
ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

1 A1 18p11c0002 เกมปาลกูบอล นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ธนญัชยั ตรีภาค รักษิณา ษมาสริิ วรเดช กนกวรรณรัตน์   

2 A1 18p11c0040 ตอ่ต้านยาเสพติด นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง จีรวสัส์ ธนเกียรติขจร ฐาปกรณ์ สอนดา เบญจวรรณ แจ้งสวา่ง   

3 A1 18p11c0041 เลเซอร์ของพระเจ้า นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง จีรวสัส์ ธนเกียรติขจร ชมพนูชุ พะวงษ์ ศิริลกัษณ์ สขุล้อม วงศ์สภุทัร์ สภุทัรพนัธุ์

4 A1 18p11c0042 หาชิน้สว่นหน้า นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง จีรวสัส์ ธนเกียรติขจร ภทัรภร สนธิภกัดิ์ พิมพ์ชนก ศรีวิลยั ภาราดา มะลซ้ิอน

5 A2 18p11c0046 ปาก้าผจญภยัไปในดินแดนภาษาองักฤษ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง อาษา ตัง้จิตสมคิด พิมพิศา สวุฒันพิเศษ ประวิทย์ สร้อยเสนา ทิฆมัพร ราชวงค์

6 A2 18p11c0047 สงู สงูอีก สงูที่สดุ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง อาสา ตัง้จิตสมคิด ณฐัชยั แหวนหลอ่ วิชญาพร เกลีย้งแก้ว วชัระ ศรีขดัเค้า

7 A2 18p11c0072 ป๊ักจารัน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง อาษา ตัง้จิตสมคิด วสธิุดา ศิริอารยา ดวงฤทยั พกุรอด วรรษมน คร้ามสมอ

8 A2 18p11c0099 ไลก้าตะลยุอวกาศ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง อาษา ตัง้จิตสมคิด สมรัตน์ พิมลบตุร ยศวดี ภกัดี ศศิชา ก่ิงสนักลาง

9 A3 18p11c0251 มาร์รูว์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง อาษา ตัง้จิตสมคิด พทัธนนัท์ ตรีสนิทรัพย์ วิริยา มาให้ทรัพย์ กลุนิษฐ์ ยอดรัก

10 A3 18p11c0289 เจ้าแกะง่วง นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง อาษา ตัง้จิตสมคิด ณฐัฐิณีย์ เสนาสนรัตน์ ไอลดา ชยางศุ ธัญลกัษณ์ รอดกลู

11 A3 18p11c0290 โทเทมโพล นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ณฐวร ตนัเจริญ ศภุชยั ตนัรัตนพงศ์ สทิธิโชค วฒิุวรรณ อาทิญา สกลุพทุธิไพบลูย์

12 A3 18p11c0350

พฒันาเกมที่สามารถสร้างฉากแบบสุม่อตัโนมตัิ

ด้วยยนิูตี ้ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ธีระ ศิริธีรากลุ วสตุ พงษ์สตัยาพิพฒัน์ พีร์ บญุมาเลศิ พิชามญชุ์ มะกรูดอินทร์

13 A4 18p11c0352 โปรแกรมเกมเอาชีวิตรอดเสมือนจริง นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ธีระ ศิริธีรากลุ ป่ินพงศ์ เก๊อะเจริญ สหภาพ วฒิุไกรมงคล เมธัส สมสมยั

14 A4 18p11c0364 ซอววี่ส์ แทปแทร็ป นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ณฐวร ตนัเจริญ ชนาธิป บรูณวโรดมกลุ ปฏิญญา วาริพนัธน์ ญาณิน ศรีทองชยั

15 A4 18p11c0387 เฟรพ[ฟิวเจอร์ รีเว้นท์ แอ้นท์ เวอร์ชวล อีมเูลเทอร์] นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ธันยา นวลละออง สรศิษฏ์ ชอ่มาลี อาคม เชียงโก๊ กมลชนก วิริโยฬาร

16 A4 18p11c0398

เกมสร้างเสริมคา่นิยมคนไทยทัง้ชาติเเหง่กลุม่ดาว

นกัษัตร นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ทศพล บ้านคลองสี่ พีรนยั เสนาพิทกัษ์ กิตติ ทวีเติมสกลุ   

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ
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17 A5 18p11c0399 พาราดอแลก็ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ณฐวร ตนัเจริญ ณฤพล องัสภุานิช ณฐัมน สทิธิพล อภิวิชญ์ จรุงพิราวงศ์

18 A5 18p11c0438 เดอะซิงเกอร์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ชตุิเมษฏ์ ศรีนิลทา ธนิต วงศ์มาศา ธนาธิป บญุลอย ชนกานต์ ชอบรส

19 A5 18p11c0439 เธาซนัด์เวิร์ด เธาซนัด์เวิลด์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ศศิภา พนัธุวดีธร ยงยศ ครัูตน์ กิตติณฐั พรสรุภาพ   

20 A5 18p11c0453 ซาวด์ฟลกิซ์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ สารฑิศ แสงทวีป วฒัน์ วฒันการุณ สทุธนนัท์ เจริญพานิช

21 A6 18p11c0467 ไลท์ซิกแนล นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ชตุิเมษฎ์ ศรีนิลทา ณฐัวฒิุ พลูทรัพย์ ธนนภชั สโุพธ์ิ ก้องณพฒัน์ จิราวชัร์องักรู

22 A6 18p11c0501 เวิร์ลดออฟคาร์โก นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง นรพล ดีชว่ย กวิสรา อิสมาแอล อภิคม จิตอามาตย์ นวรัตน์ มากบญุ

23 A6 18p11c0513

แพลตฟอร์มควบคมุการเคลือ่นที่สําหรับระบบ

ความจริงเสมือน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล วทญัํ ูภารตรัตน์ วรากร รักรอด   

24 A6 18p11c0516 สงครามแหง่ยคุสมยั นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง นรพล ดีชว่ย ภาณวุชัร์ อูท่ิฆมัพร นพดล นารถนรกิจ ชานนท์ เต็มไชยวณิช

25 A7 18p11c0520

การออกแบบและพฒันาเกมการ์ดออนไลน์

ระบบมลัติเพลเยอร์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง นรพล ดีชว่ย ณฐัธยาน์ มยัฤทธา ทิฏญาญ์ มยัฤทธา   

26 A7 18p11c0523

เกมพซัเซิลที่มีระบบวางแผนการกระทําลว่งหน้าบน

สมาร์ทโฟน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง วิษณ ุโคตรจรัส คามิน กลยทุธสกลุ เจษฎา ตรีรุ่งกิจ ปริเมธ วงศ์สตัยนนท์

27 A7 18p11c0529 สงครามสามชนเผา่ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง กิตติมศกัดิ์ ในจิต โยธิน ทองบรรเทิง ธัญญวชัร์ ทองพืช ภมิูอมร อินทรักษา

28 A7 18p11c0533 ผู้ ป่วย หมายเลข 1347 นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ธันยา นวลละออง นพพล สขุเสดาะ ศภุณฐั ดวนใหญ่ ปิยะ เพ็งขนั

29 A7 18p11c0545

การออกแบบและพฒันาเกมแอคชัน่จําลองการเดิน

ป่าบนโทรศพัท์สมาร์ทโฟนโดยใช้แวน่แสดง

ภาพเสมือนจริง นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ไพบลูย์ เกียรติโกมล วิลาสนีิ เพ่ิมจิระพานิช ธัญญ์นถสั ธนารังสมิาพงศ์ มธุรส เติมวิทย์ขจร

30 A7 18p11c0564 พลกิฟื้น คืนทรัพย์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง มานพ พนัธ์โคกกรวด สชุจัจ์ จงประสทิธ์ิ สรัลดา ฝงูใหญ่   

31 A7 18p11c0566 เกม มาย-อวาตาร์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง นรพล ดีชว่ย สกุญัญา สดุขยนั พรรวี ติณสริิสขุ   

32 A7 18p11c0600 ALICE Connex นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ขจรพงษ์ อคัรจิตสกลุ ปัณณทตั ศภุรัตโนดม พิทวสั จงึสงวนสทิธ์ิ กนัตภณ ชลมัพร
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33 A8 18p11c0617 เกม : ไร้ซึง่ความหวงั นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง นพพล วรรณเพ็ญสกลุ วรกานต์ วชิรพนัธุ์สกลุ ณฏัฐชยั จิรพฒันพงศ์ สาริษฐ์ บญุแจม่รัตน์

34 A8 18p11c0621 คณุพซัเซิลแหง่เมืองอาชญากรรม นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง นรพล ดีชว่ย ฐิติวฒิุ เอือ้สมิทธ์

พลวฒัน์ เจริญกิตติคณุ

ไพศาล จิรเมธ ดํารงรัตน์

35 A8 18p11c0623 ทอยดิ ! นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง พิกลุแก้ว ตงัติสานนท์ ณพชั ประภายสาธก พิทวสั คณุกะมตุ พิรญา รายณะสขุ

36 A8 18p11c0624 ศกึชิงราชย์รามสรู นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ณฐัชา เดชดํารง เอกวิชญ์ หงษ์ทอง วิศวชิต หนมุาศ วรเชษฐ์ อสุาห์ดี

37 A8 18p11c0629

การนําเทคภาพโฮโลแกรมมาประยกุต์ใช้กบัเกมส์

กระดาน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง สกุญัญา รัตโนทยานนท์ กฤตณฐั ฉงุน้อย ชิตะ สริยาทร ธิติวฒัน์ ชยัศรีนารัตน์

