาว�ทยาล�ยมหาสารคาม ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ มหาสารคาม

นายว�ระพจน# ทมานนท#

ชมเชย 9P33C010 โปรแกรมค�ดกรองข4อม5ลเวVบ นายพฤกษ#  ธนาน&สนธ�� นายธน�ญช�ย ตร�ภาค กลาง กร&งเทพมหานคร

นายวรว�ทย#  ล�ลาประเสร�ฐวงศ#

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

2 9P41N002 เร�ยนสน&กก�บไฟฟWาเคม�ออนไลน# นางร&+งกานต#  ว�งบ&ญ - โรงเร�ยนปร�นส#รอยแยลส#ว�ทยาล�ย เหน$อ เช�ยงใหม+

3 9P41I006 การพ�ฒนาบทเร�ยนออนไลน# เร$Tอง ฮอร#โมน นางว�ไลวรรณ ข�นธว�ฒน# - โรงเร�ยนร4อยเอVดว�ทยาล�ย ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ ร4อยเอVด

ชมเชย 9P41N004 มน&ษย#และพ$ช นายกฤษดา  จ�นทร#ตา - โรงเร�ยนว�ฒโนท�ยพาย�พ เหน$อ เช�ยงใหม+

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

9P13N005 พ�มพ#สน&ก นายธงช�ย  พรมโลกา นางบ&ษราภรณ#  มห�ทธนช�ย มหาว�ทยาล�ยราชภ�ฎเช�ยงใหม+ เหน$อ เช�ยงใหม+

9P13S002 โปรแกรมแปลงอ�กษรเบรลล#สUาหร�บผ54พ�การทางสายตา นายธนาธ�ป ล�Tมนา นางสาวพ�ชญา  ต�ณฑ�ยย# ใต4 สงขลา

นางสาวชมพ5น&ท แซ+ต��ง  

นายพงศ#กานต# กาลสงค#

9P13C005 ท5ลบาร#อ�จฉร�ยะสUาหร�บผ54พ�การทางสายตา นายจ�รศ�กด��  จ�ราธ�ว�ฒน# นายอต�วงศ# ส&ชาโต จ&ฬาลงกรณ#มหาว�ทยาล�ย กลาง กร&งเทพมหานคร

นายจ�กรพงศ#  นาคเดช

9P13C010 ระบบร54จUาและแปลความต�วอ�กษรเบรลล#ภาษาไทยและภาษาอ�งกฤษแบบออนไลน# นางสาวเหมวรรณ  โถแก4ว นายโอภาส วงษ#ทว�ทร�พย# มหาว�ทยาล�ยศ�ลปากร กลาง นครปฐม

นางสาวส�ปาง  ก�นทะเสมา

9P13E001 นายส&ดเขต  เตVงแย4ม นายปาน  ส&ระ ตะว�นออก ชลบ&ร�

นางสาวอน�นดา  ภ5+ระหงษ#

นายว�รชาต�  ดUาทอง

9P13E003 โปรแกรมส�งเคราะห#เส�ยงภาษาไทยสUาหร�บจดหมายอ�เลVกทรอน�กส# นางสาวส&พรรษา  จ�ตระโภชน# นายกฤษณะ ช�นสาร มหาว�ทยาล�ยบ5รพา ตะว�นออก ชลบ&ร�

9P13I001 นายอ�ฑฒ# ณ นคร นางสาวกานดา ร&ณนะพงศา มหาว�ทยาล�ยขอนแก+น ตะว�นออกเฉ�ยงเหน$อ ขอนแก+น

นายปองภพ  เหล+าช�ยก&ล

นางสาวอ�ฐภรณ# ผ+านสUาแดง

9P13S004 นางสาวอภ�ษฎา  อ�นทสระ นางสาวพ�ชญา  ต�ณฑ�ยย# ใต4 สงขลา

นางสาวลดาว�ลย#  ม�พ�นแสน

นางสาวดาร�กา  มณ�ฉาย

สถาบ�นเทคโนโลย�พระจอมเกล4า
เจ4าค&ณทหารลาดกระบ�ง

สถาบ�นเทคโนโลย�พระจอมเกล4าเจ4าค&ณ
ทหารลาดกระบ�ง

ส; อบทเร�ยนส@าหร�บระบบการเร�ยนร��ออน�ไลน� กล<,มคร� อาจารย� (6 โครงการ) 3 รางว�ล

รางว�ลพ
เศษ จาก สถาบ�นคนตาบอดแห,งชาต
เพ; อการว
จ�ยและพ�ฒนา โดยกองท<นเพ; อการพ�ฒนาเทคโนโลย�คอมพ
วเตอร�ภาษาไทยส@าหร�บคนตาบอด ม�ลน
ธ
ราชส<ดา 8 รางว�ล

15,000 บาท

15,000 บาท มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# 
ว�ทยาเขตหาดใหญ+

10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท เกมอ�ศว�นสายฟWาก�บเทพธ�ดาส&ภาษ�ต(สUาหร�บผ54พ�การทางสายตา) โรงเร�ยนเทคโนโลย�ภาคตะว�นออก (อ�-
เทค)

10,000 บาท

10,000 บาท โปรแกรมอ+าน RSS Feed ให4ก�บผ54พ�การทางสายตา

10,000 บาท โปรแกรมแปลงโน4ตดนตร�สากลให4เป_นอ�กษรเบรลล#โน4ตดนตร�ตามมาตรฐาน XML มหาว�ทยาล�ยสงขลานคร�นทร# 
ว�ทยาเขตหาดใหญ+
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