
หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)

1 19p11c0095 เคร่ืองจักรสังหาร
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

นายนวภูมิ ศิริ นายอุดมศักด์ิ จรณวัต นายนท ีอเนกบณุย์ นายสิทธิกร ดีพร้อม

2 19p11c0160 คิง ออเดอร์
โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์

นายวรพล โอฬาร

วาณิชย์กุล
นายธนพล เกษศิลป์ นายสรวิศ ชั้นเชิงกิจ นายพันธ์ุปติิ เปี่ยมสง่า

3 19p11c0161 สาปราตรี
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

นางสาวณัฐธิดา รอง
พล

นายณัฏฐกิษฐ 
อนันตศิริจินดา

นายณภัทร วิพลชัย นายยอดธง รอดแก้ว

4 19p11c0162
เคร่ืองสร้างดนตรีแบบ

ตอบสนองกับทา่ทาง

โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายบญัญวัต แก้ว

เสมอ

นายนิธิกร บญุยกุล

เจริญ

นายสันติธรรม 

พรหมอ่อน

5 19p11c0213
เกมลับสมองประลอง
ความแม่น

โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายปิ่นพงศ์ เก๊อะ
เจริญ

นายสหภาพ วุฒิไกร
มงคล

นายเมธัส สมสมัย นายธีระ ศิริธีรากุล

6 19p11c0219
ระบบควบคุมหุ่นยนต์
เพื่อความเสมือนจริง

โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายธนพล ทะปาละ นายติณห ์สิทธิยศ นายธกร ต้ังมั่นคง

7 19p11c0251 ว่ิง ! แล้วนอน..
โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า
นายพิทวัส คุณกะมุต นายวสันต์ ไมตรี นายสุชัจจ์ ต้ังจิตนบ

นายอัครเดช วัชระภู

พงษ์

8 19p11c0253
ฟาเบลล่า: เกมผจญภัย
ในโลกหมิพานต์โดยใช้

โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายบณุยกร พิมพ์
โพธ์ิกลาง

นางสาวอรทยั เจีย
ระศิริภิญโญ

นางสาวณัฏฐ์นรี ศิล
สังวรณ์

นายสันติธรรม 
พรหมอ่อน

9 19p11c0277
เกมพัซเซิลบนสมาร์ท

โฟนที่มีระบบเปล่ียน

โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นายฉินนรณ ชัยรัต

นาวรรณ
นายภวณัฐ สัตโกวิท นายธีรวิทย์ ชุนพิพัฒน์ นายวิษณุ โคตรจรัส

อาจารย์ที่ปรกึษา

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3
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10 19p11c0366 ล่าสมบติักันเถอะ
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายณัฐวุฒิ ขวดปลอด นายนิติ บอืสาแม
นายวรรธนัย เหลือล
มัย

นางราชวดี ศิลาพันธ์

11 19p11c0435 แฟนตาซีแลนด์
โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

นายกันตพัฒน์ ฐิติ

ธนภูรีนนท์

นางสาวจุฑามาศ 

งามสงวนประภา
ยอดธง รอดแก้ว

12 19p11c0440
Ouiz Ouest Go 
แอปพลิเคชันเกมตอบ

โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายสุชาติ อินทร์แย้ม นายสุวิทย์ อินทร์แย้ม
นางสาวนภัสกร ก้้า
ตระกูล

นายศรัณย์ อินทโกสุม

13 19p11c0456 ผจญภัยวงกตมรณะ
โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย
นายอภิชาติ บญุอนันต์ นายยอดธง รอดแก้ว

14 19p11c0467 Outland
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

นายพุทธิเมฆ เทอด
จิตไพศาล

นายปวีร์ ขยันกิจกุล นายยอดธง รอดแก้ว

15 19p11c0468 คว้ินเทนเซ้นส์
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

นายจิรายุ รอดงาม นายอรรถพล ค้าภักดี นายยอดธง รอดแก้ว

16 19p11c0487
Treasure hunter 

Treasure hunter 

โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

นายนารากรณ์ กิ่ง

เพ็ชร์
นางสาวเกศินี ลาภเกิน นายยอดธง รอดแก้ว

17 19p11c0536
ทอ่งเที่ยวเมืองไทย
สไตล์ VR

โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์

นายเกรียงศักด์ิ 
เชื่อมสมบติั

นายนฤเบศร์ ต้ังต้น
เจริญ

นายปฐมพงศ์ พุ่ม
เทยีน

นายอภิชาติ ค้าปลิว

18 19p12c0208
แบบจ้าลองทางไฟฟ้า

สถิตในระบบสองมิติ

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหดิล นายสมรัฐ กนกสิริรัตน์

นายชัยวุฒิ 

บญุญศิริวัฒน์
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19 19p12c0225
การพัฒนาระบบช่วย
ในการเรียนการสอน

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายนฤนาถ วุฒิ
อนันต์ชัย

นายปารณัท สิริ
สุนทรวงศ์

นายพิสิฐพงศ์ เลิศ
ประภาพงศ์

นายศรัณย์ อินทโกสุม

20 19p12c0228
ระบบวิเคราะหท์กัษะ

ทางสังคมด้านการ

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ
นายดนัย ค้ายา

นายบงกช 

คลาดเคล่ือน

นางสาวสิริญาพร 

โพธ์ิใคร

นายทศพล บา้น

คลองส่ี

21 19p12c0255 อาหารของมีมี่
โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาววิภาวี กวี
อัปสร

นางสาวสุทธิดา กึกสูง
เนิน

นางสาวธิติสุดา อุ่น
อนันต์พิทกัษ์

นายอาษา ต้ังจิตสมคิด

22 19p12c0258 สังเวียนคณิตศาสตร์
โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายปยิะพัชร แก้วชู

ศรี
นายพชรพล ค้าผุย นายเอกพจน์ ทรวงมั่น นายอาษา ต้ังจิตสมคิด

23 19p12c0261 ยุ้งฉางแสนรัก
โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายวุฒิชัย ปญัญาสูง
นางสาวเจนจิรา แก้ว
ศรีเมือง

นายพิสุทธ์ิ อูปแก้ว นายอาษา ต้ังจิตสมคิด

24 19p12c0279
บล็อคของเล่นส่งเสริม
การเรียนรู้การเขียน

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายไพบลูย์ เจริญ
แสงประทปี

นายศุภกร ธารอุไรกุล นายศวีระ งามกมลสุข
นายขจรพงษ์ อัครจิต
สกุล

25 19p12c0280
การออกแบบเว็บไซต์

ในรูปแบบ Parallax 

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นางสาวพิมพิศา 

สุวัฒนพิเศษ

นายประวิทย์ สร้อย

เสนา

นายเจริญชัย วงศ์

วัฒน์กิจ

26 19p12c0281
ระบบฝึกการวินิจฉัย
ด้วยภาพรังสีส้าหรับ

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

นายณภัทร แก้วจันทร์ นายสาริน พรเกษม
นางสาวสุกัญญา รัต
โนทยานนท์

27 19p12c0299 เกม กลัว•จิต•หลอน
โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายธรรมรัฐ เหมะ