38 A8 18p11c0631 แบทเทิ่ล ออฟ วาร์ชิพ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ศิวชั สขุศรี จิรัฏฐ์ ยอดทิพย์อทุยั ดนยัธร ตนัยา พรนภา เจริญศิริ

39 A8 18p11c0653 ภตูยทุธา เกมบนสมาร์ทโฟน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ณฐัชา เดชดํารง ณชัพล ทองร่วง ปฏิภาณ หลวงเทพ พนมพร กญัยวงศ์หา

40 A8 18p11c0664 การเดินทางจาก เอ ถึง ซี นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ศิวชั สขุศรี ธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ ศภุชยั เลศินภากาศ มีน แก่นสงัข์

41 A8 18p11c0667

อพัทยู:ู โปรแกรมสง่เสริมการแก้ไขปัญหาสงัคมก้ม

หน้าด้วยการกระตุ้นปฏิสมัพนัธ์ตอ่คนรอบข้างในที่

สาธารณะ โดยใช้ความเป็นจริงเสริมและ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือความบนัเทิง ธนารัตน์ ชลดิาพงศ์ ณฐัพล ปณุฑวชิรพนัธ์ กวิน เมศร์ศิริตระกลู   

42 B1 18p12c0024 เร่ิมต้นเขียนโค้ดกบัอาดยุโนโรบอท นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ปกป้อง สอ่งเมือง สรุวชั อําพนั      

43 B1 18p12c0170 เคร่ืองมือสร้างหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์แบบโต้ตอบได้ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ นชุนาถ สตัย์วินิจ สรุศกัดิ์ หาญลํายวง สภุารัตน์ ขวญัชยั อนษุรา ตอ่คุ้ม

44 B1 18p12c0228 เกม 24 นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อาษา ตัง้จิตสมคิด  สนัต์ภพ ตัง้ปิยธํารง วรรธนะ รัตนศิลปิน

45 B1 18p12c0253

การพฒันาเกมสองมิติประเภทเกมแก้ปริศนาบน

สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์: The Duck

 On Tour การพฒันาเกมสองมิติประเภทเกมแก้ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อาษา ตัง้จิตสมคิด นิพพิชฌุ์ โพธ์ิกระจา่ง ปาริชาติ สงัเกต สพิุชฌาย์ สภุาสบื

46 B1 18p12c0284 ตามหาของที่หายไป นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อาษา ตัง้จิตสมคิด พรภาณ ุชวูิทย์ สพุตัรา ยนตรสนัติ์ จีรานนัท์ เอ่ียมวิวฒัน์

47 B1 18p12c0306 ตา่งหคูวามเป็นจริงเสริม นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ธีระ ศิริธีรากลุ กรวิชญ์ ออกเวหา ดนล กตญัํตุานนัท์   

48 B1 18p12c0316 ระบบชว่ยการเรียนแบบมีสว่นร่วม นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ บญุธีร์ เครือตราชู

ปณุณวรรธน์ วฒันะ

ภาณพุฒัน์ ติณห์ ทองกู้ เกียรติกลู   



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

49 B1 18p12c0324 เกมเพ่ือพฒันาทกัษะกลุม่เด็กพิเศษ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ธิดารัตน์ ตอ่สขุ พรพรรณ อภิชยัพร ศิริพร สนัตะ พรกมล นิธิศิริไพศาล

50 B2 18p12c0326 เว็บแอปพลเิคชนัผู้ชว่ยนกัเรียน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ศรัณย์ อินทโกสมุ เพชรไพลนิ ศรน้อย พนิดา เกษรมาศ ณฐภดล ถิรเดช

51 B2 18p12c0353

โครงการเที่ยวทัว่ไทยบนสมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อาษา ตัง้จิตสมคิด วส ุอินธิโส ปารีณา อิทธานเุวคิน วริศรา ภกัดีศภุผล

52 B2 18p12c0415 ระบบการเรียนรู้ผา่นแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ก นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ธีรณี อจลากลุ ธนภรณ์ สขุสงิห์โตรัตน์ ธนิก สทิธิโชคสกลุชยั   

53 B2 18p12c0424

เกมพซัเซิลสองมิติที่ผู้ เลน่สามารถออกแบบดา่นได้

เอง นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ธีรณี อจลากลุ วรัตม์ กวีพรพจน์ ญาณิศา เหมประชิตชยั ศภุณฐั ออ่งสขุ

54 B2 18p12c0435 หมีขัว้โลกเพ่ือการเรียนรู้ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ธีรณี อจลากลุ นภสั วงค์เจริญ วฒิุชยั จลุคณานศุาสตร์ ณฐัณิชา รอดทอง

55 B2 18p12c0446 เกมจําลองการลงทนุหุ้นบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ชเูกียรติ วรสชีุพ ภริูยา กณัทนเวทย์ นรนนัท์ อภิชนาพงศ์ มณีนชุ จงสวสัดิ์พฒันา

56 B2 18p12c0456 เว็บแอปพลเิคชนัตรวจสอบฉนัทลกัษณ์คําประพนัธ์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ชตุิเมษฏ์ ศรีนิลทา วรัญญา กิจประไพอําพล สชุานนัท์ อินทนนท์ อษุนิษา เถาว์โท

57 B2 18p12c0469

การพฒันาเว็บไซต์แบบ "Responsive Design" 

เพ่ือประเมินความคิดสร้างสรรค์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ นฤเทพ สวุรรณธาดา ธนา พิมาพนัธุ์ศรี พิชชาพร พิพฒัน์พลัลภ   

58 B3 18p12c0471

กลอ่งเสยีบคําชว่ยสง่เสริมดํา้นกํารสะกดคําของเด็ก

เลก็ (เวร์ิดบอ็กซ์) นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ Sally Goldin พิชามญชุ์ เลศิไตรรักษ์ พิรญาณ์ สมบรูณ์ชยัวงศ์   

59 B3 18p12c0478 เรียนรู้ความปลอดภยักบัสือ่ไทยด้านกฎจราจร นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ณฐัพล ธนเชวงสกลุ อนศุิษฐ์ สงิห์นิกร      

60 B3 18p12c0512

ออนไลน์เวก้า: โปรแกรมประยกุต์บนเว็บสําหรับ

การทําเหมืองข้อมลู นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ สริินดา พละหาญ กิตติศกัดิ์ หทยัเกียรติกลุ ทินวฒัน์ พวงพ่ี   

61 B3 18p12c0518 ฮีลแมน ไขคดีปริศนาแหง่ร่างกาย นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ นรพล ดีชว่ย ศิริวรรณ โกมลสงิห์ ณฐัสดุา พอ่ค้า ภริูณฐั บญุโต

62 B4 18p12c0521

เคร่ืองมือชว่ยสร้างสือ่ปฏิสมัพนัธ์แบบไม่ต้องเขียน

โปรแกรมโดยใช้ Unity นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ กิตติมศกัดิ์ ในจิต ธัญญ์ ธรรมเศก ณฐักร กาลพฒัน์ เกริกฤทธ์ิ ศรีสมบรูณ์

63 B4 18p12c0531

โปรแกรมเอ็นจีโน: แผนภมิูครอบครัวเพ่ือชว่ยในการ

วิเคราะห์ผู้ ป่วยเยี่ยมบ้าน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ประภาพร รัตนธํารง มนสันนัท์ บญุนวสนิ ปานิศา สทิธิสวสัดิ์สกลุ   



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

64 B4 18p12c0534 ระบบจดัการเวลาเรียนและคะแนน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ สริินดา พละหาญ วรพนธ์ ภกูกั ภาณพุงศ์ พึ่งอ่ํา   

65 B4 18p12c0543 ตุ๊กตาพดูโต้ตอบเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเด็กเลก็ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ สนัติธรรม พรหมออ่น เมธิตา ออ่นศรี พทัธพล ประยรูหงษ์ กศุะภณ เพชรสวุรรณ

66 B5 18p12c0557 ทกัษณะมหาสนกุ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ รัตติกานต์ วิบลูย์พานิช ณฐัรินทร์ ณ บางช้าง จีรวฒิุ บวัย้อย ยทุธนา คํามัน่

67 B5 18p12c0561 องักฤษง่ายนิดเดียว นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ปิติพฒัน์ เจิมบญุธนะพงศ์ ปราณีต กลัน่บญุ สขุสวสัดิ์ ตะวะนะ ชยัพร ศีวิตานนท์

68 B5 18p12c0572 Cardiac Anatomy 3D นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ สกุญัญา รัตโนทยานนท์ เพ็ญพิชา บลูศรี พรนภา ขาวดารา   

69 B5 18p12c0596 แอพพลเิคชนัจําลองระบบสริุยะ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ กลัยณฏัฐ์ กหุลาบเพ็ชรทอง สริิรัตน์ มณีอินทร์ ปฏิภาณ องอาจ   

70 B6 18p12c0620

การแสดงผลภาพไม่เสมือนจริงสําหรับ

ภาพประกอบทางการแพทย์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ภาวดี สมภคัดี จตวรรณ เครือศิลป์      

71 B6 18p12c0635

เกมแพนโดรา : เกมสําหรับการเรียนเขียนโปรแกรม

ภาษาจาวาพืน้ฐาน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ศรัณย์ อินทโกสมุ ฐิติยา เจนใจ นภสัร์กมล โอภาษี ทรงพร ทรงมณี

