
ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p11n0163
การพัฒนาเกม

แก้ปริศนา

มหาวทิยาลัยเชี

ยงใหม่

นายเทพฤทธิ์ 

สินธ ารงรักษ์

นายจริวตัร 

ศรีรักษ์

นายฐิติ สธน

พงษ์วชัรี

นายภานุพงศ์

 บุญรอด
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวลัที่ 1

2 17p11c0316
อินแซนิต้ี แบร์

คราฟต์

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

นางสาว

ภควรรณ ปักษี

นายยงยศ คู

รัตน์

นายอาชัญ 

สุนทรอารมณ์

นายพงศธร 

สันติวฒันกุล
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 2

3 17p11c0293
สงครามแห่ง

แอสทีรอส

มหาวทิยาลัย

ศิลปากร

นายธนัยา 

นวลละออง

นายสันติ มา

อุ่น

นายนพปฎล 

วสุิทธกิุล

นายวรวชิ 

โกศลกิติวงศ์
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 3

4 17p11c0448 สตาร์ซิส
มหาวทิยาลัย

ศิลปากร

นางณัฐพร 

กาญจนภูมิ

นายณัฐกุล 

บุญชด

นายกมลฉัตร

 แสนวงค์

นายจติรพงษ์ 

เพิม่ประโยชน์
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร

รางวลั

ชมเชย

5 17p11s0059
การพัฒนาเกม

แอปพลิเคชัน

มหาวทิยาลัยส

งขลานครินทร์

นายกษิด์ิ

กฤษณ์ ด า

นายเซาฟี วฒิุ

สมัย

นางสาวภัท

รานิษฐ์ จริสิน
   ภาคใต้ สงขลา

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p12s0012
ที่สุดแห่งระบบ

เขียนชุดค าส่ัง

มหาวทิยาลัยส

งขลานครินทร์

นายวโรดม 

วรีะพันธ์

นายศักรินทร์

 ค ามณี
      ภาคใต้ ภูเก็ต รางวลัที่ 2

2 17p12i0181 ก-ฮ ฟอร์ ฟัน
มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม

นางสาวพร

ทิวา ปะวะระ

นายกฤษฎิ ์

นิลคูหา

นายนัฐพงษ์ 

ประวสิารัตน์
  

ภาค

ตะวนัออก

มหาสารคา

ม
รางวลัที่ 3

3 17p12i0227
ส่ือการเรียนรู้ 

นาฬิกาพาเพลิน

มหาวทิยาลัย

อุบลราชธานี

นางสาวทศพร

 จฉูิม

นางสาวรัตนา

ภรณ์ สุภี
     

ภาค

ตะวนัออก

อุบลราชธา

นี
รางวลัที่ 3

4 17p12c0147
ระบบวเิคราะห์

วงสวงิเพือ่เพิม่

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยี

นายสุเทพ 

มาดารัศมี

นายวชัริศ 

สุริยาอาภรณ์

นางสาว

แพรวพรรณ 
   ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p13c0299
การพัฒนา

ระบบจดัการ

มหาวทิยาลัย

หอการค้าไทย

นายวศัว ีแสน

ศรีมหาชัย

นายสุรศักด์ิ 

วาจี

นายกรวสัส์ 

ธนะทรัพย์
   ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 1

2 17p13w0007
ผจญภัยในโลก

แห่งเสียง

มหาวทิยาลัยม

หิดล วทิยา

นายธรีภัทร 

ปัจฉิมะกุล

นายกิตติภณ 

แต้เกษม

นางสาว

ศิริวรรณ ตุน

นายกันตภณ 

เก็งทอง

ภาค

ตะวนัตก
นครปฐม รางวลัที่ 2

3 17p13c0462
อุปกรณ์สวมใส่

ส าหรับ

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยี

นายสันติธรรม

 พรหมอ่อน

นายนันทิ

พัฒน์ นาคทอง

นายณัฐภัทร 

เลาหระวี

นางสาวบุษ

ภาณี พงษ์ศิริ
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 3

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 17 (NSC2015)

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภาคกลางได้รับรางวลั 21 โครงการ

โปรแกรมเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา (13 โครงการ)

โปรแกรมเพือ่ความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา (10 โครงการ)

ไม่มีรางวลัที่ 1

โปรแกรมเพือ่ช่วยคนพิการและผู้สูงอาย ุระดับนิสิต นักศึกษา (10 โครงการ)

โครงการ NSC2015

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ : ภาคกลางได้รับรางวลั 21 โครงการ ภาคผนวค ซ  



โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 17 (NSC2015)

