โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpงข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpนพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบชวเตัดสินอร#แหังประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร-งที่ผ่านก 15 (NSC 2013)
โครงการที่ผ่านกผ่านการพิจาานการพิจารณาเข้าสู่รอบชจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpาสู่รอบชิงชนะเลิศp.[รอบชงชนะเลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]ศ
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

โปรแกรมเพิจารณาเข้าสู่รอบชอความบนเที่ผ่านก
9
ง กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]:มนสู่รอบชิงชนะเลิศp.[ตัดสิน นกศ%กษา (18 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

16 15p11s0017 ขาจะวิ่งส่งสงสาสนจนถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒งกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยสงขลา
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายสธน แซวิ่งส่อง

3

15p11c0149 ไดีบุก8整瑸臭澙梅โนมอน

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยศลปากรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นางสาวิ่งส่ณ&ฐพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 กาญจนภ<ม นายวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบ เลศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ศมวิ่งส่งศ

นายช&ยวิ่งส่&ฒน เม"องพื่อความบล

5

15p11c0171 มห&ศจรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยอาณาจ&กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แมลง : ผจญภ&ย

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย
พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะจอมเกลาธนบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นางณ&ฐนาถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒 ฟาคนเดีบุก8整瑸臭澙梅@ซ

นายธนพื่อความบล กลจารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒สน

นายฉัตรธนะกุลDatต้นทองคำ@〸
& รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 หงสศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ม

เกมเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"อยาวิ่งส่เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ซซง

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชภ&ฎ
อดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธาน

นายคณาวิ่งส่ฒ บันเทิงM/YYYY敨Pญกวิ่งส่าง

นายศภกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒าโคต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายธต้นทองคำ@〸พื่อความบ&ฒน พื่อความบหล

14 15p11n0139 โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸จ/าลองเครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"องดีบุก8整瑸臭澙梅นต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ขม

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเชยงใหม

นายเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบฤทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธE สนธ/ารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&กษ์##0YP耀มหาวิ นางสาวิ่งส่กมลวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ บันเทิงM/YYYY敨Pญยวิ่งส่ง

10 15p11i0018

นายธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะส&ณฑ์ ต้นทองคำ ต้นทองคำ@〸นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นองค/า นายพื่อความบลเดีบุก8整瑸臭澙梅ช อ&ษ์##0YP耀มหาวิณางคกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
ช&ย

นายต้นทองคำ@〸ณณภพื่อความบ แรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅บันเทิงM/YYYY敨Pก

นายสทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธน&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น สคโต้นทองคำ@〸

ภาคใต้นทองคำ@〸

สงขลา

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก อดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธาน
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

ภาคเหน"อ

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

เชยงใหม

โปรแกรมเพิจารณาเข้าสู่รอบชอสู่รอบชิงชนะเลิศp.[
9 งเสู่รอบชิงชนะเลิศp.[รมการเรย์ที่ปนร กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]มนสู่รอบชิงชนะเลิศp.[
:
ตัดสิน นกศ%กษา (12 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

21 15p12c0407 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅ดีบุก8整瑸臭澙梅-อ&พื่อความบ: โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มแปลงปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะโยคภาษ์##0YP耀มหาวิา
อ&งกฤษ์##0YP耀มหาวิใหอานงายส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pผ<ฝึกฝนการอ่าน ᵅᷙỺ…℈ↄ⋯⍳¨ᘀHO:/OOO330/ooo/sfx2/soกฝึกฝนการอ่าน ᵅᷙỺ…℈ↄ⋯⍳¨ᘀHO:/OOO330/ooo/sfx2/soนการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อาน

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเกษ์##0YP耀มหาวิต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 นางสาวิ่งส่ห&ชทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น&ย ชาญเลขา นายพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เดีบุก8整瑸臭澙梅ช บันเทิงM/YYYY敨Pาง
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<
เจรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ญทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&พื่อความบย

"
เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ค/าศ&พื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นภาษ์##0YP耀มหาวิาอ&งกฤษ์##0YP耀มหาวิ
30 15p12w0002 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pสอการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
ส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pผ<เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มต้นทองคำ@〸น

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยมหดีบุก8整瑸臭澙梅ล
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาเขต้นทองคำ@〸ศาลายา

24 15p12i0013

นางสาวิ่งส่ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒สภา ปาลกะ
วิ่งส่งศ ณ อยธยา

นายสทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธโชต้นทองคำ@〸 ฉัตรธนะกุลDat&ต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธนะกล นายกฤต้นทองคำ@〸น&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น สโรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅ม

ฟ&งพื่อความบ<ดีบุก8整瑸臭澙梅อานภาษ์##0YP耀มหาวิาอ&งกฤษ์##0YP耀มหาวิแสนสนกส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pคณ โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยมหาสารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒คาม นางน&ฐธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยา เหลาปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะชา นายสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เพื่อความบชรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 เม"องแกวิ่งส่
หน<ๆ
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<