72 B6 18p12c0645

โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลอืดแดง

จากภาพถ่ายบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอย์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ธนารัตน์ ชลดิาพงศ์ สกลพร โนรี กายสทิธ์ิ รักษ์เทพา   

73 B6 18p12c0666 ระบบการเรียนรู้เขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบออนไลน์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ธนิศา นุ่มนนท์ ณภทัร รุ้งรุจิเมฆ เชาวนี จนัทร์ทอง   

74 B7 18p12c0669

สือ่การเรียนการสอน วิชาฟิสกิส์ เร่ือง การเคลือ่นที่ 

บนระบบปฎิบตัิการแอนดรอย์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ เสถียร จนัทร์ปลา ณฐัวฒิุ ลิม้เพ่ิมสขุ      

75 B7 18p12c0671

สือ่สือ่การเรียนการสอนการนบัเลขภาษาภาษาอา

รบกิบนระบบปฏิบตัิการเอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ เสถียร จนัทร์ปลา อลฟีลามน์ เซ็น      

76 B7 18p12c0673

แอพพลเิคชัน่ค้นหาธงชาติของแตล่ะประเทศทัว่

โลกบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ กลัยณฎัฐ์ กหุลาบเพ็ชรทอง เจนณรงค์ จนัทร์พรหม      

77 B7 18p12c0684 บลอ็กเเก้สมการ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ สรุพนธ์ ตุ้มนาค เจตนิพทัธ์ อธิเวชสกลุ ธนกฤต ผงัวิวฒัน์ ภทัรพงศ์ แดงจินดา

78 C1 18p13c0235

การพฒันาโปรแกรมชดุฝึกกายภาพบําบดัมือและ

กล้ามเนือ้แขน ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วิสนัต์ ตัง้วงษ์เจริญ ธนวตั งามกิตติทรงคณุ ธนภพ อินทร์เผือก ปาจรีย์ หวงัวิไล



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

79 C1 18p13c0236

ชดุอปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการเดินสําหรับผู้

พิการทางสายตา นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ ธีรวฒัน์ ประกอบผล พิพฒัน์ ลทัธิไทยกลุ ปะการัง เงาภู่ทอง สรุเชษฐ์ วฒันอตุสาหพงศ์

80 C1 18p13c0286

แอปพลเิคชนัฝึกการหลบหลกีสิง่กีดขวางเพ่ือผู้

พิการทางสายตาโดยใช้บคีอน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วิสนัต์ ตัง้วงษ์เจริญ มณฑกานติ์ ศิริวิชยั ศิระ ศกัดิ์เลศิวิไล ภวูรินทร์ จานะพร

81 C1 18p13c0292 โปรแกรมชดุตรวจสมรรถภาพขา นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วิสนัต์ ตัง้วงษ์เจริญ สทุธิศกัดิ์ ไทยประดิษฐ์ ปิยพล สนัติกนัต์   

82 C1 18p13c0318

โปรแกรมชดุฝึกกายภาพบําบดักล้ามเนือ้มือและ

แขนด้วยโดรน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วิสนัต์ ตัง้วงษ์เจริญ กานต์ธนิต ธนวฒันกลุ สงิหราช คําภู ชยัวิทย์ ยินดี

83 C2 18p13c0325 รถวีลแชร์ควบคมุด้วยแอปพลเิคชนับนแอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วรางคณา กิม้ปาน วรุณรัตน์ ไตรติลานนัท์ สทุธิพงษ์ ยนุกระโทก กฤศฉฏัฐ์ โรจนพฤกษ์

84 C2 18p13c0383

ระบบติดตามการเคลือ่นไหวสําหรับการดแูล

ผู้สงูอายโุดยใช้เทคนิคการทําเหมืองกระแสข้อมลู นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วศัวี แสนศรีมหาชยั กิตติศกัดิ์ บวับก สชุาติ หมดัโล๊ะ กฤษดาพงษ์ เขตบญุไสย

85 C2 18p13c0397

ฉนัก็ได้ยิน: แอปพลเิคชนัสง่ประกาศแบบเสยีงไป

เป็นข้อความตวัหนงัสอืตามสถานที่สําหรับผู้ พิการ

ทางการได้ยิน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ ธีรพงศ์ ลลีานภุาพ ธนชัพร น้อยใจบญุ เหมพฒัน์ เตชะเรืองรอง ฐาพิณภคั หิรัญไชยฤทธ์ิ  

86 C2 18p13c0441

แอปพลเิคชนัแนะนําการหางานและสงัคมออนไลน์

สําหรับผู้ พิการ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ ภควรรณ ปักษี อิสรีย์ ภิรมย์โอภาส จีรภา สรูย์สอ่งธานี   

87 C2 18p13c0460

ระบบถอดความอจัฉริยะเพ่ือผู้ พิการทางการได้ยิน

และผู้สงูอายุ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วฒิุพงษ์ คําวิลยัศกัดิ์ ศิรชชั ศิริเลศิ พรภวิษย์ ไตรคุ้มพนัธ์ พงษ์พิชญ์ สมิณี

88 C3 18p13c0468 ระบบดแูลและเฝ้าระวงัสขุภาพผา่นนาฬิกาอจัฉริยะ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วฒิุพงษ์ คําวิลยัศกัดิ์ ภริู ฟักมงคล สหธัช จินดารัตน์

กญัพิชชารัศม์ิ สวุรรณนิภา

กร

89 C3 18p13c0515 ระบบดแูลและติดตามตําแหน่งผู้สงูอายภุายในบ้าน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ ธีรพงศ์ ลลีานภุาพ กิตติกร ประเสริฐศกัดิ์ ตรีเทพ รัตนพิภพ สรศกัดิ์ กรสรัุตน์

90 C3 18p13c0537

ระบบแป้นพิมพ์ตรวจจบัการเคลือ่นไหวเพ่ือการ

สือ่สารสําหรับผู้ พิการทางการได้ยิน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วฒิุพงษ์ คําวิลยัศกัดิ์ ณชัภสั ยงัชว่ย ธันย์ชนก พทุธา   

91 C3 18p13c0542 แจ้งเหตฉุกุเฉินสําหรับผู้ พิการทางการได้ยิน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวลัย์ เอกธนชั อดุมลํา้เลศิ ธเนศพล กลุตนัติกร ธรรมวิทย์ อินทร์ตลาดชมุ

92 C3 18p13c0579 หมวกกนัน็อคอจัฉริยะ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ สพุจน์ สขุโพธารมณ์ ชยตุ วิจิตรศิลป์ ปพนชยั ฮกชนุ ศิวานนท์ กาเลีย่ง

93 C4 18p13c0583 หมอนอจัฉริยะ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ อิทธิเศก นิลกําแหง ฉมาดล นําเอกลาภ นพณฐั นพชํานาญ ธีรภทัร ชยัวชิระศกัดิ์



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

94 C4 18p13c0597 ไม้เท้าสําหรับผู้ พิการทางสายตา นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ อิทธิเศก นิลกําแหง ฤทธ์ิ ปานสง่า ณฐัภทัร เคี่ยนเมธี จิรายสุ ขาวไชยมหา

95 C4 18p13c0598

ระบบชว่ยอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการใน

การเปิดอา่นหนงัสอื นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ ปิยะ วราบญุทวีสขุ ฐิติชญาน์ รัตน์มงักรสกลุ      

96 C4 18p13c0602 แอพพลเิคชนัแปลภาษาใบ้ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ กลัยณฏัฐ์ กหุลาบเพ็ชรทอง สทุธิชยั ภวโภคาภินนัท์ ณฐักฤษ แตงโสภา   

97 C4 18p13c0622

แพลตฟอร์มการวดัและทดสอบการเคลือ่นไหวด้วย

สมาร์ทโฟน นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ ศภุชยั วรพจน์พิศทุธ์ิ มณัฑณา โพธิสนุทร อาริฟ อาดมั ภควรรณ ทองแตง

98 C5 18p13c0634 โปรเเกรมเฝ้าระวงัผู้ ป่วยผา่น Smartwatch นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วิสนัต์ ตัง้วงษ์เจริญ เกียรติกร เทียนธรรมชาติ พศตุม์ บญุเกษมวฒันะ ยศพทัธ์ แดงวิจิตรตระการ

99 C5 18p13c0657

โปรแกรมเฝ้าระวงัผู้ขบัข่ีจกัรยานผา่นแอพพลเิคชัน่

มือถือ นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ วิสนัต์ ตัง้วงษ์เจริญ ณชัพล กลิน่ขจร ปวราย์ ศีลพิพฒัน์ ปัณณวฒัน์ บญุขวญั

100 C5 18p13c0689 โยกเยก (ม้าโยกสร้างสรรค์สําหรับเด็กพิการซํา้ซ้อน) นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ ชจิูต ตรีรัตนพนัธ์ นีรัมพร ศิริทรงกล ฐิตินนัท์ แซฉ่ัว่ ชวิศา พงษ์อําไพ

101 C5 18p13c0695

โปรแกรมประยกุต์เพ่ือป้องกนัอบุตัิเหตจุาก

ยานพาหนะสําหรับผู้ทพุพลภาพ ผู้ เดินเท้าและผู้ขบั

ข่ีบนมาตรฐาน IEEE 802.11p นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ กลุธิดา โรจน์วิบลูย์ชยั ภวิศกญัจน์ จิรัปปภา สญัชยั จกัรธีรังกรู   