ทกัษิณ

นางสาวกนกพร ฟอง

รานนท์
นางสาวพีรยา ศรีเพียร
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28 19p12c0326
แบบจ้าลองจุดฝังเข็ม
เพื่อการเรียนรู้ ตาม

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

นายธีรภาพ ศรีแสน
สุข

นางกิตติยา พูนศิลป์

29 19p12c0365
แอพพลิเคชันเพื่อสอบ

วัดระดับภาษาญี่ปุ่น 

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายนิพพิชฌนุ์ โพธ์ิ

กระจ่าง
นางสาววริศรา มีเสือ

นางสาวปาริชาติ 

สังเกต

นายเจริญชัย วงศ์

วัฒน์กิจ

30 19p12c0373
โปรแกรมส่งเสริม
พัฒนาการจดจ้า

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายธนะ กิจกุลอนันต
เอก

นายธนภัทร อารีจิต
สกุล

นายธนพนธ์ ศิริสม
ภาค

นางธนารัตน์ ชลิดา
พงศ์

31 19p12c0379
โปรแกรมแปลภาษา

หน้าจอ

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
นายภควัต ลีลาคหกิจ

นายเอกธนัช อัฑฒ

พงษ์

นายสรรเพชญ จึง

วิสิฐธน

นางธนารัตน์ ชลิดา

พงศ์

32 19p12c0390
แอพพลิเคชั่นระบบ
จ้าลองการส้ารวจ

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

นายปณัพิกรณ์ รัตน
วิโรจน์กุล

นายปฐวัฒน์ วาทะกุล
นายกิตติพัฒน์ 
พรหมดิเรก

นายชัยพร ใจแก้ว

33 19p12c0392
ซีซาร์บอท : หุ่นยนต์
เพื่อการพัฒนาการคิด

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

นายเมธีนัทธ์ ค้าเพราะ นายกรกต พงศ์ธนิศร นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว

34 19p12c0415
ส่ือการเรียนรู้และการ

บริหารจัดการสวน

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

นายจิรกิตต์ิ กวีศิริ

กรณ์
นายเสถียร จันทร์ปลา

35 19p12c0416
เคมิสเรสซิป ี- ทดลอง
เคมีใกล้ตัวร่วมกันด้วย

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายไตรศักด์ิ ไตรเสนีย์ นายชานิวัฒน์ แสงไชย
นางสาวอมิตา มงคล
ปรีดาไชย

นายบญุประเสริฐ สุ
รักษ์รัตนสกุล

36 19p12c0417
ระบบการเรียนรู้ภาษา

 SQL แบบตอบโต้

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า
นายธนกฤต จุลวานิช นายธนทรัพย์ เพิ่มพูล

นางสาวกนกวรรณ 

อัจฉริยะชาญวณิช
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37 19p12c0422
เกมอาบน้้าใหสั้ตว์
ประหลาด

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาวปริชญา บ้ารุง
เสนา

นายวัชรวีร์ ฉิมพาลี นายศิวัช สุขศรี

38 19p12c0441
ระบบสร้างแผนภาพ

เหตุการณ์ส้าคัญบน

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นายเจนพสิษฐ์ ปู่

ประเสริฐ

นายณฐนนท ์ยอด

น้้าค้า
นางธนิศา นุ่นนนท์

39 19p12c0443
แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วย
ท้าการทดลองทาง

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาวธัญญาภรณ์ 
จันทร์โชติช่วง

นายทศัน์พล เรืองกิจ
รัตนกุล

นางสาวปริยกร ปสุวิ
โร

40 19p12c0445
ส่ือการเรียนรู้แอนิ

เมชั่นสามมิติกฎหมาย

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

นายนนทกานต์ มาก

พูล
นายเสถียร จันทร์ปลา

41 19p12c0458
ระบบส่ือการเรียนการ
สอนบทสนทนา

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวลีนา ไทพิทกัษ์
นางสาวนิศากร 
มาลัยทศัน์

นางสาวศิลัมพา 
อานุภาพแสนยากร

อนันตพร หรรษ
คุณาฒัย

42 19p12c0460 บเีวอร์บริดจี้
โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาวปณัทติา รูป
สุวรรณ

นางสาวรสิตา วัฒนสิริ
นางสาวปานชนก ชม
ชื่น

นายศิวัช สุขศรี

43 19p12c0525 เอ็นทรานซ์ วัน คลิก!
โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นายณัฐพนธ์ ธรรม

อาชีพ
นายขวิศ สกุลยืนยง นายนัทท ีนิภานันท์

44 19p12c0528
เว็บไซต์ส้าหรับจัดการ
แข่งขันเพื่อส่งเสริมการ

โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายอริญชย์ ตรง
สันติพงศ์

นายเมธัส เกียรติ
ชัยวัฒน์

นายณฐวรรธก์ ขวัญ
ภูมิ

นายนัทท ีนิภานันท์

45 19p14c0359
เว็บส่ิงแวดล้อม

ส้าหรับการพัฒนา

โปรแกรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นายเขมทตั เล่ง

ไพบลูย์

นายกิตติกร 

ประเสริฐศักด์ิ
นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ



หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
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46 19p13c0203
ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลหน่วยบริการ

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

นางสาวชนกานต์ รุ่ง
เจริญพร

นางสาวบณัฑิตา กุล
ธรรมมานนท์

นางสาวประภาพร 
รัตนธ้ารง

47 19p13c0204
ระบบแจ้งเตือนการ

ทานยาและเฝ้าระวัง

โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวทกัษภร แสง

เขียว

นางสาวนลัทพร บญุ

ชิต

นางสาวชนนิกานต์ 

ปิ่นทองค้า

นางสาวพิกุลแก้ว ตัง

ติสานนท์

48 19p13c0210
แอปพลิเคชั่นวัด
ความเครียดจากคล่ืน

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาวปภาวี พูล
สมบติั

นางสาวมัญชุกานต์ 
บญุค้้า

นายรักเกียรติ สม
นิยาม

นายศิวัช สุขศรี

49 19p13c0230
ระบบช่วยดูแลสุขภาพ

ทางไกลส้าหรับผู้สูงอายุ

โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า
นายศรีพงศ์ อริยะเดช นายรัฐภูมิ พุทธรักษา นายอักฤทธ์ิ สังข์เพ็ชร