19 15p12c0210 ขลยจSา: เกมเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ขลยเพื่อความบยงออบันเทิงM/YYYY敨Pน โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเกษ์##0YP耀มหาวิต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 นางสาวิ่งส่ฐต้นทองคำ@〸วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นาค
แทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นTบันเทิงM/YYYY敨PเลTต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pปฏิบัติการแอนดรอยด์␀湉慶楬桳敥⁴慮敭.¸ᄁ·ŶʂΎϣиҐ֊ࠐݘڌบันเทิงM/YYYY敨P&ต้นทองคำ@〸การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แอนดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อยดีบุก8整瑸臭澙梅
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<
28 15p12n0237 เกมสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ภาษ์##0YP耀มหาวิาไทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นย เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"อง
ส/านวิ่งส่น สภาษ์##0YP耀มหาวิต้นทองคำ@〸 และค/าพื่อความบ&งเพื่อความบย

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเชยงใหม
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

นายศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศ&กดีบุก8整瑸臭澙梅E นาคะวิ่งส่วิ่งส่&ฒน

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก มหาสารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒คาม รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ

นายอดีบุก8整瑸臭澙梅ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ต้นทองคำ@〸ะลาโส

นายปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ต้นทองคำ@〸 ศ&กดีบุก8整瑸臭澙梅Eนมต้นทองคำ@〸วิ่งส่งศ

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบฤทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธE สนธ/ารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&กษ์##0YP耀มหาวิ นางสาวิ่งส่กมลวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ อนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นวิ่งส่ง นางสาวิ่งส่อาทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นต้นทองคำ@〸ยา ต้นทองคำ@〸าลเงน
ษ์##0YP耀มหาวิ

ภาคเหน"อ

เชยงใหม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

โปรแกรมเพิจารณาเข้าสู่รอบชอชวย์ที่ปคนพิจารณาเข้าสู่รอบช
9
การแลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]ะผ่านการพิจาสู่รอบชิงชนะเลิศp.[งอาย์ที่ป: กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]:มนสู่รอบชิงชนะเลิศp.[ตัดสิน นกศ%กษา (7 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

37 15p13w0006 เครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"องจดีบุก8整瑸臭澙梅บันเทิงM/YYYY敨P&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นกแบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pพื่อความบกพื่อความบาส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pผ<พื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นางสายต้นทองคำ@〸า

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อชวิ่งส่ยคนพื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
และผ<ส<งอาย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยมหดีบุก8整瑸臭澙梅ล
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาเขต้นทองคำ@〸ศาลายา

นายเซง เลศมโนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น

นายภ&ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นย กจเจต้นทองคำ@〸น

"
36 15p13n0183 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pสอสารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
ผานการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒บันเทิงM/YYYY敨Pต้นทองคำ@〸าของผ<ปวิ่งส่ย
อ&มพื่อความบาต้นทองคำ@〸

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อชวิ่งส่ยคนพื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
และผ<ส<งอาย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเชยงใหม

นายกานต้นทองคำ@〸 ปทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นานคม

นายศภกจ เฟ"องแกวิ่งส่

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2
นายมนต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ต้นทองคำ@〸&Jงปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะย<รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เลศ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3
นายสมโภชน อรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ญพื่อความบ&นธ

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1

ภาคเหน"อ

เชยงใหม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpงข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpนพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบชวเตัดสินอร#แหังประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร-งที่ผ่านก 15 (NSC 2013)
โครงการที่ผ่านกผ่านการพิจาานการพิจารณาเข้าสู่รอบชจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpาสู่รอบชิงชนะเลิศp.[รอบชงชนะเลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]ศ
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

31 15p13c0163 โทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศ&พื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นม"อถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒"ออ&จฉัตรธนะกุลDatรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยะส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pผ<พื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นาง โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อชวิ่งส่ยคนพื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
สายต้นทองคำ@〸า
และผ<ส<งอาย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเกษ์##0YP耀มหาวิต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 นายปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะดีบุก8整瑸臭澙梅นเดีบุก8整瑸臭澙梅ช นละคปต้นทองคำ@〸 นายกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ต้นทองคำ@〸กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 พื่อความบ&นศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบ&ฒน

32 15p13c0293 โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มส&งเครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าะหเสยงจากการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<จ/าอ&กขรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะ โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อชวิ่งส่ยคนพื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นางภาพื่อความบ
และผ<ส<งอาย

จฬาลงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณมหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ย นางโปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าน บันเทิงM/YYYY敨Pณยพื่อความบ
กกณะ
นายอต้นทองคำ@〸วิ่งส่งศ สชาโต้นทองคำ@〸

นางสาวิ่งส่ณฐ
& วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ ต้นทองคำ@〸&นต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒จ นายกานต้นทองคำ@〸 แสงนนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น
นานนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น
ต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะก<ล

34 15p13c0419 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pควิ่งส่บันเทิงM/YYYY敨Pคมคอมพื่อความบวิ่งส่เต้นทองคำ@〸อรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅วิ่งส่ยต้นทองคำ@〸าส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pผ<
พื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อ&มพื่อความบาต้นทองคำ@〸

จฬาลงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณมหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ย นายน&ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น นภาน&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น

นายนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นาถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒 เวิ่งส่ษ์##0YP耀มหาวิฎาพื่อความบ&นธ

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อชวิ่งส่ยคนพื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
และผ<ส<งอาย

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

นายกฤษ์##0YP耀มหาวิณกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 องอรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่จต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายธนภ&ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"องสาต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒า

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายสก&ณห ปญญนนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นางสาวิ่งส่ธ&ญชนก ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ม
ส&ญญา

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค

โปรแกรมเพิจารณาเข้าสู่รอบชองานการพิจารณาเข้าสู่รอบช
9
ฒนาดานวที่ผ่านกย์ที่ปาศาสู่รอบชิงชนะเลิศp.[ตัดสินร#แลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]ะเที่ผ่านกคโนโลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]ย์ที่ป กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]:มนสู่รอบชิงชนะเลิศp.[ ตัดสิน นกศ%กษา (16 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

41 15p14c0360 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pชวิ่งส่ยแพื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&งส

หัมวดโครงการ
โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"องานการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบ&ฒนา
ดีบุก8整瑸臭澙梅านวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒และ
เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน
มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย
พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะจอมเกลาธนบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา
นางสาวิ่งส่ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ อจลากล

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

นายกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ชกาย อารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กจเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นางสาวิ่งส่ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ณยา ภมมา

นายคามน พื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธโสภณกล

40 15p14c0323 มองต้นทองคำ@〸ามฉัตรธนะกุลDatน
& นะ : รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒ายทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นอดีบุก8整瑸臭澙梅การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มองเหTน โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"องานการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบ&ฒนา
ของดีบุก8整瑸臭澙梅วิ่งส่งต้นทองคำ@〸าพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อมโฟก&สอ&ต้นทองคำ@〸โนม&ต้นทองคำ@〸
ดีบุก8整瑸臭澙梅านวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒และ
เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเกษ์##0YP耀มหาวิต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 นายปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅า เลศพื่อความบงศวิ่งส่
ภ<ษ์##0YP耀มหาวิณะ

นายฆนา จนดีบุก8整瑸臭澙梅าม&ยกล

53 15p14s0069 การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่เครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าะหการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เคล"อนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นของกลมเมฆ และ โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"องานการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบ&ฒนา
ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นศทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นางพื่อความบายโดีบุก8整瑸臭澙梅ยวิ่งส่ธการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ออพื่อความบต้นทองคำ@〸ค&ลโฟลวิ่งส่
ดีบุก8整瑸臭澙梅านวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒และ
เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยสงขลา
นายสมพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ชวิ่งส่ยอารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ย
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาเขต้นทองคำ@〸ป&ต้นทองคำ@〸ต้นทองคำ@〸าน

นายรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อม"อล บันเทิงM/YYYY敨P"อซา

ไวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นบันเทิงM/YYYY敨Pอรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅อ&จฉัตรธนะกุลDatรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยะ

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"องานการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบ&ฒนา
ดีบุก8整瑸臭澙梅านวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒และ
เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยมหาสารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒คาม นางสาวิ่งส่พื่อความบนดีบุก8整瑸臭澙梅า ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&มย

นายวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยา ไปแดีบุก8整瑸臭澙梅น

นางสาวิ่งส่อรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อมา วิ่งส่งศผดีบุก8整瑸臭澙梅ง

& สนใจเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒คาดีบุก8整瑸臭澙梅
52 15p14n0274 แผนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นสน&บันเทิงM/YYYY敨Pสนนการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ต้นทองคำ@〸ดีบุก8整瑸臭澙梅
การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณอาชญากรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ม เม"องเชยงใหม

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"องานการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบ&ฒนา
ดีบุก8整瑸臭澙梅านวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒และ
เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยฟารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อสเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นอรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒น นายศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าวิ่งส่ธ พื่อความบงษ์##0YP耀มหาวิลJรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น

นายช&ยวิ่งส่&ฒน ฟง

นายวิ่งส่ชรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะ อดีบุก8整瑸臭澙梅ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นน

47 15p14i0172

นายธนาน&นต้นทองคำ@〸 พื่อความบ&ฒนางก<รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคใต้นทองคำ@〸

ป&ต้นทองคำ@〸ต้นทองคำ@〸าน

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก มหาสารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒คาม รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ
นายรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชพื่อความบล เจรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ญศลป

ภาคเหน"อ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค
ภาคกลาง

เชยงใหม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

โปรแกรมเพิจารณาเข้าสู่รอบชอการประย์ที่ป:
9
กตัดสิน#ใชงานสู่รอบชิงชนะเลิศp.[?าหัรบลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]น:กซ# กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]:มนสู่รอบชิงชนะเลิศp.[ตัดสิน นกศ%กษา (3 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

54 15p15c0410 โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒คผลงานภาพื่อความบ
เคล"อนไหวิ่งส่ 2 มต้นทองคำ@〸

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸ใช มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย
งานส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pลนกซ
พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะจอมเกลาธนบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชวิ่งส่ชช สโรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ชวิ่งส่กสต้นทองคำ@〸 นายน&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบ&ฒน นาคทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นอง