102 C5 18p13c0697

ระบบติดตามและค้นหาภายในและนอกอาคารแบ

พกพา นิสติ นกัศกึษา เพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอายุ ราชวดี ศิลาพนัธ์ เจนกิต โชติโก แทนเทพ คําออ่น สทิธิชยั หวงัวิวฒันา

103 D1 18p14c0095

ระบบตรวจจบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อรฉตัร จิตต์โสภกัตร์ ณฏัฐา เชือ้บญุชยั ณภทัรา พลนารักษ์   

104 D1 18p14c0150 ระบบเส้นทาง via Google Maps API นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิระศกัดิ์ สทิธิกร ชลธิชา บวัแก้ว นชุรี เสมสวา่ง   

105 D2 18p14c0275

การพฒันาต้นแบบระบบตรวจจบัคนข้ามถนน

สําหรับติดตัง้บนยานพาหนะ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธีระ ศิริธีรากลุ นวมินทร์ ธนะวฒันานนท์ เกรียงไกร ชชัราภรณ์ ญาณิศา เชยพนัธู์

106 D2 18p14c0369

ระบบค้นหาข้อมลูจากภาพสําหรับสถานที่ทอ่งเที่ยว

โดยใช้สมาร์ทโฟน นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายชล ใจเย็น ไพฑรูย์ จนัทะวนั ปริวรรต ปัญญาเลย ปฏิภาณ ปะหปุะมงั

107 D2 18p14c0370

การทํานายอายแุละการจําแนกเพศจากใบหน้าด้วย

 Raspberry Pi นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลอืพล พิพานเมฆาภรณ์ พฒิุพงศ์ วงศ์รัก ศิริวฒัน์ ชินพฒันวานิช   

108 D2 18p14c0388

วีสแนปบอร์ด : กระดานแชร์ข้อมลูสรุปโดยภาพ

แบบกึ่งอตัโนมตัิสาํหรับการค้นหาข้อมลูแบบกลุม่ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธีรพงศ์ ลลีานภุาพ บวรวงศ์ สขุปราณี พชร ภิญโญพรพาณิชย์  สปุะวร์ั ยิม้เนียน



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

109 D2 18p14c0401

การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการค้าบน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรฤดี เนติโสภากลุ จนัทรัสม์ อมฤตกลุ กีตาร์ ไกรชิต   

110 D3 18p14c0408

แอพพลเิคชนัสําหรับสนบัสนนุกระบวนการพฒันา

แบบอไจล์ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรัณย์ อินทโกสมุ ณรงค์เดช ศกัดิ์ศรีจนัทร์ ทชักฤต บญุชนะชยั   

111 D3 18p14c0412

ระบบวิเคราะห์และตรวจจบัการบกุรุกสําหรับศนูย์

ข้อมลู นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อรทยั สงัข์เพ็ชร ชานน จรัสสทุธิกลุ ธนภณ ซู   

112 D3 18p14c0413

ระบบการสง่ไฟล์และการถ่ายทอดสดข้อมลู

ประเภทสตรีมจากหลายระบบการเช่ือมตอ่ในเวลา

เดียวกนั นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวลัย์ ศกัดา นามกรณ์ สวุภทัร ศรีไชโย อานนท์ วฒันะ

113 D3 18p14c0414

ระบบแสดงผลทรัพยากรระบบและโต้ตอบคอนเทน

เนอร์ด้วยคําสัง่เสยีง นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อกัฤทธ์ิ สงัข์เพ็ชร จิตตินาท นารถนรกิจ ธีรชา บษุปพงศ์พนัธุ์ ขนัติชยั รุจิตระการโชติกลุ

114 D3 18p14c0425 ระบบค้นหาเส้นทางและจําลองภาพวิดีโอเส้นทาง นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อรฉตัร จิตต์โสภกัตร์ ธนนัท์ชยั ธาราศิริวฒัน์ ธนภมิู ประกิจวินิจพนัธ์   

115 D4 18p14c0426

ระบบการเช่ือมตอ่อปุกรณ์อินเตอร์เน็ตสําหรับ

ระบบการเกษตร นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนนัต์ ผลเพ่ิม ญาณกร ธัญญางค์      

116 D4 18p14c0430 ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรนอตัโนมตัิ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนนัต์ ผลเพ่ิม ปริญญา เปียพนม      

117 D4 18p14c0434

เฟรมเวิร์กสําหรับเร่งการประมวลผลงานด้าน

คอมพิวเตอร์วิทศัน์โดยใช้อปุกรณ์ลอจิกแบบ

โปรแกรมได้ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนัติธรรม พรหมออ่น นนัทิพฒัน์ นาคทอง บษุภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์   

118 D4 18p14c0443

การพฒันาระบบสนนัสนนุการตดัสนิใจเลอืก

ร้านอาหารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลอืพล พิพานเมฆาภรณ์ ฐิติมา คล้ายแก้ว ศราล ีออ่นอทุยั   

119 D4 18p14c0450

แผนภมิูแสดงเส้นทางการเรียน และการทํานายผล

การเรียน นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วสศิ ลิม้ประเสริฐ ปิยาภรณ์ ใจอารีรอบ เมธินี เมธาวนิช   

120 D5 18p14c0480

โครงการ การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย์ด้วย

โครงข่ายประสาทเทียม นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชเูกียรติ วรสชีุพ ฐิติพล อภิภวูงศ์ รุ่งโรจน์ สขุใจ

121 D5 18p14c0503

แอปพลเิคชัน่จําลองการสร้างห้องและตกแตง่

ภายในเสมือนสามมิติ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล

จิณห์วรา สทุธิปริญญา

นนท์ วศินี ศรีประเสริฐ   

122 D5 18p14c0522 ระบบบริหารอาคารจอดรถออนไลน์ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฤษฎา ศรีแผ้ว ณฐันนัท์ อนสุรณ์รุ่งเรือง อรรถชยั บางพิเชษฐ์   

123 D5 18p14c0528

การจดัการความน่าเช่ือถือของระบบที่อาศยัข้อมลู

จากกลุม่ผู้ใช้ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประภาพร รัตนธํารง นภวรรณ ดษุฎีเวทกลุ วงศธร ทองถาวร   



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

124 D5 18p14c0530

ระบบสร้างลายไทยเพ่ือศกึษาเปรียบเทียบกบัลายที่

วาดโดยมนษุย์ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาวดี สมภกัดี พิสษิฐ์ ไมตรีมิตร กิตติคณุ เอ่ียมอร่าม   

125 D6 18p14c0546

แมพ: แพลตฟอร์มสําหรับวิเคราะห์ข้อมลูร้านค้า

ออนไลน์ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธีรณี อจลากลุ ธนสษิฐ์ เยี่ยมวิญญะ กวิน เอือ้กิตติโรจน์ เดวิด ลอืลัน่

126 D6 18p14c0547

โปรแกรมสร้างแบบจําลองใบหน้า 3 มิติและการ

ออกเสยีงภาษาไทย นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนัติธรรม พรหมออ่น วิรัลพชัร ภทัร์จิระศกัดิ์ พิชญ์พฒัน์ มะหะหมดั   

127 D6 18p14c0567 แพลตฟอร์มทดสอบรถยนต์ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศภุชยั วรพจน์พิศทุธ์ิ วริษฐา วีรศรุต รัตนาวล ีสงคราม

128 D6 18p14c0570 ใชฉ่นัไหม? นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลัยา นฤดมกลุ เบญจพรรณ สมณะ      

129 D6 18p14c0571 ซือ้หรือขายทองคํา-ที่ปรึกษาสว่นตวั นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลัยา นฤดมกลุ นิชา โชติชาครพนัธุ์      

130 D7 18p14c0574

ระบบตรวจจบัการนัง่เพ่ือสขุภาพด้วยการรู้จํา

ทา่ทางและอารมณ์บนใบหน้าสําหรับโรคออฟฟิศซิน

โดรม นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทศพล บ้านคลองสี่ ธราเทพ วิริยะสมบตัิ ฐิติพงศ์ เพ็ชรมณี ณทัภาวชั จรัสกมลธร

131 D7 18p14c0580

สปิน: โปรแกรมประยกุต์แบบเว็บ สําหรับการ

สํารวจแมลงศตัรูหลงัการเก็บเก่ียว นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร พนัธุ์จงหาญ ศลุพีร รมย์ลี ืืสรุางคค์ โลตลุติร สทุธาทิพย์ อยูม่ณี

132 D7 18p14c0633 เว็บไซต์เพ่ือจดัการแหลง่เก็บข้อมลูบนกลุม่เมฆ นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนิศา นุ่มนนท์ ธีรพรรณ วิเชียรศกัดา สาวิตรี บญุสอน   

133 D7 18p14c0672

แอพลเิคชนัการสร้างคําบรรยายอตัโนมตัิสําหรับ

รูปภาพโบราณสถาน (เจดีย์) นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิตย์ ประสมพนัธ์ พิรัชย์ พตัรภกัดิ์ ภาณวุฒิุ น้อมรับพร   

134 D7 18p14c0696

การค้นหาโครงข่ายยอ่ยของยีนโดยการใช้แอฟฟินิตี ้

โพรพาเกชัน่ คลสัเตอร์ร่ิง และระบบประมวลผล

แบบคูข่นาน นิสติ นกัศกึษา

เพ่ืองานการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Jonathan Chan จตรุงค์ กงมณี ธันยธร ธนภทัรธีรกลุ   