50 19p13c0250
ระบบติดตามอารมณ์
และเฝ้าระวังสัญญาณ

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวพลชา ฟัก
สุวรรณ

นางสาวฐิตินันท ์ศิระ
มานะกุล

นางสาวณัฐสิมา นคร
กัณฑ์

นางสาวพิกุลเเก้ว ตัง
ติสานนท์

51 19p13c0264
ระบบจับคู่ระหว่าง
ผู้ปว่ยและจิตอาสา

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายทวีสินทร์ วงษ์
ปิ่นแก้ว

นายศิพัตม์ ไตรอุโฆษ

52 19p13c0287
แอพพลิเคชั่นที่จะปรับ

เสียงใหต้รงกับ

โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นางสาวชัญญา ปฐม

ธนสาร

นางสาวกนกวรรณ 

รัตนประภา

นายสันติธรรม 

พรหมอ่อน

53 19p13c0298
การพัฒนาส่ือสังคม
ออนไลน์ส้าหรับผู้พิการ

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นางสาวจีรภา สูรย์
ส่องธานี

นางสาวภควรรณ 
ปกัษี

54 19p13c0307
โปรแกรมชุดตรวจการ

บดิหมุนของขาด้วยทา่

โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นายสุทธิศักด์ิ ไทย

ประดิษฐ์
นายปยิพล สันติกันต์

นายวิสันต์ ต้ังวงษ์

เจริญ



หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
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55 19p13c0328
เตียงอัจฉริยะเพื่อ
ผู้ปว่ยอัลไซเมอร์

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายกัญน์คณิน ล้อม
วัฒนธรรม

นายศิพัฒม์ ไตรอุโฆษ

56 19p13c0347 สวนมหศัจรรย์
โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นางสาวรุ่งทพิย์ เรือง

เชื้อเหมือน

นางสาวกรองแก้ว 

นวลศรี
นายศิวัช สุขศรี

57 19p13c0363
อุปกรณ์ตรวจจับการ
เคล่ือนไหว และ

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นางสาวรุจิรา จิตร
เจริญพร

นางสาวภัทราพร 
เสนาจักร์

นายไม้ไฑ ดะหลั์น
นางโปรดปราน 
บณุยพุกกณะ

58 19p13c0375
แอปพลิเคชันอ้านวย

ความสะดวกในการใช้

โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นายเธียรศักด์ิ 

พลาดิศัยเลิศ
นายธนวรรธน์ คชเสนี นางธนิศา นุ่มนนท์

59 19p13c0384
HitAlert: ระบบแจ้ง
เตือนการชนสาหรับผู้

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายธนวิชญ์ 
ประสงค์พงษ์ชัย

นายภัทรเศก จิรบว
รวิสุทธ์ิ

นายณัฐนัย อมรเทว
ภัทร

นางโปรดปราน 
บณุยพุกกณะ

60 19p13c0385
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ส่งเสริมกายวิภาค

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายฐานพัฒน์ จิรุตม์
ผะดาทร

นายธนศักย์ โกวิทวีร
ธรรม

นายศิวัช สุขศรี

61 19p13c0391
โปรแกรมชุดควบคุม

ซาฟีโรเพื่อการฝึก

โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นายอัครวุฒิ ขันธว

รรณ

นายเอกณรงค์ อภิ

พุทธิกุล
นายวรพรต เดชรัตน์

นายวิสันต์ ต้ังวงษ์

เจริญ

62 19p13c0394
ระบบการวิเคราะห์
ท้านายผู้ปว่ยและ

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายกฤติพงศ์ กาญ
จนพิบลูย์

นายอินทชั คุณากร
ธรรม

นายศรัณย์ เขียวขจี นางสาวธีรณี อจลากุล

63 19p13c0408
ระบบอ้านวยความ

สะดวกการตรวจ

โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ
นายพงษ์พิชญ์ สิมณี นายกฤษกร ลาศรี นายยุทธนา บนุนาค นายเอื้อพงศ์ ใยเจริญ
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โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

64 19p13c0421 สมุดบนัทกึกลูโคส
โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวชลีรัตน์ 
เพ็ชรคล้าย

นางสาวกมลวรรณ 
กลัดเจ็ด

นางสาวพิกุลแก้ว ตัง
สิสานนท์

65 19p13c0439
แอพพลิเคชั่น

ช่วยเหลือผู้บกพร่อง

โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า
นายอานนท ์ชลวุฒิ นายตรีเทพ รัตนพิภพ นางธนิศา นุ่มนนท์

66 19p13c0450
โปรแกรมตรวจสอบ
การทรงตัว

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายธิติ เถื่อนอาราม
นายเทอดพงษ์ ศรี
หงษ์ทอง

นายธนพนธ์ อรรถ
รัตนศักด์ิ

นายวิสันต์ ต้ังวงษ์
เจริญ

67 19p13c0473 เสียงสวรรค์
โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายศิรสิทธ์ิ สุกุมล

นันทน์
นายทศพล จันทร์อุไร นายพาสันต์ ตักศิริชัย

นายสุวัจชัย กมลสันติ

โรจน์

68 19p13c0484
การพัฒนาแอปพลิเค
ชันส้าหรับใช้งานค้า

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายวสุพล แหวกวารี
นางสาวศิรดา ตวง
วิทยสุธี

นายอติวงศ์ สุชาโต

69 19p13c0514
การบ้าบดัแบบมิเรอร์
เทอราพีด้วย

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายณัฐพัฒน์ จันทร์
งาม

นางสาวพลอยลดา 
ดิษฐ์เจริญ

นายศิวัช สุขศรี

70 19p13c0518 หลับไม่ไหล
โปรแกรมเพื่อช่วย

คนพิการและ

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ

นายกฤษฎากร ดวง

ประสาท
นายณัฐวุฒิ วงศ์ศร นายเกรียงไกร ล่ิมทอง

71 19p13c0522
ระบบไม้เทา้ตรวจจับ
ส่ิงกีดขว้างเพื่อผู้พิการ

โปรแกรมเพื่อช่วย
คนพิการและ

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

นางสาวจารุวรรณ 
ทองใบ ทองใบ

นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุ
หลาบเพ็ชรทอง

72 19p14c0207
ระบบการท้านายความ

เคล่ือนไหวของกลุ่ม

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวพิทยารัตน์ 

แซ่โง้ว

นางสาวศกลวรรณ 

นาวาเจริญ

นางสาวอรทยั สังข์

เพ็ชร
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73 19p14c0222
ระบบท้านายอารมณ์
ตามสถานที่จากส่ือ

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายสิรภัทร อัชชศิริ นายสรัล รักวิจิตรศิลป์
นางสาวอรทยั สังข์
เพ็ชร