นายธนพื่อความบล ปต้นทองคำ@〸ฉัตรธนะกุลDat&ต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายณ&ฐภ&ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 เลาหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะวิ่งส่

56 15p15s0055 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่จต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าฮอวิ่งส่คอาย

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸ใช มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยสงขลา
งานส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pลนกซ
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นางสาวิ่งส่พื่อความบชญา ต้นทองคำ@〸&ณฑ์ ต้นทองคำ&ยย

นายวิ่งส่งศปต้นทองคำ@〸 หวิ่งส่&งส&นต้นทองคำ@〸

นายอรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒สนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ไต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
สวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ

นายยศชนนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ศศวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธน ภาคใต้นทองคำ@〸

55 15p15i0262

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸ใช มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชภ&ฏิบัติการแอนดรอยด์␀湉慶楬桳敥⁴慮敭.¸ᄁ·ŶʂΎϣиҐ֊ࠐݘڌ
งานส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pลนกซ
อบันเทิงM/YYYY敨Pลรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชธาน

นายสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยะ ม<ลสน

นายก&มปนาทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะชมแดีบุก8整瑸臭澙梅ง นายคเณศวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่ะรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มย

ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มะโรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒บันเทิงM/YYYY敨PอทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
สงขลา

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2

นายกต้นทองคำ@〸ต้นทองคำ@〸น&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น เอยมพื่อความบ&ฒนะ ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก อบันเทิงM/YYYY敨Pลรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชธาน รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
สพื่อความบงศ
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ

โปรแกรมเพิจารณาเข้าสู่รอบชอความบนเที่ผ่านก
9
ง กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]:มนกเรย์ที่ปน (11 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

63 15p21e0200 ต้นทองคำ@〸/านานเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบเจาดีบุก8整瑸臭澙梅นสอ

หัมวดโครงการ
โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน
โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยองวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาคม

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา
นางอ&จฉัตรธนะกุลDatรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒า รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸นวิ่งส่งษ์##0YP耀มหาวิ

หัวหันาโครงการ
นายอ&ศวิ่งส่น โพื่อความบธEรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ง

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2
นายจารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กต้นทองคำ@〸ต้นทองคำ@〸E เกลJยง
สวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค

จงหัวด

& กล ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยอง
นายสภ&ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ลJมสมทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ชย

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpงข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpนพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบชวเตัดสินอร#แหังประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร-งที่ผ่านก 15 (NSC 2013)
โครงการที่ผ่านกผ่านการพิจาานการพิจารณาเข้าสู่รอบชจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpาสู่รอบชิงชนะเลิศp.[รอบชงชนะเลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]ศ
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

59 15p21c0264 บันเทิงM/YYYY敨PญทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นJง กลJงลงโลก

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนเซนต้นทองคำ@〸ฟรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&งซสซา
เวิ่งส่ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 คอนแวิ่งส่นต้นทองคำ@〸

นายเดีบุก8整瑸臭澙梅ชา ดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบงศ

นางสาวิ่งส่ธ&ญสนย เหลาวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะ นางสาวิ่งส่โศจรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น ธ&ญ
ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ม
ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นป

66 15p21n0231 เกTบันเทิงM/YYYY敨PหมากเกTบันเทิงM/YYYY敨Pดีบุก8整瑸臭澙梅

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อยแยลส
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ย

นางรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งกานต้นทองคำ@〸 วิ่งส่&งบันเทิงM/YYYY敨Pญ

นายวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ม ฆ&งต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะก<ล

60 15p21c0269 เม"องการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ละเลนไทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นย

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนเซนต้นทองคำ@〸ฟรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&งซสซา
เวิ่งส่ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 คอนแวิ่งส่นต้นทองคำ@〸

นายเดีบุก8整瑸臭澙梅ชา ดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบงศ

62 15p21e0096 ศกมหาเวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะช&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นาโรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยองวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาคม

67 15p21s0056 โลกอวิ่งส่น

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อควิ่งส่ามบันเทิงM/YYYY敨P&นเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นง

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นศบันเทิงM/YYYY敨Pาลปล<ก
ป&ญญา ในพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะอปถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒&มภฯ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

นางสาวิ่งส่ณ&ฏิบัติการแอนดรอยด์␀湉慶楬桳敥⁴慮敭.¸ᄁ·ŶʂΎϣиҐ֊ࠐݘڌฐกมล สกจจา ภาคกลาง
คามน

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นต้นทองคำ@〸
& พื่อความบงศ สงเครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าะห
พื่อความบ&นธ

นางสาวิ่งส่กมลชนก สขเข

ภาคเหน"อ

เชยงใหม

นางสาวิ่งส่สวิ่งส่&สสา มารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น

นางสาวิ่งส่พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ฤทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น&ย บันเทิงM/YYYY敨Pนนาค

นางสาวิ่งส่พื่อความบ&ชรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ศม
ธงช&ย

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายชนารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น ค/าออน

นางสาวิ่งส่อารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅า งาม
ละเมยดีบุก8整瑸臭澙梅