135 E1 18p15c0097

พาร์คอิน - แอปพลเิคชนับนมือถือเพ่ือหาที่จอด

รถยนต์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application อติวงศ์ สชุาโต ดิศกร คาลสัซี ภริูดนย์ รัตนไพโรจน์ ธัญญาภทัร โกษีอํานวย

136 E1 18p15c0138 ออรัสม่า ทอ่งเที่ยวอยธุยา นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ฐปกร คล้ายฉ่ํา ธนพนธ์ โปยขนุทด ไอลดา หม่ืนพนัธ์   

137 E1 18p15c0157

ระบบการตอบคําถามสําหรับสถานที่ทอ่งเที่ยวจาก

การทําเหมืองข้อมลูออนไลน์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application สนัติธรรม พรหมออ่น ฐนนัทิพย์ ศิริไชยา ณฐัชยา จงึสวสัดิ์   

138 E2 18p15c0242 แอปพลเิคชนัเซฟตีแ้ท็กซ่ี นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ศรัณย์ อินทโกสมุ ชดุาภา แดงจะนะ จิดาภา นุ่นแก้ว ณชัชา จินตนเสฐียร



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

139 E2 18p15c0252

เกมส์จบัผิดภาพเพ่ือผู้สงูอายบุนสมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application อาษา ตัง้จิตสมคิด พชร เอกสภุาพนัธุ์ พรรวษา หม่ืนเข็ม วิวฒัน์ สริิรุ่งอมร

140 E2 18p15c0314

ระบบจดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูการเดินทางรถ

โดยสารประจําทาง เพ่ือการวางแผนของผู้ใช้บริการ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ณฐัชา เดชดํารง สรุภทัร แสงศิริ ภทัราพร มีมาก ทีปภทัร ศิริสมบรูณ์เวช

141 E3 18p15c0315

ระบบติดตามบคุคล เพ่ือแจ้งเตือนและชว่ยเหลอื

อยา่งทนัทว่งที นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ณฐัชา เดชดํารง ฐกดัชยั โชคสริิสวสัดิ์ มนตรี วฒิุอ่ิน ไพบลูย์ เจริญแสงประทีป

142 E3 18p15c0319

ระบบชว่ยเหลอืผู้ พิการทางสายตา เพ่ือการใช้

บริการรถโดยสารประจําทางด้วยตนเอง นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ณฐัชา เดชดํารง ศภุณฐั ทตัตินาพานิช ศวีระ งามกมลสขุ อินทชั แสงกระจา่ง

143 E3 18p15c0348 MRT_Touch : ไอโอเอสแอปพลเิคชนัสําหรับ MRT นิสติ นกัศกึษา Mobile Application วรางคณา กิม้ปาน ศกัดินนัท์ สขุเกษม วิไลรัตน์ เจตศภุสขุ ปิยะพร ขําสงค์

144 E4 18p15c0349

แอปพลเิคชัน่สําหรับติดตัง้สปอยเลอร์ในโลกความ

จริงเสมือนผสมโลกจริง นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ธีระ ศิริธีรากลุ ภวูภสัสร์ เดชพิสฐิพงศ์ จนัทร์จิรา ทาบรรหาญ ลอเรน มทันา อ๊อตโต

145 E4 18p15c0359

การพฒันาแอพพลเิคชัน่เพ่ือการจดัการต้นทนุและ

วางแผนการเพาะปลกูพืชผา่นอปุกรณ์เคลือ่นที่ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ธนกร เริงเกษตรกรณ์ ธันวา ยิม้เจริญนกุลู ธนพล แก้วคงจนัทร์ ณภาภชั ก๋งเรือง

146 E4 18p15c0360 แอปพลเิคชนัคํานวณพืน้ที่เกษตรทฤษฎีใหม่ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ศรัณย์ อินทโกสมุ ชนานนัท์ แดงเจริญ กญัญาพร นิบอืซา   

147 E4 18p15c0366

การพฒันาแอปพลเิคชัน่ตารางเรียนสําหรับ

โรงเรียนดรุณสกิขาลยั (โครงการ วมว.) นิสติ นกัศกึษา Mobile Application จินตนา วงศ์ต๊ะ จารุกิตติ์ บญุเกิด รัชพล ชยัขจรวฒัน์ วิตตญัํตูา แม้ประสาท

148 E4 18p15c0374

เพ่ือนเพ่ือสขุภาพ:แอปพลเิคชนัเพ่ือชว่ยติดตาม

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ประภาพร รัตนธํารง นารีรัตน์ เพ็ชรสมบตัิ      

149 E4 18p15c0400

การพฒันาแอปพลเิคชนัเกม “ขนมหวาน

ประจญับาน” โดยใช้ยนิูตี ้2 มิติ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application สนัทิฏฐ์ นรบนิ ฑิตยา เลศิรัตนากลุ จฑุามาศ เสาวรส ณฏัฐนิชา จนัตาวงศ์

150 E5 18p15c0404

แอพพลเิคชัน่เพ่ือสร้างสมดลุในการออกกําลงักาย

และควบคมุอาหารด้วยตนเอง สําหรับผู้ ป่วย

โรคเบาหวาน นิสติ นกัศกึษา Mobile Application มานะชยั โต๊ะชดูี ศภุโชค พฒันะพรหมมาส วิทยรัตน์ อดุมจิตนิธิ จิรภทัร นชุรักษา

151 E5 18p15c0416 ระบบสุม่อาหาร จากวตัถดุิบ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กฤษฎา ศรีแผ้ว ณิชาภา กลดัทองธนากร กลัยา วฒันะเวชศกัดิ์ กนัยารัตน์ ชจิูต

152 E5 18p15c0419 สงัคมนกัป่ัน นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ชตุิเมษฏ์ ศรีนิลทา ภทัรพล เธียรเสริมพงศ์ วฒิุกรณ์ เชยโภคา   



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

153 E6 18p15c0428

เรสพอนสฟิเว็บสําหรับเปรียบเทียบอตัราสว่น

ทางการเงิน นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ชเูกียรติ วรสชีุพ บดินทร์ หงส์ประภศัร อรอนงค์ เปาเล้ง   

154 E6 18p15c0432 เก็บตงัค์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application สวุจัชยั กมลสนัติโรจน์ วีรภทัร บญุวานิช พีรัชต์ เข็มทอง   

155 E6 18p15c0433 พดูไป แปลไป นิสติ นกัศกึษา Mobile Application สวุจัชยั กมลสนัติโรจน์ สมชัญ์ เสรีวตัตนะ สวริน ชนุหกรณ์   

156 E7 18p15c0440 กินกินกินชิ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application อาษา ตัง้จิตสมคิด  อลษิา เชือ้วงศ์ ณฐัพร เนาวนิตย์ ปณิธาน จนัทิมาโพธ์ิพงษ์

157 E7 18p15c0444

แอปพลเิคชนัแจ้งเตือนการออกกําลงักายเพ่ือ

บําบดัอาการออฟฟิศซินโดรม นิสติ นกัศกึษา Mobile Application อรทยั สงัข์เพ็ชร ภคิน บญุชพิูรัชย์ สรัล รักวิจิตรศิลป์ พิทยารัตน์ แซโ่ง้ว

158 E7 18p15c0448 ระบบบริหารโรงแรม นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กฤตวนั ศิริบรูณ์ วิกรม ภู่จนัทร์ มซูมัรีย์ บอืราเฮง   

159 E8 18p15c0455

ระบบรู้จําใบหน้าสําหรับคนหายผา่นอปุกรณ์แอน

ดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ปกรณ์ วฒันจตรุพร นวภพ วิรติการ สรุวิทย์ แสงจนัทร์   

160 E8 18p15c0461 เครือข่ายสงัคมสําหรับนกัอา่น นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ศรัณย์ อินทโกสมุ กนัตยศ มาสดบั ธัญเทพ แซเ่บ๊ ปาริฉตัร ทรงราษี

161 E8 18p15c0462

ระบบนําเที่ยวอจัฉริยะด้วยการใช้งานรถประจําทาง

สาธารณะ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application สรยทุธ กลมกลอ่ม พงศ์พยคัฆ์ บญุแท้แท้ พชัรพล จนัทนะ ปรัชญา คงชยั

162 E9 18p15c0465 อินไซด์ มี นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กิติ์สชุาต พสภุา สทิธิพงษ์ สวุรรณไตรย์ ศราวธุ บสุดี   

163 E9 18p15c0477

โปรแกรมประยกุต์อ้างอิงตําแหน่งเพ่ือการค้นหา

สตัว์เลีย้งสญูหาย นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ศรัณย์ อินทโกสมุ กมลวรรณ ใจดี กรองแก้ว พลบบุผา ธัชพล วงศ์ธนโรจน์

164 E9 18p15c0519

แอปพลเิคชนัการเติมเต็มภาพโบราณสถานด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality บนระบบปฎิบตัิ

การแอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application สถิตย์ ประสมพนัธ์ ภริูนท์ อยูจํ่าเนียร เพชรชฎา ชฎาเพชรประเสริฐ   

165 E10 18p15c0524 ระบบจดัเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ประภาพร รัตนธํารง ณชัพล วรกิจปรีดา จารุวรรณ แก้วบวัเงิน   