74 19p14c0227
ระบบการเพาะเล้ียง

สัตว์น้้าแบบหมุนเวียน

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นายภณกวินทร์ ทอง

แท้
นายธนวัฒน์ คุณารักษ์ นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

75 19p14c0238
BUlar Cell โซลาร์
เซลล์อัจฉริยะเคล่ือนที่

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

นางสาวจิราธิป ธนา
เกียรติภิญโญ

นางสาวปารวตี ภักด์ิ
ศรีพันธ์

นายยศพล ปดัส้าราญ นายเกรียงไกร ล่ิมทอง

76 19p14c0248
พาสไวร์ : การใช้

มาสเตอร์พาสเวิร์ด

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า
นายณัฐพล นิลเต่า

นายปฐมพงษ์ 

ประสมสิงห์

นายณัฐเศรษฐ ธีร

วัฒนานนท์

นางสาวรุ่งรัตน์ เวียง

ศรีพนาวัลย์

77 19p14c0252
ส่วนต่อขยายของ 3D 
Slicer เพื่อแสดงเนื้อ

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

นายวรวิช พีระพลชัย
กุล

นางสาวจิราวรรณ 
ฉกาจธรรม

นางสาวสุกัญญา รัต
โนทยานนท์

78 19p14c0265
แอปพลิเคชันเพื่อการ
ค้นหาสุนัขสูญหาย

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายภคิน บญุชูพิรัชย์
นางสาวศิริพร กาญ
จนไพรจิตร์

นางสาวชุติเมษฏ์ ศรี
นิลทา

79 19p14c0315
ระบบช่วยการติดต้ัง

แลนไร้สายระยะไกล

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์

นางสาวชุติกาญจน์ 

น้อยกาญจนะ
นายอนันต์ ผลเพิ่ม

80 19p14c0318
ระบบวิเคราะหแ์ละ
แจ้งเตือนการใช้

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

นางสาวฐิติวรดา 
ฉัตรอุดมเกียรติ

นายชัยพร ใจแก้ว

81 19p14c0323
แอคเซสพอยต์ที่

รองรับซอฟต์แวร์ดี

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์
นายสิรภพ สัตตบงกช

นายอภิรักษ์ จันทร์

สร้าง



หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
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ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

82 19p14c0362
โฮโลแชท: หอ้งสนทนา
โฮโลแกรม

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายกานต์ สันทดั
นายยรรยงค์ พรหม
จารย์

นายศรัณย์ กองสูงเนิน
นางสาวพร พันธ์ุจง
หาญ

83 19p14c0371
ระบบวิเคราะห์

มลภาวะและการ

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย
นายรัตนพล เปยีแก้ว นายธีระภัทร วิจิตรภู

นายมณฑล คล้าย

สุบรรณ์

นายวัศวี แสนศรี

มหาชัย

84 19p14c0374
ระบบสนทนาโต้ตอบ
อัตโนมัติส้าหรับ

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

นายราชนาวี แย้ม
ประสงค์

นางสาวศุภมาส เดช
เพิ่มสุข

นายปกรณ์ ล้ีสุทธิพร
ชัย

85 19p14c0382
วิเคราะหอ์ารมณ์จาก

ข้อมูลข่าวบน

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า
นายณัฐวุฒิ ส้าเร็จ

นายจิระวิน บรูณะ

พาณิชย์กิจ

นายบณัฑิต ฐานะ

โสภณ

86 19p14c0388
การวิเคราะหค์วาม
นิยมทางธุรกิจจากทวิต

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวปาจรีย์ ใย
สวัสด์ิ

นางสาวสุกัลยา เลิศศรี
นายบณัฑิต ฐานะ
โสภณ

87 19p14c0389
การใช้เทคนิคการท้า
เหมืองข้อมูลในการ

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวจิราภา เลา
หะวรนันท์

นายรชต ล้ิมสุทธิวัน
ภูมิ

นายบณัฑิต ฐานะ
โสภณ

88 19p14c0420
ระบบตรวจจับการนั่ง

เพื่อสุขภาพด้วยการ

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ

นายกิตตินันท ์ผ่อง

สุขใจ
นายศรัณย์ แก้วนาง นายสราวุธ ทนัสมัย

นายทศพล บา้น

คลองส่ี

89 19p14c0426
ระบบวิเคราะหตี์ความ
และสรุปความหวัข้อ

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายณพล เมฆาวุฒิกุล
นายกีรติ ธนกิจเจริญ
พัฒน์

นายณัฐวุฒิ หนู
ไพโรจน์

90 19p14c0433
ระบบวิเคราะหแ์ละ

จัดประเภทเว็บไซต์

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นางสาวกรชนก จิร

เวศยกุล

นายเวศวรุศ งาม

ด้ารงเกียรติ
นายพีรพล เวทกีูล
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91 19p14c0442
ระบบการนับจ้านวน
ยานพาหนะและคัด

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายนราวิชญ์ ปรม
ธรรมสกุล

นายธนกฤต จันทร์
หอม

ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

92 19p14c0444
การประยุกต์ใช้การ

เรียนรู้เชิงลึกเพื่อ

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ
นายพีรณัฐ ทวีชลพิสิฐ นายปถัย์ เทยีนทองดี นายธนัท ลัพธวรรณ์ นางสาวธีรณี อจลากุล

93 19p14c0457
ระบบปฏิบติัการของ
กลุ่มโดรนอัจฉริยะ

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายธรรมสรณ์ หาญ
ผดุงกิจ

นายธนาพนธ์ ตรีเลิศ
กุล

นางสาววนิดา แซ่ฉั่ว
นายขจรพงษ์ อัครจิต
สกุล

94 19p14c0462
แอปพลิเคชันแนะน้า

อสังหาริมทรัพย์ด้วย

โปรแกรมเพื่องาน

การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายปริุมพัฒน์ เจียร

สุนันท์

นายบารมี สานแสง

ธรรม

นายสาวิตต์ โอฬารศิ

ริศักด์ิ

นายขจรพงษ์ อัครจิต

สกุล

95 19p14c0482 หมอนฝันดีน่ะ ฝันดีน่ะ
โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

นายพีระ นนทชัย นายอนุพงษ์ ช้างงาดี นายณฐพล สุดโต
นางสาวธิดารัตน์ ต่อ
สุข

96 19p14c0490
แพลตฟอร์มส้าหรับ
สร้างต้นแบบระบบ

โปรแกรมเพื่องาน
การพัฒนาด้าน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาวธันยกร 
เบญจพรหมผดุง

นายไชยณรงค์ ทมุาถา
นายนันทพิัฒน์ นาค
ทอง

นางสาวปริยกร ปสุวิ
โร

97 19p15c0094
ระบบการจองและการ

จัดการเดินรถภายใน

Mobile 

Application 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นางสาวเพ็ญพิชชา 

พัฒนจิตรศิลป์

นางสาวนลวรรณ ก่อ

เกียรติกังวาน
นายมารอง ผดุงสิทธ์ิ

98 19p15c0212 แคลอร่ี อิสเตอร์
Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

นายสิทธิกร ดีพร้อม
นายสุรณพีร์ ภูมิวุฒิ
สาร

99 19p15c0215
KPSeeker เคร่ืองมือ

จัดการความรู้แบบ

Mobile 

Application 

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นายธนกฤช ตันติธน

กร

นายชิษณุพงศ์ สุข

สว่าง

นายบญุประเสริฐ สุ

รักษ์รัตนสกุล
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100 19p15c0220
โปรแกรมประยุกต์ด้วย
เสียงอัจฉริยะเพื่อการ

Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายนัยประการ นคร
เขตต์

นายรฐพงศ์ รักษาสุข
นายสันติธรรม 
พรหมอ่อน

101 19p15c0239
ระบบค้นหาต้าแหน่ง

ผู้ประสบภัยด้วย

Mobile 

Application 

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นายพัชรพล จอก

สมุทร

นายบญุฤทธ์ิ พิริย์

โยธินกุล

นายชยพล ไชยมงคล

นิมิต
นายกิต์ิสุชาต พสุภา

102 19p15c0266
การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นแจ้ง

Mobile 
Application 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายวีรวัฒน์ บญุล้อม นายสหรัฐ อ้วนวงษ์ นายสิรธีร์ โกสิต
นางสาวพิกุลแก้ว ตัง
ติสานนท์

103 19p15c0272
แอพพลิเคชั่นการ

วางแผนทางการเงิน

Mobile 

Application 

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า
นางสาวศุทธินี แก้วก่า

นางสาววิภากมล มี

แสง

นางสาวพัชมณฑ์ 

มั่นคงจรัสพงศ์

นางสาวพิกุลแก้ว ตัง

ติสานนท์

104 19p15c0358
แอนดรอยด์แอปพลิเค
ชันส้าหรับการแนะน้า

Mobile 
Application 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายธนากร มุทธุรรม
ลักษณ์

นางสาวประภัสสรา 
ศิลปชัย

นางสาวจุฑาทพิย์ 
พิกุลเงิน

นางสาววรางคณา กิ้
มปาน

105 19p15c0361
แอพพลิเคชั่นส้าหรับ
วิเคราะหแ์ละพัฒนา

Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

นางสาวลลิตา กรชูเดช นางสาวชนิสา พรมมา
นางสาวสุธาวัลย์ 
กล้่าทอง

นางสาวเสาวลักษณ์ 
วรรธนาภา

106 19p15c0370
แอพพลิเคชั่นค้นหา

ต้าแหน่งภายในอาคาร

Mobile 

Application 

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า
นายศศิน เนาว์รุ่งโรจน์

นายมณฑล แสง

สินทรัพย์
นายอัฐกานต์ วิจิตรกิ่ง

นางสาวพิกุลแก้ว ตัง

ติสานนท์

107 19p15c0377
แอพพลิเคชั่นรู้จ้าภาษา
เกาหลี

Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

นางสาวธัญสุดา 
จินดาศรี

นางสาวกชามาส สุทธิ
เจต

นางเสาวลักษณ์ 
วรรธนาภา

108 19p15c0387
แอพพลิเคชั่นค้นหา

พื้นที่ว่างส้าหรับจอด

Mobile 

Application 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

นายธนคุปต์ อดุลย

ประภากร
นางกิตติยา พูลศิลป์



หัวหน้าโครงการ
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109 19p15c0396
สตอร่ี สนูปเปอร์: โม
บายแอพลิเคชั่น

Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายพีรพล พัชรวัฒน์
นายณภัทร พรเชน
ศวรพงศ์

นางสาวธีรณี อจลากุล

110 19p15c0398
แอปพลิเคชันบนแอน

ดรอยด์ส้าหรับการจัด

Mobile 

Application 

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวณัฏฐ์วริน 

ภัทรเรืองชัย

นายจิณณวัตร เองสิริ

ด้ารงกุล
นายพัศวุฒิ ทรงธงไชย

นางสาววรางคณา กิ้

มปาน

111 19p15c0453
หอ้งสมุดจ้าลองเพื่อ
การแบง่ปนัหนังสือ

Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาวชนกานต์ 
เหล่าวีรวัฒน์

นายศุภากร อนัคฆ
มนตรี

นายวิรุฬห ์หรัิณย
วิรุฬห์

นายมารอง ผดุงสิทธ์ิ

112 19p15c0454
แอพพลิเคชันตัดต่อ

รูปภาพบน

Mobile 

Application 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นางสาวณัฏฐณิชชา 

คงเจริญวิวัฒน์

นางสาวน้้าเพชร 

รอดประเสริฐ
นายจุมพล พลวิชัย

113 19p15c0469 สุขอยู่หนใด
Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายจักรพันธ์ ตู้
ธนบตัร

นายธนาคาร คลัง
เกษม

นางสาวทวินันท ์กมล
เพ็ชร์

นายลือพล พิพาน
เมฆาภรณ์

114 19p15c0479 คอร์ดเทวะ
Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายเมธีธัช กิจพินิจ
นายสังสรรค์ สถิต
พิมพา

นายวิรุฬห ์บญุชัยสิริ
พร

นายสุวัจชัย กมลสันติ
โรจน์

115 19p15c0480
Mobile Application 

for restaurant and 

Mobile 

Application 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายพีรณัฐ จตุพร

พิทกัษ์

นายรุ่งโรจน์ ฐานะ

สิทธิพัฒน์

นายขจรพงษ์ อัครจิต

สกุล

116 19p15c0486
แอปพลิเคชั่นช่วยวาง
แผนการเดินทางด้วย

Mobile 
Application 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายพิชัย สิวะวัฒน์
นางสาวธาราทพิย์ 
มาลัยมาลย์

นายต้นสาย สิงห์
กังวาน

นายบญุประเสริฐ สุ
รักษ์รัตนสกุล

117 19p15c0491
แนะน้าพิพิธภัณฑ์สาย

สุทธานภดลบน

Mobile 

Application 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

นางสาววินิตา วิ

ลาวรรณ์

นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุ

หลาบเพ็ชรทอง
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118 19p15c0492
กร่ิงประตูถ่ายรูป
ส่งผ่านแอพพลิเคชั่น

Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

นายศิวกร เนื่องอุบล
นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุ
หลาบเพ็ชรทอง

119 19p15c0495
ควบคุมวีลแชร์ผ่าน

ระบบแอพพลิเคชั่น

Mobile 

Application 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา
นายศิริศักด์ิ กาแก้ว

นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุ

หลาบเพ็ชรทอง

120 19p15c0497
ระบบประมวลผลภาพ
หนอนในนาข้าวบน

Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

นายหสัดินทร์ นิสสัย
สุข

นางสาวกัลยาณัฏฐ์ 
กุหลาบเพ็ชรทอง

121 19p15c0502
หมวกส้าหรับคนพิการ

ทางสายตาโดยใช้

Mobile 

Application 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา
นายสมบรูณ์ แซ่ฮ้อ

นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุ

หลาบเพ็ชรทอง

122 19p15c0511
เจอร์นี่ไวซ์ : 
แอปพลิเคชั่นส้ารับ

Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายเมธัส นาคเสนีย์ นายพิตรพิบลู ล้ิมหลี
นางสาวพร พันธ์ุจง
หาญ