นายวิ่งส่&ชรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศ บันเทิงM/YYYY敨Pญยง

นางสาวิ่งส่ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&กษ์##0YP耀มหาวิ วิ่งส่งศซJม

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยอง

นางสาวิ่งส่จรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นองมาก

ดีบุก8整瑸臭澙梅.ช.พื่อความบงศเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบ พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่งศ

ดีบุก8整瑸臭澙梅.ช.สถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒าพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 บันเทิงM/YYYY敨Pางเต้นทองคำ@〸ยวิ่งส่

ดีบุก8整瑸臭澙梅.ญ.ฐต้นทองคำ@〸วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅า เปลยนเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยง ภาคใต้นทองคำ@〸
ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ม

ภ<เกTต้นทองคำ@〸

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

โปรแกรมเพิจารณาเข้าสู่รอบชอสู่รอบชิงชนะเลิศp.[
9 งเสู่รอบชิงชนะเลิศp.[รมการเรย์ที่ปนร กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]มนกเรย์ที่ปน
:
(18 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ภาค

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนมหดีบุก8整瑸臭澙梅ลวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยานสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ นายบันเทิงM/YYYY敨PญนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น ศ&กดีบุก8整瑸臭澙梅EบันเทิงM/YYYY敨Pญญา
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น

นางสาวิ่งส่นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กมล วิ่งส่งศส<ง

85 15p22w0048 แอดีบุก8整瑸臭澙梅เวิ่งส่Tนเจอรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 อน เดีบุก8整瑸臭澙梅อะ ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นาวิ่งส่น 2

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนสารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒สทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธEพื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ย นางสาวิ่งส่บันเทิงM/YYYY敨P/ารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ง แจงจต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<

นายช&ชวิ่งส่าล คนดีบุก8整瑸臭澙梅อนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าย ดีบุก8整瑸臭澙梅.ช.ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะดีบุก8整瑸臭澙梅ษ์##0YP耀มหาวิฐ คนดีบุก8整瑸臭澙梅อน
ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าย

79 15p22n0174 การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ผจญภ&ยในดีบุก8整瑸臭澙梅นแดีบุก8整瑸臭澙梅นเดีบุก8整瑸臭澙梅งดีบุก8整瑸臭澙梅\งก&บันเทิงM/YYYY敨Pดีบุก8整瑸臭澙梅\งดีบุก8整瑸臭澙梅ง&\ และ
ผองเพื่อความบ"อน

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อยแยลส
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ย

นางสาวิ่งส่ปยเปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มกมล วิ่งส่&นต้นทองคำ@〸 ดีบุก8整瑸臭澙梅.ญ.ญาดีบุก8整瑸臭澙梅า อ&ต้นทองคำ@〸ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะชา
ยา

ดีบุก8整瑸臭澙梅.ช.กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบล มณใส

68 15p22c0262 ก<วิ่งส่กฤต้นทองคำ@〸โลกไซเบันเทิงM/YYYY敨Pอรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนเซนต้นทองคำ@〸ฟรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&งซสซา
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<
เวิ่งส่ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 คอนแวิ่งส่นต้นทองคำ@〸

นางสาวิ่งส่ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒า หรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<จต้นทองคำ@〸ต้นทองคำ@〸วิ่งส่วิ่งส่&ฒน นางสาวิ่งส่แวิ่งส่วิ่งส่วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ
เจรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ญสข

นางสาวิ่งส่ธนกาญจน พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะ
ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

80 15p22n0196 ต้นทองคำ@〸ะลยเคมพื่อความบ"Jนฐาน

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อยแยลส
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ย

นางรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งกานต้นทองคำ@〸 วิ่งส่&งบันเทิงM/YYYY敨Pญ

นางสาวิ่งส่โยษ์##0YP耀มหาวิต้นทองคำ@〸า เอยมรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อดีบุก8整瑸臭澙梅 นางสาวิ่งส่ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนต้นทองคำ@〸ย จรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะมณ ภาคเหน"อ
ม&ย

นายณ&ฐพื่อความบล ภ<ษ์##0YP耀มหาวิา

นางสาวิ่งส่เบันเทิงM/YYYY敨Pญญาภา โชต้นทองคำ@〸
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸นะศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

84 15p22w0034 ส"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒สอน เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"อง ผ&งงานส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨P
การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เขยนโปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ม

นางสาวิ่งส่สโรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ชา เชดีบุก8整瑸臭澙梅ช<ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ม ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2

ดีบุก8整瑸臭澙梅.ช.พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒หมวิ่งส่&ฒน อ&งศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น ภาคเหน"อ
เวิ่งส่ช

เชยงใหม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3

ดีบุก8整瑸臭澙梅.ญ.พื่อความบชชาพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ลขต้นทองคำ@〸ป&ญจ ภาคกลาง
มานนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

เชยงใหม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

โปรแกรมเพิจารณาเข้าสู่รอบชอการประย์ที่ป:
9
กตัดสิน#ใชงาน กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]:มนกเรย์ที่ปน (11 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