166 E10 18p15c0556

โปรแกรมประยกุต์จบัคูเ่สือ้ผ้าบนระบบปฏิบตัิการไอ

โอเอส นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ศศิภา พนัธุวดีธร ติรณา จนัทร์สวุรรณ ณฐัธิดา เจริญเรืองสกลุ   

167 E10 18p15c0559 กลุม่พลงัแชร์แก้ปัญหาการจราจร นิสติ นกัศกึษา Mobile Application เชาวลติ ขนัคํา ธนากร งามวิทยชยัสกลุ สจุารี ซอ่มประดิษฐ์   

168 E10 18p15c0578 ไปทางไหนดีใน TU นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ธีรยทุธ โหรานนท์

กิตติพนัธ์ พิพฒัสตัยานุ

วงศ์ ภาพตะวนั วิริยะสวสัดิ์ ศภุณฐั ส้มพบั



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

169 E10 18p15c0584

ระบบให้ข้อมลูเก่ียวกบัขนมไทย โดยการค้นหา

ข้อมลูด้วยรูปภาพ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ธีรณี อจลากลุ วโรชา วิชาญกลุ อมรรัตน์ อคัรประเสริฐกลุ   

170 E11 18p15c0603 ระบบตรวจจบัและแจ้งเตือนการหลบัใน นิสติ นกัศกึษา Mobile Application อิทธิพงษ์ เขมะเพชร พรหมเรศ ชมะนนัทน์ วส ุลลีาเลศิพานิชย์ วสนัต์ ลลีาเลศิพานิชย์

171 E11 18p15c0609 แอพพลเิคชัน่สําหรับบริจาคโลหิตผา่นสมาร์ทโฟน นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กิตติยา พนูศิลป์ นวรินทร์ อ่ิมอารมณ์ ธนคปุต์ อดลุยประภากร จีรพงษ์ ผิวงาม

172 E11 18p15c0615

แอปพลเิคชนัเพ่ือฝึกฝนสําเนียงภาษาองักฤษบน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ณฐัสดุา เกาทณัฑ์ทอง กชกร เมธาวี จารุวรรณ เกตเุรน   

173 E11 18p15c0616 มาเรียนป่าว นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กลัยณฏัฐ์ กหุลาบเพ็ชรทอง จิรนนัท์ ขนุอินทอง      

174 E11 18p15c0646 ระบบประเมินภาวะทางโภชนาการ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application  นชุชากร งามเสาวรส ศศิธร รักขิตนิธิกลุ ปฐวี พลวิภาต   

175 E12 18p15c0647 การแจ้งเตือนการรับประทานยาผา่นอปุกรณ์โมบาย นิสติ นกัศกึษา Mobile Application ชนินทร เฉลมิสขุ ชาญชยั สเีทา วิศว ธีระมานะสนิธุ์ จกัรภมิู อทุมุพร

176 E12 18p15c0650

แอปพลเิคชนัสําหรับการตรวจสอบสภาพการจราจร

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร นิสติ นกัศกึษา Mobile Application สทุิศ องอาจ สจิุนดา เลศิคอนสาร ธนชั วชัรรุ่งเมธา พชร วาสนิานนท์

177 E12 18p15c0652

แอพพลเิคชัน่คํานวณคา่มิเตอร์รถแท็กซ่ีบน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application อภิศกัดิ์ เกตขุาว อรรถพล กลุสนุทร ถวลัย์ จิตต์ไพบลูย์ ดวงกมล โตเอ่ียม

178 E12 18p15c0654 วงปี นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กลัยณฎัฐ์ กหุลาบเพ็ชรทอง พจน์ ทองสม ทศัไนย บญุไธสง   

179 E12 18p15c0676

การพฒันาแอพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลือ่นที่สําหรับ

ใช้ในการติดตอ่สือ่สารเม่ือเกิดภยัพิบตัิ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กลุธิดา โรจน์วิบลูย์ชยั ฉนัทวฒัน์ รัตนพงศ์พนัธ์ กลุเดช รชตะพฤกษา   

180 E13 18p15c0685

โปรแกรมประยกุต์เพ่ือตรวจสอบสภาพพืน้ถนน

อยา่งอฉัริยะ นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กลุธิดา โรจน์วิบลูย์ชยั อษัฎาวธุ ชนะกิจการโชค ณฐักานต์ ประมวลญาติ   

181 E13 18p15c0690

โปรแกรมประยกุต์สนบัสนนุผู้ เข้าใช้บริการ

โรงพยาบาลโดยระบบนําทางภายในอาคาร นิสติ นกัศกึษา Mobile Application กลุธิดา โรจน์วิบลูย์ชยั ธีรภทัร์ วงศ์สธีุรา      

182 F1 18p21c0015 องค์ดํา นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง เขมิกา ธนนิมิตเจริญ

ภทัรฉลองราช บญุคง

ปิยวฒัน์ พรชนิตว์ เลศิชามพนูท อินทชั อริยาภรณ์

183 F1 18p21c0016 สสีนัที่หายไป นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง อธิรัฐ พุ่มสาขา ธนกร กลอ่มฤทธ์ิ      



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

184 F1 18p21c0020 หนุ่มน้อยนกัประดิษฐ์ นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง อธิรัฐ พุ่มสาขา อญัรัตน์ ศภุนตัร์      

185 F1 18p21c0045 ทําดีกบัศีลห้า นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง จตุิมณี ทวีการ รุ่งนภา อิทธิพลสวุรรณ อติกานต์ กิจเจริญ   

186 F2 18p21c0057 นกัฆ่าเคมี นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง อธิรัฐ พุ่มสาขา สภุาวดี เสอืวงษ์ ชวลันชุ เอ่ียมคํา ศิริประภา ศรีประเสริฐ

187 F2 18p21c0152 ตกศพัท์มหาประลยั นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง อธิรัฐ พุ่มสาขา สริิวิมล ภุ่ภกัดี ธนพร ญาณโกมทุ ธิติ มหาวรรณกิจ

188 F2 18p21c0153 แบกเป้ตะลยุไทย นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง อธิรัฐ พุ่มสาขา ธนวฒัน์ จิตอทุยั      

189 F2 18p21c0169 อซุางิพิทกัษ์โลก นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง อธิรัฐ พุ่มสาขา คณิติน งามประเสริฐ ณฐันนัท์ ศรีสวย อรพรรณ มะนิยม

190 F3 18p21c0254 ประตปูริศนา นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง เขมิกา ธนนิมิตรเจริญ จิราย ุส้มฉนุ ปณภทัร บญุลิม้ ภทัรพงศ์ เชียงนอก

191 F3 18p21c0283 ฝันจะเป็นนายก นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง ปรียานชุ ชยัสทิธ์ิ ศภุวิชญ์ ปัญญาแฝง นนัทชัพร พลโลก ภวูเมศฐ์ พรรัชต์วรภทัร์

192 F3 18p21c0328 ไดโนเสาร์ทะลมิุติ นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง รุ่งนภา นิกรแสน สริิลกัษณ์ ลายบวั ศศิประภา สาวะดี เบญจวรรณ แจม่จํารัส

193 F3 18p21c0329 ข้าแผน่ดิน นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง รุ่งนภา นิกรแสน ณฐัวดี ศรีอําพร อรทยั ยานู จิตติมา แก้ววิชิต

194 F4 18p21c0332 บชูาธรรม นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง รุ่งนภา นิกรแสน กฤษณะ เอ่ียมโซ้ วิชญ์ญานนัท์ จนัทร์ทิพย์ วรารัตน์ รักษาบญุ

195 F4 18p21c0340 ไอยรากู้ชาติ นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง รุ่งนภา นิกรแสน โสรยา เหลก็ดี อยัลดา ยาบญัดิษฐ์ วิศรุต เจริญสขุ

196 F4 18p21c0342 เงินตราอาเซียน นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง รุ่งนภา นิกรแสน ณฏัฐพงศ์ เหลอืงชเูกียรติ กฤษ แสงประการ กาญจนา บญุทนัจนัที

197 F4 18p21c0595 คืนฆ่า ลา่ไม่ยัง้ นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง วิไล สขุเกือ้ ปัญญ์ ปิติเจริญธรรม  พงศ์พิสทุธ์ิ มีมขุ นวฤทธ์ิ หลอ่งคุ้ม

198 F4 18p21c0648 บญุรอด ต้องรอด นกัเรียน เพ่ือความบนัเทิง กมลวิชย์ สริิธนนนท์สกลุ โศจิรัตน์ ธัญประทีป เกศนคร พจนวรพงษ์ สภุาวดี ภสูนาม

199 G1 18p22c0019 เร่ืองรถน่ารู้ นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อธิรัฐ พุ่มสาขา ผดงุพงศ์ ออ่นแก้ว กฤตพฒัน์ สําเภาพนัธุ์ จิรวฒิุ ผะดาส ี 



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

200 G1 18p22c0023 สํารวจธรรมชาติจ๋ิว นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อธิรัฐ พุ่มสาขา ทินบดี น้อมวงษ์ชู พรรณพร เฉลยจิตร์   

201 G1 18p22c0048 เปิดสมอง ประลองคําศพัท์ นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อธิรัฐ พุ่มสาขา สจิุรา ดอกไม้พุ่ม พรสวรรค์ วารินทร์ ครองขวญั คนรู้

202 G1 18p22c0065 นกัวิทย์พิชิตเกาะร้าง นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อธิรัฐ พุ่มสาขา ภริูภคั ชนุหคาม พงศธร จงูใจ อฐัวฒิุ จนัทร์หง่อม