123 19p15c0529 ไอแคร์ยู
Mobile 
Application 

มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์

นาย มานิต ฉลภิญโญ
นายธีรพงศ์ ภักดี
คุณากร

นายเกรียงไกร เซ่ีย
งวงษ์

นายชนินทร  เ้ฉลิมสุข

124 19p21c0101 ฟลิป
โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

โรงเรียนกรุงเทพค

ริสเตียนวิทยาลัย

นายสรวิศ 

ลิมปนิิธิวัฒน์

นายพุฒิเมธ ศุภภาว

วิสิฐ

นายปฐมสิชฌ์ พันธ์

ไพศาล
นายวิชัย สีสุด

125 19p21c0102 ชะชะช่า หรรษางานวัด
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

โรงเรียนสตรี
อ่างทอง

นางสาวแสงจันทร์ 
ยินยอม

นางสาวจันทร์จิรา 
เรืองฤทธ์ิ

นางสาวบญุภัทร บญุ
แสง

นายกวินวิชญ์ พุ่ม
สาขา

126 19p21c0123 เร่ืองลึกปริศนาลับ
โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

โรงเรียนสตรี

อ่างทอง

นายรุ่งวิกรัย พยัคฆา

นุวัตร์
นายสิรภพ รุกขฃาติ

นายกวินวิชญ์ พุ่ม

สาขา
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127 19p21c0135 The Anamnesis
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นางสาววิมลมาน จง
สถิตย์วัฒนา

นางสาวใจพิจิตร 
อภิชาตกุล

นางสาวณิชารีย์ 
เจริญรัตน์

นายอมรินทร์ อ้าพล
พงษ์

128 19p21c0178
อาหารคลีนและการ

ลดความอ้วน

โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

วิทยาลัย

เทคโนโลยีไทย

นายปรัชญาวัต ไกร

กล่ิน

นายอัตถพร อนันต์

รัตนสุข
นายธนาวุฒิ ศรีทอง

นางสาวณัฏญาพร 

ชื่นมัจฉา

129 19p21c0209 อุปมาเคมี
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

นายเธียรวิชญ์ ม่วง
น้อยเจริญ

นายพสวัต แตงอ่อน
นางสาวพิมพิกา 
หงศาวดี

นายอดิเรก สัญญะ
เขื่อน

130 19p21c0214
เกมฝึกทกัษะการ

เดินทางของหมาปา่

โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย

นางสาวอภิษฐา สันติ

ปรีชาวัฒน์

นางสาวระริน ธนา

โนวรรณ

นางสาวพีรยา จันทร์

โอทาน

นางกรกมล ก้าเนิด

กาญจน์

131 19p21c0223 ลิฟท์
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห ์สิง

นายชยุตม์ วัฒนวีร
พงษ์

ด.ช.ภูริชญ์ รักแก้ว
ด.ช.ปริญญวัฒน์ 
แสนทวีสุข

นางวิไล สุขเกื้อ

132 19p21c0224 อเวจีสีขาว
โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห ์สิง

นายปญัญ์ ปติีเจริญ
ธรรม

นายนวฤทธ์ิ หล่องคุ้ม
นายรพีพัฒน์ แก้ว
ประสิทธ์ิ

นางวิไล สุขเกื้อ

133 19p21c0289 เปน็หนึ่ง
โปรแกรมเพื่อ

ความบนัเทงิ

โรงเรียนเซนต์ฟรัง

ซิสซาเวียร์ 

นางสาวชัญญานุช 

ลิขิตปญัจมานนท์

นางสาวณัฐกนก 

โภคทรัพย์ไพบลูย์

นางสาวณัฐวนี ศรีโก

เศรษฐ
นายเดชา ดรินทพงศ์

134 19p21c0452
ผจญภัยดินแดนแหง่
ธาตุ

โปรแกรมเพื่อ
ความบนัเทงิ

โรงเรียนสตรี
อ่างทอง

นายชลันธร หนิ้ววิยะ
วงค์

นายกวินวิชญ์ พุ่ม
สาขา

135 19p22c0016 นักชกแหง่สยาม
โปรแกรมส่งเสริม

การเรียนรู้

วิทยาลัย

เทคโนโลยีสยาม

นายภาณุวิชญ์ สุข

ประมาณ
นางสาวฐิติมา กูฏโสม

นางสาวนรินทร์พร 

หวานตา
นายสุริยา นิยม
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136 19p22c0042 สายพันธ์ุใกล้สูญพันธ์ุ
โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม

นายมนตรี เผ่ากันทะ
นายกฤษณะ ภูมิ
กระจ่าง

นายศานตวัฒน์ บญุ
เสน

นางเขมิกา ธนมิมิต
เจริญ

137 19p22c0049 แบคทเีรียและไวรัส
โปรแกรมส่งเสริม

การเรียนรู้

วิทยาลัย

เทคโนโลยีสยาม

นางสาวจินทภา สมิน

เย

นางสาวกฏการณ์ 

ยอดปรางค์
นายตนุภัทร โพธ์ิชัย

นางสาวเขมมิกา ธน

นิมิตเจริญ

138 19p22c0051 ภัยโลกร้อน
โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม

นางสาวกรรณิการ์ 
แดงทองดี

นายธนลาภ เลาจน
ธรรมกุล

นางเขมิกา ธนนิมิต
เจริญ

139 19p22c0062 ตามรอยพ่อหลวง
โปรแกรมส่งเสริม

การเรียนรู้

วิทยาลัย

เทคโนโลยีสยาม
นายธีรพล ถาวรศักด์ิ

นายธรรมรัตน์ ทอง

นพรัตน์
ฐิติกรณ์ พูลสมบติั

นางสาวเขมิกา ธน

นิมิตเจริญ

140 19p22c0103 มหศัจรรย์ก้าเนิดโลก
โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

โรงเรียนสตรี
อ่างทอง

นางสาวอรนภา งาม
ข้า

นางสาวกิติมา เซนไล้ นางสาวรุ่งทวิา รัศมี
นายกวินวิชญ์ พุ่ม
สาขา

141 19p22c0111 ฝึกคิดประดิษฐ์โค้ด
โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

โรงเรียนสตรี
อ่างทอง

นายฐาปนนท ์สดงาม นายธนวัฒน์ จิตอุทยั
นายกวินวิชญ์ พุ่ม
สาขา

142 19p22c0115 สมการสร้างโลก
โปรแกรมส่งเสริม

การเรียนรู้

โรงเรียนสตรี

อ่างทอง

นางสาวปริูดา พงศ์

สุนทรสถิต
นายพีรศุ แก้วมะณี

นางสาวธัญกร นาค

ทอง

นายกวินวิชญ์ พุ่ม

สาขา

143 19p22c0116 มหานครซ่อนความรู้
โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