86 15p23c0002 เคยวิ่งส่: โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มพื่อความบ&ฒนานต้นทองคำ@〸ยสารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒บันเทิงM/YYYY敨Pน HTML5 โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸ใช โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนบันเทิงM/YYYY敨Pดีบุก8整瑸臭澙梅นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เดีบุก8整瑸臭澙梅ชา
งาน
(สงห สงหเสน) ๒

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา
นายอภชาต้นทองคำ@〸 พื่อความบ<ลสวิ่งส่&สดีบุก8整瑸臭澙梅E

95 15p23w0012 กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะดีบุก8整瑸臭澙梅าษ์##0YP耀มหาวิทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นดีบุก8整瑸臭澙梅อจ
& ฉัตรธนะกุลDatรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยะ ; สามารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒คดีบุก8整瑸臭澙梅ค/านวิ่งส่ณไดีบุก8整瑸臭澙梅 โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸ใช โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนมหดีบุก8整瑸臭澙梅ลวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยานสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ นายบันเทิงM/YYYY敨PญนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น ศ&กดีบุก8整瑸臭澙梅EบันเทิงM/YYYY敨Pญญา
โดีบุก8整瑸臭澙梅ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pขอม<ลเปTนลายม"อผ<ใช
งาน
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

นายมน&สวิ่งส่น หาญมงคลช&ย

นายพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่ฒ วิ่งส่องวิ่งส่านช

นายภ&ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นน วิ่งส่นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นะ
สมบันเทิงM/YYYY敨P&ต้นทองคำ@〸

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸ใช โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนมหดีบุก8整瑸臭澙梅ลวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยานสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ นางศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ศ&กดีบุก8整瑸臭澙梅EบันเทิงM/YYYY敨Pญญารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น นางสาวิ่งส่บันเทิงM/YYYY敨Pญฑ์ ต้นทองคำกานต้นทองคำ@〸 ค<หา นางสาวิ่งส่ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ภ&ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒า โอภา
96 15p23w0015 แอพื่อความบพื่อความบลเคช&นชวิ่งส่ยการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ใชงานสมารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นโฟน
ส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pผ<พื่อความบการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นางสายต้นทองคำ@〸าบันเทิงM/YYYY敨Pนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pปฏิบัติการแอนดรอยด์␀湉慶楬桳敥⁴慮敭.¸ᄁ·ŶʂΎϣиҐ֊ࠐݘڌบันเทิงM/YYYY敨P&ต้นทองคำ@〸กา งาน
สรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบสน
วิ่งส่&ฒนสน
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณแอนดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อยดีบุก8整瑸臭澙梅

นางสาวิ่งส่วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณกานษ์##0YP耀มหาวิ ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
สนธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&กษ์##0YP耀มหาวิ

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpงข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpนพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบชวเตัดสินอร#แหังประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร-งที่ผ่านก 15 (NSC 2013)
โครงการที่ผ่านกผ่านการพิจาานการพิจารณาเข้าสู่รอบชจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpาสู่รอบชิงชนะเลิศp.[รอบชงชนะเลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]ศ
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

88 15p23c0202 โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มหาคาทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเหมาะสมทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นสดีบุก8整瑸臭澙梅ในการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨P โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸ใช โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนสามเสนวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ย นางกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กมล ก/าเนดีบุก8整瑸臭澙梅กาญจน นางสาวิ่งส่นธดีบุก8整瑸臭澙梅า จรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะขจรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่งศ นางสาวิ่งส่ก&ญญณ&ฏิบัติการแอนดรอยด์␀湉慶楬桳敥⁴慮敭.¸ᄁ·ŶʂΎϣиҐ֊ࠐݘڌฑ์ ต้นทองคำ กอ
แต้นทองคำ@〸งไมเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นนนสส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pแต้นทองคำ@〸ละบันเทิงM/YYYY敨Pคคล
งาน
บันเทิงM/YYYY敨Pญต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
94 15p23s0016 การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบยากรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณฝึกฝนการอ่าน ᵅᷙỺ…℈ↄ⋯⍳¨ᘀHO:/OOO330/ooo/sfx2/soนดีบุก8整瑸臭澙梅วิ่งส่ยวิ่งส่ธการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะมวิ่งส่ลผลภาพื่อความบ โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸ใช โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนสาธต้นทองคำ@〸
โดีบุก8整瑸臭澙梅ยใชชดีบุก8整瑸臭澙梅ขอม<ลภาพื่อความบจากดีบุก8整瑸臭澙梅าวิ่งส่เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยมและชดีบุก8整瑸臭澙梅 งาน
มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยสงขลา
ขอม<ลภาพื่อความบเวิ่งส่อรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ต้นทองคำ@〸ซต้นทองคำ@〸J
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายสมพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ชวิ่งส่ยอารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ย

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3
นางสาวิ่งส่บันเทิงM/YYYY敨Pษ์##0YP耀มหาวิบันเทิงM/YYYY敨Pง โภค&ย

นางสาวิ่งส่โชต้นทองคำ@〸กาญจ คง
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&กษ์##0YP耀มหาวิ