203 G1 18p22c0076 ปริศนามหาสนกุ นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ญาณิศา ไหลพึ่งทอง อมัพ ุสมิานนท์ เปรมกมล สงิห์ตนั นํา้ฟ้า พงษ์วิธี

204 G2 18p22c0083 สือ่การเรียนรู้เก่ียวกบั Infographic นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ณฐัพงค์ บรัุสการ ธนพล ออ่นชยัศรี ภวูเนตร อุน่เสนีย์ พงศธร ศรีธนานกุลุ

205 G2 18p22c0151 ตะลยุอวกาศกนัเถอะ นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อธิรัฐ พุ่มสาขา ธนา ธูปแก้ว นนัทพร สขุพลอย รุ่งนภา พลูสวสัดิ์

206 G2 18p22c0166 อยา่มัว่นะครับ นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อธิรัฐ พุ่มสาขา กลัยรัตน์ วฒิุ ชลธิชา บรูณะโรจน์ พชัราภา พงษ์ศขุ

207 G2 18p22c0498 ภาษาองักฤษในชีวิตประจําวนั นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ รัตนาภรณ์ ใสหมี สวุิเชษฐ์ คําไกร ธีรพงศ์ พิกลุแย้ม ธรรมนญู อุน่ใจเพ่ือน

208 G2 18p22c0504 ทอ่งศพัท์ง่ายๆด้วยตวัเอง ผา่นสมาร์ทโฟน นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ธันยธร ตวงวาสนา

ด.ช.ธรรมเฃษฐ์ อศัวทอง

กลุ      

209 G3 18p22c0505 ภาษาพาเพลนิ นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ อธิรัฐ พุ่มสาขา ภากร รักพงษ์ ชยานตุน์ เจาฑาฑิต ปริยาภรณ์ ทองเงิน

210 G3 18p22c0539

แปลองักฤษเป็นไทยด้วยกล้องสมาร์ทโฟน (เกมลา่

ชีวิต ภาค 1) นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ กรกมล กําเนิดกาญจน์ วิชชา รัตนจรัสโรจน์      

211 G3 18p22c0552

สือ่การเรียนรู้เร่ืองรูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์โดยใช้

เทคโนโลยี Augmented Reality นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ จารึก ขจรเจริญศกัดิ์ สถาพร งามประเสริฐ ปัทมาภรณ์ พงษ์พานืช นทัธิชา ภทัรเจริญสนิ

212 G3 18p22c0593 แอพพลเิคชัน่สบืค้นแหลง่เรียนรู้จงัหวดัปทมุธานี นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ภาสกร ภาคอตั วิศรุต ใจแปง นพณฐั แตงออ่น สธีุวฒัน์ เสอืคุย่

213 G3 18p22c0594 ทะลมิุติวรรณคดีไทย นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ วิไล สขุเกือ้ ระฟ้า ลาดเลาดี ภาคภมิู วนัทอง ศิรภสัสร สมตน

214 G4 18p22c0607 Guitar Guider : แอปพลเิคชนัสอนกีตาร์ นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ จารึก ขจรเจริญศกัดิ์ อธิป ศรีอนนัต์ มโนชา ขนัธีฤกษ์ นนัทพงศ์ บวัประดิษฐ์

215 G4 18p22c0608 ทอ-ไอ-ยอ ไทย นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ ศรา หรูจิตตวิวฒัน์ พิชชาพร ลขิิตปัญจมานนท์ ณฐักนก โภคทรัพย์ไพบลูย์ รสติา วฒันศิริ



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

216 G4 18p22c0614 เบญจม่อล ตะลยุแดนเรขาคณิต นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ มทันา ประภาเมือง นนัทนชั สกาวฒุานเุดช พิชชากร เจริญพรอนกุลู ณฐัณิชา เดชะเอือ้อารีย์

217 G4 18p22c0627

ศพัท์สแกน : แอปพลเิคชนัเพ่ือเรียนรู้ศพัท์

ภาษาองักฤษ นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ จารึก ขจรเจริญศกัดิ์ ด.ช.ตอ่ตระกลู สขุสบาย ด.ช.พีรพฒัน์ ปึกขาว ด.ช.อนชุา สเีสอื

218 G4 18p22c0659

วิ่งสู้ศพัท์ : สือ่เพ่ือฝึกการจดจําคําศพัท์ที่มี

ความหมายเดียวกนั นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ จารึก ขจรเจริญศกัดิ์ ด.ช.พิพฒัน์ แซโ่ง้ว ด.ช.ณฐกร กลิน่เกล้า ด.ช.จิรโชติ สขุแดง

219 H1 18p23c0021 เบกิเนตร นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน กรกมล กําเนิดกาญจน์ ภค หตุะเจริญ พรณภทัร สดุใจประภารัตน์ สพิุชชา เตไชยา

220 H1 18p23c0022

โปรแกรมวดัคา่แสงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

กบัการทํากิจกรรมตา่งๆ นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน กรกมล กําเนิดกาญจน์

ณฐัชาวรรณ สทุธิตงัก

วิเชียร กลุนิษฐ์ นนทนาคร ทองพนัชัง่ ขนัทอง

221 H2 18p23c0148

โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบตัรสมาชิกร้านค้า

และโปรโมชัน่บนอปุกรณ์พกพา นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน เกษม สวสัดี ธิติวฒัน์ ธัญภคัลอืพงค์ ปิยะ ไกรทศัน์   

222 H2 18p23c0226 ติวเตอร์อาสา นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน อธิรัฐ พุ่มสาขา พรชยั พุ่มภิญโญ      

223 H3 18p23c0367 พืชให้ดิน ดินให้พืช นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน เกษม สวสัดี วีรภทัร ชรินกาญจน์ ชาคริต อศัวมณีกลุ   

224 H4 18p23c0406 คําประพนัธ์เว็บแอพพลเิคชัน่ นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน นนัทวฒัน์ ทรัพย์เจริญ สนัติ สนัติชยัเวคิน ตะวนั ธรรมพิพฒันกลุ เขมรัฐ บณุยะผลกึ

225 H5 18p23c0581

ระบบการเช็คช่ือนกัเรียนโดยการสแกนบาร์โค้ดบน

บตัรนกัเรียน นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน วฒิุชยั อริยะชยัประดิษฐ์ ณชัพร พลกิจสราญ ณฐัชยา ธรรมาณิชานนท์ รติมา อยูพ่ลู

226 H5 18p23c0590

เว็บแอพพลเิคชัน่เพ่ือการบริหารจดัการห้องเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน ธันยธร ตวงวาสนา ด.ช.ภมิูปรินทร์ มะโน ด.ช.ปวริษ วิริยะคณุากร   

227 H5 18p23c0610 ฮกู helper นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน เดชา ดรินทพงศ์ ไอริณ ยกุตจรงค์ ณาฌา หิรัญญการ พลอยจะเพลนิ เผา่พนัเลดิ

228 H6 18p23c0636

ระบบการอา่นคา่ตวัต้านทานจากแถบสด้ีวยกล้อง

สมาร์ทโฟน นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน สจิุนดา คุ้มตลอด โสรยา เตชะ ภานพุงศ์ จอกน้อย พงศ์ธร แก้วสมบรูณ์

229 H6 18p23c0637

ซอฟท์แวร์เพ่ือการคํานวณทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ นกัเรียน เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน นิรมล บญุเนตร

ด.ญ.ขวญัลดา ศรีจอม

ขวญั

ด.ญ.มชัฌาธนวรรณ วิมตุติ

พทุธเวช   

230 I 18p31c0351

การให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานบนระบบ

ประมวลผลกลุม่เมฆแบบสว่นตวัด้วยโอเพน่สแตก หวัข้อพิเศษ

เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน

สําหรับลนิกุซ์ วรางคณา กิม้ปาน องักลู กงเพ็ชร สนิภทัร เดชะบญุศิริพานิช   



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

231 I 18p31c0405

แพลตฟอร์มเพ่ือการจดัเก็บข้อมลูที่กําหนดด้วย

ซอฟต์แวร์ หวัข้อพิเศษ

เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน

สําหรับลนิกุซ์ อรทยั สงัข์เพ็ชร รินทร์ลภสั เลศิธนกลุพงษ์ ณฐัพงศ์ อมรบญัชรเวช   

232 I 18p31c0409

ระบบจดัการทรัพยากรสําหรับให้บริการแบบ

แพลตฟอร์ม หวัข้อพิเศษ

เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน

สําหรับลนิกุซ์ อกัฤทธ์ิ สงัข์เพ็ชร ณฏัฐ์ จงึมาริศกลุ ศภุกร วโรดม   

233 I 18p31c0535

โคโค ่: โซลชูัน่ตรวจสอบและบนัทกึการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตพร้อมระบบตรวจสอบและจดัการการ

ใช้งานโซเชียลมิเดียในองค์กร หวัข้อพิเศษ

เพ่ือการประยกุต์ใช้งาน

สําหรับลนิกุซ์ ธีรณี อจลากลุ ณฐันภสั รชตะวิวรรธน์ กนัต์กวี เกียรติ์กรัณย์ ชยพล ปิยะภกัดีสกลุ

234 J 18p32c0362 ระบบจดัการและวิเคราะห์เลขประจําตวันกัวิ่ง หวัข้อพิเศษ

BEST 2016-Text Location 

Detection Contest มารอง ผดงุสทิธ์ิ รพิพฒัน์ บวัทอง วีรภทัร คําโฉม เจนวิทย์ เชาวนานนัท์