โรงเรียนสตรี
อ่างทอง

นางสาวพรสวรรค์ 
วารินทร์

นายกวินวิชญ์ พุ่ม
สาขา

144 19p22c0118
เกมอัศวินพิชิต

ตรีโกณมิติ

โปรแกรมส่งเสริม

การเรียนรู้
โรงเรียนธัญรัตน์

นางสาวภัทรสุดา 

สมบรูณ์
นายชัยวัฒน์ เวชกิจ

นายสรวุฒิ อภิรัช

เกษม
นายภาสกร ภาคอัต
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145 19p22c0153 ออกเสียงส้าเนียงภาษา
โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

โรงเรียนสตรี
อ่างทอง

ด.ญ.ศิริยากร พุ่มขจร
ด.ญ.เพ็ญพันธ์ ภาคี
ทรง

ด.ญ.เมธาพร สุขก้อน
นายกวินวิชญ์ พุ่ม
สาขา

146 19p22c0286 เจ็ดเหด็มหศัจรรย์
โปรแกรมส่งเสริม

การเรียนรู้

โรงเรียนเซนต์ฟรัง

ซิสซาเวียร์ 

นางสาวณาฌา 

หรัิญญการ

นางสาวปณุยภา 

วัฒนะโอฬาร

ด.ญ.ศิริพักตร์ชา เวช

กามา

นายณฐกร ศรีเรือง

พันธ์

147 19p22c0294 ก้าเนิดเจ้าเรขาคณิต
โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

โรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซิสซาเวียร์ 

นางสาวณัฐณิชา 
เดชะเอื้ออารีย์

นางสาวสุภาวดี ภู
สนาม

นางสาวธนาภรณ์ 
สิทธิกรเมธากุล

นางสาวศรา หรูจิตต
วิวัฒน์

148 19p22c0306 เรียนชิวๆ
โปรแกรมส่งเสริม

การเรียนรู้

โรงเรียนชัยบาดาล

วิทยา

นางสาวมิรันตี สิทธิ

ถาวร

นางสาวณัฐวรรณ 

ภักดีกลาง

นางสาวฐิตารีย์ แสน

เทศ

นางสาวรองกาญจน์ 

วงค์เคลือวัลย์

149 19p22c0329
ส่ือความจริงเสริมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้

โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

โรงเรียนปทมุวิไล
นางสาวปทัมาภรณ์ 
พงษ์พานิช

นายสถาพร งาม
ประเสริฐ

นางสาวนัทธิชา ภัทร
เจริญสิน

นายจารึก ขจรเจริญ
ศักด์ิ

150 19p22c0348 ศัพทด่์วน
โปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้

โรงเรียนปทมุวิไล
ด.ช.กิตติพัฒน์ บวั
ลอยลม

ด.ช.ปญุญพัฒน์ 
จันทร์วงษ์

ด.ช.พศวีร์ แสงน้้า
นายจารึก ขจรเจริญ
ศักด์ิ

151 19p22c0448
ท้าร้ายคนปญัญาอ่อน

เทา่กับท้าร้ายตัวคูณเอง

โปรแกรมส่งเสริม

การเรียนรู้

วิทยาลัย

เทคโนโลยีวัฒนา
นายมงคล นุ่มจ้านงค์ นายสมภพ มูลเต้ีย นางรุ่งทวิา สุขอนันต์

152 19p23c0205
แอพแจ้งเตือนการกิน
ยาและนัดหมอด้วย

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

นางสาวเนื้อแพร 
ดวงศรี

นางสาวศิรดาพร วัย
ธรรม

นางสาวชญากานต์ 
หรรษคุณาชัย

นางกรกมล ก้าเนิด
กาญจน์

153 19p23c0226
โปรแกรมเพื่อ

ช่วยเหลือการส่ือสาร

โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย

นางสาวนรีกานต์ 

ยันต์มงคล

นางสาวธัญชนก จิร

ชัยรัตนสิน

นางสาวณิชกานต์ 

พูลแก้ว

นางกรกมล ก้าเนิด

กาญจน์
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154 19p23c0229
โปรแกรมบนัทกึกิจวัต
ประจ้าวัน

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

นางสาวปยิากร 
เสนะเวส

นางสาวจิณัติตรา 
จันทรวิภาค

นางสาวกุลขนิษฐ์ ธน
ภัทรศิริโชติ

นางกรกมล ก้าเนิด
กาญจน์

155 19p23c0243 ขุ่นแม่
โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

โรงเรียนกรุงเทพค

ริสเตียน
นายวาริช บญุสนอง

นายพรลภัส สุนทร

เรืองศิริ
นายธัญเทพ อมรนารา นายวิชัย สีสุด

156 19p23c0270
การตรวจสอบการ
ตอกบตัรโดยใช้

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

โรงเรียนกรุงเทพค
ริสเตียนวิทยาลัย

นายชลันธร จันมาธิ
กรกุล

นายวาริศ ด้าค้า นายเกษม สวัสดี

157 19p23c0418
โคดอนในแดน

มหศัจรรย์

โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย
นายสรวิศ สิทธิเดช

นายกฤตภพ ดารา

รัตน์
นายณัฐวุฒิ ทองสาย

นางกรกมล ก้าเนิด

นาญจน์

158 19p23c0476
UnderBudget : 
ระบบตะกร้าสินค้า

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

โรงเรียนกรุงเทพค
ริสเตียนวิทยาลัย

นายธิติวัฒน์ ธัญภัค
ลือพงค์

นายปยิะ ไกรทศัน์ นายเกษม สวัสดี

159 19p23c0478
แพลตฟอร์มเพื่อ
ใหบ้ริการ Physical 

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา

นายภูมิปรินทร์ มะโน
นายเกริกธัช คุณานุป
ถัมภ์

นางธันยธร ตวง
วาสนา

160 19p32c0284
การหาต้าแหน่งและ

การรู้จ้าข้อความใน

BEST 2017 : การ

แข่งขันสุดยอดการ

สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า

นางสาวสุชานันท ์

อินทนนท์

นางสาววรัญญา กิจ

ประไพอ้าพล
นายสุชาครีย์ ชาติพจน์

นางสาวชุติเมษฎ์ ศรี

นิลทา

161 19p32c0322
ระบบค้นหาต้าแหน่ง
และรู้จ้าตัวอักษรใน

BEST 2017 : การ
แข่งขันสุดยอดการ

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายวณัฐพงศ์ เชาวน์
รัตนะ

นางสาวจุฑาทพิย์ 
บญุเฉื่อย

นายอนันตพัฒน์ 
อนันตชัย

162 19p32c0327
ระบบรู้จ้าหมายเลข

นักว่ิงจากภาพถ่าย 

BEST 2017 : การ

แข่งขันสุดยอดการ

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นายธนานพ กอบชัย

สวัสด์ิ

นางธนารัตน์ ชลิดา

พงศ์
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163 19p32c0331
หาต้าแหน่งและรู้จ้า
หมายเลขบนเส้ือของ