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภาคกลางได้รับรางวลั 21 โครงการ

4 17p13w0001
โปรแกรมสร้าง

กราฟใน

มหาวทิยาลัยม

หิดล วทิยา

นายวรพันธ ์คู่

สกุลนิรันดร์

นางสาวณัฐ

กานต์ แสง

นางสาวนวพร

 พูลจนัทร์

นางสาวอัคริ

ยา กุลวจิติร

ภาค

ตะวนัตก
นครปฐม

รางวลั

ชมเชย

5 17p13w0036 ส่องแสง
มหาวทิยาลัยม

หิดล วทิยา

นายเซง เลิศ

มโนรัตน์

นาย ธนวฒัน์

 ค าแน่น

นายรวพิล 

วจนะวศิิษฐ
  

ภาค

ตะวนัตก
นครปฐม

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p14i0116 ไม้ป่าเดียวกัน
มหาวทิยาลัยข

อนแก่น

นายจกัรชัย 

โสอินทร์

นายเหมกรณ์ 

เอกวารีย์

นายรัชชา

นนท์ ชมภูบุตร

นายวรวฒิุ ต้ัง

ตระกูล

ภาค

ตะวนัออก
ขอนแก่น รางวลัที่ 2

2 17p14c0317
การพัฒนา

แบบจ าลอง

สถาบัน

เทคโนโลยี

อรทัย สังข์

เพ็ชร

นายนพกร ใช้

บุญเรือง

นางสาวนนท

ยา วไิลเลิศ
   ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 3

3 17p14w0052
โปรแกรมการ

สกัดข้อมูลและ

มหาวทิยาลัยม

หิดล วทิยา

นายชาญยศ 

ปล้ืมปิติวริิยะ

นายธนภัทร์ 

อาจณิวฒัน์

นางสาวสิโรธร

 ภารัตนวงศ์
  

ภาค

ตะวนัตก
นครปฐม รางวลัที่ 3

4 17p14c0152
เคร่ือง

แลกเปล่ียน

มหาวทิยาลัย

กรุงเทพ

นายนฤเทพ 

สุวรรณธาดา

นายณัฐฏ

ธนกฤต ธรรม

นายวชิชุกร 

ชุบไธสง

นายธรีนัย 

วริิยะสมบัติ
ภาคกลาง ปทุมธานี

รางวลั

ชมเชย

5 17p14e0088
เคร่ืองบิน

ผสมผสาน

มหาวทิยาลัยเก

ษตรศาสตร์ 

นายเกื้อกูล 

กุมรัมย์

นายอภิลักษณ์

 พุม่ประไพ

นายพิชย 

อานุภาพ

นายศรัญยช์ัย

 อนันธนานฤ

ภาค

ตะวนัออก
ชลบุรี

รางวลั

ชมเชย

6 17p14s0073
โปรแกรม

ประยกุต์ช่วย

มหาวทิยาลัยส

งขลานครินทร์

นางสาวแสง

สุรีย ์วสุพงศ์

นายธาดา 

หวงัธรรมมั่ง
      ภาคใต้ สงขลา

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p15c0005
จยุส์: โปรแกรม

 Platform as 

มหาวทิยาลัยเก

ษตรศาสตร์

นายภุชงค์ อุท

โยภาส

นายมนัสวนิ 

หาญมงคลชัย
      ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 3

2 17p15c0407
ระบบ

สนับสนุนการ

มหาวทิยาลัย

หอการค้าไทย

นายอิทธพิงษ์ 

เขมะเพชร

นายพรหมเรศ

 ชมะนันทน์

นายวสุ ลีลา

เลิศพานิชย์

นายวสันต์ 

ลีลาเลิศ
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร

รางวลั

ชมเชย

3 17p15s0078
ระบบเวร์ิก

โฟลวก์าร

มหาวทิยาลัยส

งขลานครินทร์

นางสาวพิชญา

 ตัณฑัยย์

นายอรรถ

สุนทร ไตร
      ภาคใต้ สงขลา

รางวลั

ชมเชย

ไม่มีรางวลัที่ 1

โปรแกรมเพือ่งานการพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับนิสิต นักศึกษา (19 โครงการ)

ไม่มีรางวลัที่ 1

โปรแกรมเพือ่การประยกุต์ใช้งานส าหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) ระดับนิสิต นักศึกษา (5 โครงการ)

ไม่มีรางวลัที่ 2

โปรแกรมเพือ่ความบันเทิง ระดับนักเรียน (11 โครงการ)

โครงการ NSC2015

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ : ภาคกลางได้รับรางวลั 21 โครงการ ภาคผนวค ซ  



โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 17 (NSC2015)

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภาคกลางได้รับรางวลั 21 โครงการ

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p21c0439
บุญวิ่ง ซ่ิงรอบ

โลก

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซิส

นายเดชา ดริ

นทพงศ์

นางสาวโศจิ

รัตน์ ธญั

นางสาว

พลอยจะ

ด.ญ.