235 J 18p32c0365 ระบบการแยกแยะบคุคลในภาพถ่ายจากป้ายรหสั หวัข้อพิเศษ

BEST 2016-Text Location 

Detection Contest ธีระ ศิริธีรากลุ ธีระ ศิริธีรากลุ ศิริกลุ ศิริธีรากลุ   

236 J 18p32c0452 การหาตําแหน่งและรู้จําข้อความในภาพถ่าย หวัข้อพิเศษ

BEST 2016-Text Location 

Detection Contest ชตุิเมษฏ์ ศรีนิลทา มณฑล อินทรประสทิธ์ิ ภาณธุร พรรณปัญญา สริภทัร อชัชศิริ

237 J 18p32c0626

ข้อความเอย เจ้าอา่นวา่อยา่งไร, ระบบระบุ

ตําแหน่งและรู้จําข้อความบนภาพถ่ายทัว่ไป หวัข้อพิเศษ

BEST 2016-Text Location 

Detection Contest ธนารัตน์ ชลดิาพงศ์ ธนานพ กอบชยัสวสัดิ์      

238 K1 18p33c0044 ระบบติดตามโลจิสติกส์เลอืดและเวชภณัฑ์เย็น หวัข้อพิเศษ Internet of Things นกุลู พิมเสน นิศาชล ลิม้เจริญ พิเชฐ จรีรัตนชาติ อดิศร ศกัดิ์เจริญ

239 K1 18p33c0144

ระบบตรวจวดัและควบคมุการใช้พลงังานและ

ความปลอดภยัภายในบ้านโดยใช้การสง่ข้อมลูผา่น

สายไฟฟ้าและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทกุสิง่ หวัข้อพิเศษ Internet of Things ณฐัวฒิุ ขวญัแก้ว เมธีนทัธ์ คําเพราะ      

240 K1 18p33c0225 สเปกโทรมิเตอร์แบบมือถือโดยใช้ราสเบอร์ร่ีไพ หวัข้อพิเศษ Internet of Things วสศิ ลิม้ประเสริฐ นิรมล ทนงศกัดิ์มนตรี      

241 K1 18p33c0247 ระบบกร่ิงอจัฉริยะ หวัข้อพิเศษ Internet of Things ธีระ ศิริธีรากลุ ณฐัวฒิุ พิทกัษ์นรเศรษฐ ธีระวฒัน์ ธีระวฒันสขุ ทศพล อนนัต์สนิชยั

242 K1 18p33c0372 ระบบควบคมุดอลลีผ่า่นเว็บ หวัข้อพิเศษ Internet of Things ฑิตยา หวานวารี นิพิฐพนธ์ จนัทร์ธาดา      

243 K2 18p33c0385

อีฟ: ระบบฟาร์มอจัฉริยะแบบใช้พลงังานอยา่งมี

ประสทิธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีอาร์ดอิูโน หวัข้อพิเศษ Internet of Things พร พนัธุ์จงหาญ นรายทุธ พฒุใจกา ศศิมณี ภู่แส อนพุงศ์ ช่ืนอ่ิม

244 K2 18p33c0422 ระบบตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าภายในบ้านไร้สาย หวัข้อพิเศษ Internet of Things รัฐศิลป์ รานอกภานวุชัร์ โชติพฒัน์ ภู่วงศ์ธนารัตน์ สธุานนท์ พวงยุ้ง   

245 K2 18p33c0427

ระบบตรวจวดัการใช้พลงังานไฟฟ้าผา่นเครือข่าย 

IPv6 แบบไร้สาย หวัข้อพิเศษ Internet of Things ชยัพร ใจแก้ว สโุรตม์ วงศ์ไพบลูย์      



ล าดบัที่/
เลขที่บธู (ZONE) โซน รหสัโครงการ ช่ือโครงการ

ระดบัการ
แข่งขัน หมวดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

246 K2 18p33c0449

ระบบติดตามสถานการณ์ระดบันํา้โดยใช้ราสเบอร่ี

พาย,อาดโูน่ , แอนดรอยด์ หวัข้อพิเศษ Internet of Things วรางคณา กิม้ปาน สเุมธ ชยัประสทิธ์ิผล รัตนาภรณ์ โพธ์ิสขุ วรรณรวสั และซนั

247 K2 18p33c0457

ระบบจองโรงแรมและลงทะเบยีนเข้าพกัอตัโนมตัิ

โดยใช้เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี หวัข้อพิเศษ Internet of Things ปกรณ์ วฒันจตรุพร นิติพฒัน์ สทุธิรักษ์ ธีรเมธ จิตต์สคุนธ์   

248 K3 18p33c0525 สถานพยาบาลอจัฉริยะ หวัข้อพิเศษ Internet of Things ศรัทธญา บญุเฉลยีว พีรวฒัน์ จิน้สริุวงษ์ ชตุิกาญจน์ ศิริวิมลวรรณ สฤษฏ์รัฐ สวสัดิ์ภกัดี

249 K3 18p33c0532 ระบบไอโอทีอจัฉริยะ หวัข้อพิเศษ Internet of Things พีรพล เวทีกลู ธีรนยั ก่อมงคลกลู อานนท์ จิรกิตตยากร วิสฎิฐ์ วงศ์ชยัอนกุลู

250 K3 18p33c0599

ระบบตรวจสอบและรายงานข้อมลูปริมาณ

แอลกอฮอล์ของผู้ขบัข่ีรถยนต์แบบเรียลไทม์ หวัข้อพิเศษ Internet of Things ปกป้อง สอ่งเมือง ประพนัธ์ศกัดิ์ แก้วละมลุ ธนา พิศทุธ์ิสนิธพ นิธิ ลลีาเช่ียวชาญกลุ

251 K3 18p33c0630

การแจ้งเตือนรถตู้สาธารณะที่มีความเร็วเกิน

กฎหมายกําหนดโดยใช้ฐานข้อมลู MongoDB  และ

 โปรโตคอล MQTT หวัข้อพิเศษ Internet of Things สรยทุธ กลมกลอ่ม ธีรัตน์ จงึธนาเจริญเลศิ ภวพล ภวปัญญากลุ ศรณรงค์ ศรีมาคาม

252 K3 18p33c0686

โปรแกรมประยกุต์ควบคมุบ้านอจัฉริยะประหยดั

พลงังานบนมาตฐาน ECHONET หวัข้อพิเศษ Internet of Things กลุธิดา โรจน์วิบลูย์ชยั ภควตั ชุม่เจริญ ธนภทัร เรืองสาตรา   

253 L1 18p34c0295

แอปพลเิคชนัการแสดงภาพล้อแม็กรถยนต์โดยใช้

เทคโนโลยีเสมือนจริง หวัข้อพิเศษ

Artificial Intelligence 

Application ธีระ ศิริธีรากลุ ธีรวฒิุ จนัทดิษฐ์ พชัราภรณ์ เจตสภุาพ สาวิตรี แสงศร

254 L1 18p34c0305

แอปพลเิคชัน่ทํานายแนวโน้มของหุ้นโดยการ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการเรียนรู้เชิงลกึ หวัข้อพิเศษ

Artificial Intelligence 

Application ธีระ ศิริธีรากลุ ฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยธุยา กิจจา อินทปัญญา จิตตพนธ์ จิตรมัน่

255 L2 18p34c0321 ระบบเซ็นเซอร์ภาพอตัโนมตัิ หวัข้อพิเศษ

Artificial Intelligence 

Application ธีระ ศิริธีรากลุ พงศธร เลศิรุ่งวิเชียร พลากร โตมอญ รัญชิดา เประเทศ

256 L2 18p34c0423

การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สกึจากข้อความ

รีวิวผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอาง หวัข้อพิเศษ

Artificial Intelligence 

Application ภควรรณ ปักษี พชัรพร สมบตัิศรี รุจิภรณ์ จนัทร์ทิวากลุ   

257 L2 18p34c0454 ระบบนบัรถยนต์อตัโนมตัิ หวัข้อพิเศษ

Artificial Intelligence 

Application ปกรณ์ วฒันจตรุพร วรภพ บญุประไพ สกุฤษฎิ์ มทันะไพศาล   

258 L3 18p34c0474

เว็บแอปพลเิคชัน่การจําแนกพนัธุ์สนุขัโดยวิธีการ

การเรียนรู้เชิงลกึ หวัข้อพิเศษ

Artificial Intelligence 

Application ธีระ ศิริธีรากลุ พิชญา เขียดสงัข์ ภริูวจัน์ หนองใหญ่ ธฤต ชยัขจรภทัร์

259 L3 18p34c0588

การใช้ใบหน้าควบคมุแท็บแลต็คอมพิวเตอร์ 

(กรณีศกึษา : การใช้ใบหน้าควบคมุไฟล์ PDF) หวัข้อพิเศษ

Artificial Intelligence 

Application พรชยั มงคลนาม สทุสั ธนะจนัทร์ ศลษิา วิวฒันวรวงศ์ วิภาวี โมจนกลุ

260 L3 18p34c0612 การตรวจจบัเลขสายรถประจําทางบนภาพถ่าย หวัข้อพิเศษ

Artificial Intelligence 

Application ธนารัตน์ ชลดิาพงศ์ พิชชากร วงศ์ต๊ะ      