BEST 2017 : การ
แข่งขันสุดยอดการ

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

นายฐิติธร เสนีวงศ์ ณ
 อยุธยา

นายกิต์ิสุชาต พสุภา

164 19p33c0206
ระบบแปลงผักออัฉจริ

ยะ

โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

วิทยาลัย

เทคโนโลยีสยาม

นายรุ่งโรจน์ เกศวร

กิตติ

นางสาวอัญชุลี ตรีโภ

คา
นายศราวิน เยาว์ยัง

165 19p33c0293
การพัฒนาระบบฟาร์ม
เล้ียงไก่โดยใช้

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

มหาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพ

นายธีระพงษ์ ฤทธ์ิมาก นายปรีชา โคตะพัฒน์
นายณัฐพล ธนเชวง
สกุล

166 19p33c0317
เกตเวย์ที่รองรับหลาย

โพรโตคอลส้าหรับ

โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์

นายวัณศักด์ิ รุ่งพร

ประสิทธ์ิ
นายชัยพร ใจแก้ว

167 19p33c0335
ระบบบนัทกึและ
วิเคราะหผ์ลการว่ิง

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

นายชุติพนธ์ คงสม
พรต

นายอภิรักษ์ จันทร์
สร้าง

168 19p33c0350
คลาวด์แพลทฟอร์ม
ส้าหรับยานพาหนะ

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายธนนันท ์ต้ังธนา
ชัยกุล

นางสาวกุลธิดา โรจน์
วิบลูย์ชัย

169 19p33c0378 หอ้งอัจฉริยะ
โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
นายวรรธนัย บรีุทาน

นายปริญญ์ จิตเสรี

ธรรม
นายนิธิรันดร์ นุ่มนนท์

นางธนารัตน์ ชลิดา

พงศ์

170 19p33c0383
มหศัจรรย์กระจก
อัจฉริยะภายในบา้น

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาวมนต์ลักณ์ 
อุดมมั่นถาวร

นางสาววรัญญา ลีลา
โศภิน

นางสาวอัญชลีพร 
กวยประเสริฐ

นายสันติธรรม 
พรหมอ่อน

171 19p33c0411
แพลตฟอร์ม ส้าหรับ

ส่ือสารระหว่างสรรพ

โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ
นายพสธร สุวรรณศรี

นายภาสกร จันทรม

หา
นายคเณศ เขมิกานิธิ

นางสาวทศันีย์วรรณ 

ลักษณะโสภิณ
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172 19p33c0461
การเชื่อมต่อของสรรพ
ส่ิง

โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายวรรณชาติ สุระ
เสียง

นายสุภชัย วงศ์บณุย์
ยง

173 19p33c0485
ของเล่นโต้ตอบ

อัตโนมัติส้าหรับเด็ก

โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นางสาวภาดา โพธ์ิ

สอาด
นายอติวงศ์ สุชาโต

174 19p33c0503 กระถางกู้โลก
โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นางสาวณัชชา 
สุวรรณยิก

นางสาวอธิชา ธรรม
กุล

นางสาวภัทรภร 
ปญัญา

นายสุรพนธ์ ตุ้มนาค

175 19p33c0516 ตู้เล้ียงสัตว์น้้าอัจฉริยะ
โปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งาน

สถาบนัเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร 

นายธีรภัทร ลาภจตุ

รพิธ
นายชัยพฤกษ์ ม่วงศิริ นายนพวิทย์ พ่วงโต นายธีรยุทธ โหรานนท์

176 19p34c0202
ระบบแปลงอักษร
ภาษาไทย

การแข่งขันสุดยอด
โปรแกรม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายวสวัตต์ิ ต้ังศิ
ริวัฒนกุล

นายนภนต์ เยาว
ลักษณ์

นายขจรพงษ์ อัครจิต
สกุล

177 19p34c0309
การวิเคราะหข์้อความ
แสดงความคิดเหน็เพื่อ

การแข่งขันสุดยอด
โปรแกรม

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นางสาวนิสาชล หยาง
นางสาววิลาสินี เอก
พงศ์พันธ์ุ

นางสาวภควรรณ 
ปกัษี

178 19p34c0380
การวิเคราะหก์าร

ตัดสินใจเลือกซ้ือ

การแข่งขันสุดยอด

โปรแกรม

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นายณัฐพล รักษ์รัชต

กุล

นายณัฐวัฒน์ ประดุจ

เดชา

นายพงศธร โชติพันธ์ุ

วิทยากุล

นางธนารัตน์ ชลิดา

พงศ์

179 19p34c0381
โปรแกรมช่วย
ตรวจจับและระบปุา้ย

การแข่งขันสุดยอด
โปรแกรม

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายอรรถพร พินิจ
นารถ

นางสาวอรพรรณ 
โพธ์ิงามวงศ์

นายอวยชัย บรูณ
มานิต

นางธนารัตน์ ชลิดา
พงศ์

180 19p34c0393
ระบบนับจ้านวนและ

ติดตามฝูงชนจาก

การแข่งขันสุดยอด

โปรแกรม

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นายฉัตรเฉลิม เจริญ

วิเชียรฉาย

นางสาวญาณิศา 

พวงสวัสด์ิ

นางธนารัตน์ ชลิดา

พงศ์



หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)

อาจารย์ที่ปรกึษา

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

181 19p34c0395
การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นมือถือ

การแข่งขันสุดยอด
โปรแกรม

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายณัฐภัทร บญุ
ประคอง

นางสาวพัชริดา พัด
พาดี

นางสาวมินตรา นา
คงแนบ

นางโปรดปราน 
บณุยพุกกณะ

182 19p34c0414
แพลตฟอร์มส้าหรับ

รวบรวมและแบง่ปนั

การแข่งขันสุดยอด

โปรแกรม

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายศุภณัฐ ทตัตินา

พานิช

นายิอินทชั แสง

กระจ่าง

นายปญุญพัฒน์ 

เศรษฐ์สมบรูณ์

นางสาวธีรณี อจฉลา

กุล

183 19p34c0427
โปรแกรมการรู้จ้า
ใบหน้าโดยใช้ตัวอย่าง

การแข่งขันสุดยอด
โปรแกรม

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายวิศรุต บวัดิษฐ์
นางธนารัตน์ ชลิดา
พงศ์

184 19p34c0477
แอปพลิเคชั่นท้านาย

การซ้ือขายหุ้นจาก

การแข่งขันสุดยอด

โปรแกรม

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

นายโชติพัฒน์ ทพัพ์

เศรษฐี

นางสาวปณัฑิตา 

เตียวสุวรรณ

นางสาวพร พันธ์ุจง

หาญ

185 19p34c0526
การออกแบบระบบ
ปญัญาประดิษฐ์

การแข่งขันสุดยอด
โปรแกรม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

นายภัทรพงศ์ แดง
จินดา

นายธานินทร์ ศรีไทย
นางสาวปณัชญา ศิริ
พานทอง

นายจุมพล พลวิชัย