วรรณวรางค์ 
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 1

2 17p21n0078
มหัศจรรยเ์กม

สร้างเมืองแห่ง

โรงเรียน

ปรินส์รอย

นางรุ่งกานต์ 

วงับุญ

นายธราธร 

หลวงอินตา

นายศรัณย์

ภัทร ฝ้ันแก้ว

นางสาวปัณทิ

ตา รูปสุวรรณ
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวลัที่ 2

3 17p21n0077 สู้เพือ่แม่!
โรงเรียน

ปรินส์รอย

นางรุ่งกานต์ 

วงับุญ

นางสาว

กัลยวรรธน์ 

นายนิธ ิธรรม

ฤกษ์ฤทธิ์

นายเอกพล 

สุขประเสริฐ
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวลัที่ 3

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

4 17p21c0269
หรรษา

เรขาคณิต

โรงเรียนสตรี

อ่างทอง

นายอธรัิฐ พุม่

สาขา

นายธนวฒัน์ 

จติอุทัย

นายคณิติน 

งามประเสริฐ
   ภาคกลาง อ่างทอง

รางวลั

ชมเชย

5 17p21e0087 นาฬิกาทะลุมิติ
โรงเรียน

ระยอง

นางอัจฉรา 

รัตนวงษ์

นายคมชาญ 

ศิลป์เจริญ

นายคุณานนต์

 บุรเทพ

นางสาวนลินี 

ขวญัดี

ภาค

ตะวนัออก
ระยอง

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p22n0116 จบัดาวใส่กระด้ง
โรงเรียน

ปรินส์รอย

นายณัฐดนัย 

ไทยแท้

นางสาวพร

ไพลิน วอ่ง

นางสาวณัชชา

 สุวรรณยกิ

นางสาวธนัยา

 นภีรงค์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวลัที่ 1

2 17p22n0107 คล้อง-จอง
โรงเรียนมง

ฟอร์ตวทิยาลัย

นางสาวณุ

ภาวรรณ 

นายณพัช 

ประภายสาธก

นายพิทวสั 

คุณกะมุต

นายภาณุวชิญ์

 โมทนา
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวลัที่ 2

3 17p22c0441 ศราเปาร้อยร้าน
โรงเรียน

เซนต์ฟรังซิส

นางสาวศรา 

หรูจติตววิฒัน์

นางสาวพิช

ชาพร ลิขิต

นางสาวรสิตา

 วฒันศิริ

นางสาวพิช

ชากร เจริญ
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 3

4 17p22c0197
พิชิตคุณสมบัติ 

ธาตุเคมี

โรงเรียนสตรี

อ่างทอง

นายอธรัิฐ พุม่

สาขา

นายธนกร 

กล่อมฤทธิ์
      ภาคกลาง อ่างทอง

รางวลั

ชมเชย

5 17p22c0557
วา้ว หนังสือพูด

ได้ "ไฮเจแปน"

โรงเรียน

มัธยมวดั
นางวไิล สุขเกื้อ

นางสาวเพ็ญ

โฉม ดวงศาลา

นายภูวเมศฐ์ 

พรรัชต์วรภัทร์

นายศุภวชิญ์ 

ปัญญาแฝง
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p23c0477 อีคิว
โรงเรียนสาม

เสนวทิยาลัย

นายไพบูลย ์

ปัทมวภิาต

นางสาวธรีา

พร ตัน

นางสาวฐานิต

 กุลาเลิศ
   ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 1

2 17p23e0026
ระบบควบคุม

การเปิด-ปิด

โรงเรียนบ้าน

นา "นายก

นายศุภชัย 

แตงอ่อน

นางสาวน้ า

เพชร รอด

นางสาวธวลั

รัตน์ เรือนเงิน
  

ภาค

ตะวนัออก
นครนายก รางวลัที่ 2

3 17p23w0039
ซอฟแวร์

ป้องกันการ

โรงเรียน

มหิดลวทิยา

นายพิชญุตม์ 

อุปพันธ์

นายธนวรรธน์

 ดีโป

นายปัณณธร 

บุญเอกอนันต์
  

ภาค

ตะวนัตก
นครปฐม รางวลัที่ 3

โปรแกรมเพือ่ความบันเทิง ระดับนักเรียน (11 โครงการ)

โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน (15 โครงการ)

โปรแกรมเพือ่การประยกุต์ใช้งาน ระดับนักเรียน (13 โครงการ)

โครงการ NSC2015

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ : ภาคกลางได้รับรางวลั 21 โครงการ ภาคผนวค ซ  



โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 17 (NSC2015)

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภาคกลางได้รับรางวลั 21 โครงการ

4 17p23e0130
เคร่ืองรดน้ า

เห็ดอัตโนมัติ

โรงเรียนชล

กันยานุกูล

นาง

วรรณวณา 

นายภิศนุพงศ์

 พงศ์อภิรักษ์

นายปฏิภาณ 

ชิณเกตุ

นายเดชาพล 

เลิศสุรัตน์

ภาค

ตะวนัออก
ชลบุรี

รางวลั

ชมเชย

5 17p23n0075
ตรวจสุขภาพ

ง่ายนิดเดียว

โรงเรียน

ปรินส์รอย

นางไสวรินทร์

 สุทา

นางสาวขวญั

มนัส วรรธนะ

นางสาวมัทน

พร จงึมั่นคง

นางสาวชุลี

มาศ แก้วแดง
ภาคเหนือ เชียงใหม่

รางวลั

ชมเชย

6 17p23w0049
โปรแกรมถอด

เสียงดนตรีเป็น

โรงเรียน

มหิดลวทิยา

นายพิชญุตม์ 

อุปพันธ์

นายปิยวฒัน์ 

อานันทคุณ

นายชวศิ สกุล

ยนืยง
  

ภาค

ตะวนัตก
นครปฐม

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p31c0153 แท็กซ่ีอัจฉริยะ
มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยี

นายมารอง 

ผดุงสิทธิ์

นายชวษิฐ์ ธา

วนพงษ์

นายสุรสิทธิ์ 

ประคุณหังสิต

นางสาวธน

ภรณ์ สุข
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 1

2 17p31c0132
แอพพลิเคชัน

ส าหรับบริหาร

มหาวทิยาลัยเก

ษตรศาสตร์

นายประดน

เดช นีละคุปต์

นายเสฎฐวฒิุ

 พิลาฤทธิ์

นายบุลากร 

สุวรรณมาลัย

นายกิตติทัต 

สานุกูล
ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 2

3 17p31s0022
ผู้ช่วยดูแล

สุขภาพเพือ่ผู้

มหาวทิยาลัยส

งขลานครินทร์

นายอนันท์ 

ชกสุริวงค์

นายเกียรต์ิ

อธติี อนุสรณ์

นายพัฒนพล 

มโนพิรุฬห์พร

นางสาววา

สิฏฐี   ลี
ภาคใต้ สงขลา รางวลัที่ 3

4 17p31e0037
บีบ๊ๆ ส่ง

สัญญาณไปถึง

มหาวทิยาลัย

บูรพา

นายณัฐนนท์ 

ลีลาตระกูล

นางสาวฉัตร

ทิพย ์สุนยต์ะคุ

นางสาวลลิน

ดา เรืองปัญญา
  

ภาค

ตะวนัออก
ชลบุรี

รางวลั

ชมเชย

5 17p31n0080
โปรแกรม

ประยกุต์

มหาวทิยาลัยเชี

ยงใหม่

นายกานต์ 

ปทานุคม

นายด ารงฤทธิ์

 ฤทธบิุตร

นางสาวศุภา

กร อินทรทัต
   ภาคเหนือ เชียงใหม่

รางวลั

ชมเชย

6 17p31s0102
โซเชียล

เน็ตเวร์ิค 

มหาวทิยาลัยส

งขลานครินทร์

นายสุธน แซ่

วอ่ง

นายพงศกร 

คันฉ่อง

นางสาวภัทร

นิษฐ์ มุสิกะ
   ภาคใต้ สงขลา

รางวลั

ชมเชย

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน
อาจารยท์ี่

ปรึกษา

หัวหน้า

โครงการ
ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จงัหวดั

ผลการ

ตัดสิน

1 17p32c0545
ข้อความเอย 

เจา้อยูไ่หน, 

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

นางธนารัตน์ 

ชลิดาพงศ์

นายธนานพ 

กอบชัยสวสัด์ิ
      ภาคกลาง

กรุงเทพมห

านคร
รางวลัที่ 1

หัวข้อพิเศษ Mobile Application (14 โครงการ)

หัวข้อพิเศษ BEST 2015-Text Location Detection Contest (8 โครงการ)

โครงการ NSC2015

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ : ภาคกลางได้รับรางวลั 21 โครงการ ภาคผนวค ซ  