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคใต้นทองคำ@〸

ป&ต้นทองคำ@〸ต้นทองคำ@〸าน

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

Environment App Contest (5 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

97 15p31c0164 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pเฝึกฝนการอ่าน ᵅᷙỺ…℈ↄ⋯⍳¨ᘀHO:/OOO330/ooo/sfx2/soารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะวิ่งส่&งและเต้นทองคำ@〸อ
" นภ&ยภายในอทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยานปา แอพื่อความบลเคช&นออนไลนเพื่อความบ"อสง มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย
ไม
แวิ่งส่ดีบุก8整瑸臭澙梅ลอมทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นย&งย"น
พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะจอมเกลาธนบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
(Environment App Contest)

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา
นางสาวิ่งส่ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ อจลากล

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

นายภ&ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่ฒ เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"องกนกมาศ นางสาวิ่งส่ชณดีบุก8整瑸臭澙梅า ดีบุก8整瑸臭澙梅โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒จนเดีบุก8整瑸臭澙梅ช นางสาวิ่งส่จต้นทองคำ@〸น&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น มนไชย
อน&นต้นทองคำ@〸

98 15p31c0484 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะมวิ่งส่ลผลและจ&ดีบุก8整瑸臭澙梅การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ขอม<ลขาวิ่งส่สารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 แอพื่อความบลเคช&นออนไลนเพื่อความบ"อสง มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเกษ์##0YP耀มหาวิต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 นางสาวิ่งส่ห&ชทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น&ย ชาญเลขา นางสาวิ่งส่ปณยวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ภ<รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะหงษ์##0YP耀มหาวิ นายภาณ เกษ์##0YP耀มหาวิมอ&ครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่ภาส
จากเครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"อขายส&งคมออนไลนในชวิ่งส่งภ&ยพื่อความบบันเทิงM/YYYY敨Pต้นทองคำ@〸
& แวิ่งส่ดีบุก8整瑸臭澙梅ลอมทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นย&งย"น
(Environment App Contest)
99 15p31i0203

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ายงานสถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒านการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณและขอควิ่งส่ามชวิ่งส่ย
เหล"อฉัตรธนะกุลDatกเฉัตรธนะกุลDatนในสถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒านการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณอทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นกภ&ยผาน
เครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"อขายแอดีบุก8整瑸臭澙梅 ฮTอก

101 15p31s0027 คารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒บันเทิงM/YYYY敨Pอนคง ไลฟ

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

แอพื่อความบลเคช&นออนไลนเพื่อความบ"อสง มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยขอนแกน
แวิ่งส่ดีบุก8整瑸臭澙梅ลอมทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นย&งย"น
(Environment App Contest)

& โสอนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
นายจ&กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ชย

นายเพื่อความบชรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 อมทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นองค/า

นายเพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยวิ่งส่ พื่อความบลอาสา

นายส&คพื่อความบล พื่อความบาลกล

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก ขอนแกน
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3

แอพื่อความบลเคช&นออนไลนเพื่อความบ"อสง มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยสงขลา
แวิ่งส่ดีบุก8整瑸臭澙梅ลอมทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นย&งย"น
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
(Environment App Contest)

นายสธน แซวิ่งส่อง

นายปกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ นกแกวิ่งส่

นางสาวิ่งส่ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยานช สปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ย
ลลา

นางสาวิ่งส่กชมน กาญจน
จ&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคใต้นทองคำ@〸

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

สงขลา

Mobile Application (18 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

Mobile Application

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยบันเทิงM/YYYY敨P<รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบา

นายจ&กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒น สขสวิ่งส่&สดีบุก8整瑸臭澙梅Eชน

นายมนต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 งามอ&ครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กล

นางสาวิ่งส่ปวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ อาชาภ นางสาวิ่งส่จรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยา มงคลธน
ชาต้นทองคำ@〸
วิ่งส่&ฒน

118 15p32w0023 GuideMyTour: แอพื่อความบพื่อความบลเคช&นน/าทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นางดีบุก8整瑸臭澙梅วิ่งส่ย Mobile Application
การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ผสมผสานแผนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นสวิ่งส่นบันเทิงM/YYYY敨Pคคล ก&บันเทิงM/YYYY敨P
เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย Augmented reality และพื่อความบก&ดีบุก8整瑸臭澙梅
ดีบุก8整瑸臭澙梅าวิ่งส่เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยมบันเทิงM/YYYY敨Pนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pปฏิบัติการแอนดรอยด์␀湉慶楬桳敥⁴慮敭.¸ᄁ·ŶʂΎϣиҐ֊ࠐݘڌบันเทิงM/YYYY敨P&ต้นทองคำ@〸การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 Android
110 15p32i0078 จ&บันเทิงM/YYYY敨Pคอรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅ไมต้นทองคำ@〸องงอใครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
Mobile Application

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยมหดีบุก8整瑸臭澙梅ล
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาเขต้นทองคำ@〸ศาลายา

นางสาวิ่งส่ปยนช ศลปโชต้นทองคำ@〸

นางสาวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒สต้นทองคำ@〸า เสถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ภา
พื่อความบงษ์##0YP耀มหาวิ

นายวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸ม แกวิ่งส่พื่อความบจต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยส"อสารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒บันเทิงM/YYYY敨PนโทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศ&พื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเคล"อนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น Mobile Application
บันเทิงM/YYYY敨Pนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pปฏิบัติการแอนดรอยด์␀湉慶楬桳敥⁴慮敭.¸ᄁ·ŶʂΎϣиҐ֊ࠐݘڌบันเทิงM/YYYY敨Pต้นทองคำ@〸
& การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แอนดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อยดีบุก8整瑸臭澙梅

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชภ&ฎ
อดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธาน

นายภาณพื่อความบ&นธ ช"นบันเทิงM/YYYY敨Pญ

116 15p32n0220 เกมไพื่อความบบันเทิงM/YYYY敨Pนอปกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณแอนดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อยดีบุก8整瑸臭澙梅หลายๆเครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"อง Mobile Application
เช"อมต้นทองคำ@〸อโดีบุก8整瑸臭澙梅ยบันเทิงM/YYYY敨Pล<ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธ
<

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเชยงใหม

นายอธป รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะโยชนศลป นายฐต้นทองคำ@〸ภ<ม ก&นเขต้นทองคำ@〸ต้นทองคำ@〸

119 15p32w0062 เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเอTกซ: โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะยกต้นทองคำ@〸บันเทิงM/YYYY敨Pนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨P
โทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศ&พื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเคล"อนทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเพื่อความบ"อสน&บันเทิงM/YYYY敨Pสนนการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ออก
ก/าล&งกาย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยศลปากรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
นายโอภาส วิ่งส่งษ์##0YP耀มหาวิทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&พื่อความบย นายช&ชวิ่งส่าล โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งแสง
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาเขต้นทองคำ@〸พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชวิ่งส่&งสนาม
จ&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

107 15p32e0223 ฝึกฝนการอ่าน ᵅᷙỺ…℈ↄ⋯⍳¨ᘀHO:/OOO330/ooo/sfx2/soกลากเสน

112 15p32i0218

หัมวดโครงการ

Mobile Application

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

นางสาวิ่งส่ณ&ฐพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าก<ลศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยอบันเทิงM/YYYY敨Pลรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชธาน นายเกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยงศ&กดีบุก8整瑸臭澙梅E ต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะพื่อความบณ นายวิ่งส่&ชรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะ ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบ

นายวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ายทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธ พื่อความบลแสง

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก ชลบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก อบันเทิงM/YYYY敨Pลรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชธาน รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ
นายอนสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ ขปวิ่งส่&ต้นทองคำ@〸

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก อดีบุก8整瑸臭澙梅รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธาน
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

นายสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ภพื่อความบ ฟงเฟ"อง

ภาคเหน"อ

เชยงใหม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest (5 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

โครงการแข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpงข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpนพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาโปรแกรมคอมพิจารณาเข้าสู่รอบชวเตัดสินอร#แหังประเที่ผ่านกศไที่ผ่านกย์ที่ป คร-งที่ผ่านก 15 (NSC 2013)
โครงการที่ผ่านกผ่านการพิจาานการพิจารณาเข้าสู่รอบชจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศpาสู่รอบชิงชนะเลิศp.[รอบชงชนะเลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]ศ
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเชยงใหม

120 15p33c0179 การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<จ/าต้นทองคำ@〸&วิ่งส่อ&กษ์##0YP耀มหาวิรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ภาษ์##0YP耀มหาวิาไทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยดีบุก8整瑸臭澙梅วิ่งส่ยล&กษ์##0YP耀มหาวิณะทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น BEST 2013 : Thai
ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งจากฮสโต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มออฟโอเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนเต้นทองคำ@〸Tดีบุก8整瑸臭澙梅ก Character Recognition
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าเดีบุก8整瑸臭澙梅ยน
Contest

สถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒าบันเทิงM/YYYY敨Pน
& เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย
นายธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะ ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ากล
พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะจอมเกลาเจาคณทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นหารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
ลาดีบุก8整瑸臭澙梅กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨P&ง

นายธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะ ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ากล

122 15p33n0022 โครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่จสอบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<จ/าอ&กษ์##0YP耀มหาวิรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ภาษ์##0YP耀มหาวิาไทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นย
อยางมปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะสทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธภาพื่อความบ

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเชยงใหม

นายพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบ&นธ ลออช&ยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&งษ์##0YP耀มหาวิ

นายบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ สวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ
ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ฐ

BEST 2013 : Thai
Character Recognition
Contest

นายจรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธ ไชยจารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่ณช นายรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะพื่อความบพื่อความบ&ฒน ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่ช&ย

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

123 15p33n0254 การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<จ/าอ&กษ์##0YP耀มหาวิรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ภาษ์##0YP耀มหาวิาไทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยโดีบุก8整瑸臭澙梅ยใชวิ่งส่ธซ&พื่อความบพื่อความบอรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ต้นทองคำ@〸 BEST 2013 : Thai
เวิ่งส่คเต้นทองคำ@〸อรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แมชชน
Character Recognition
Contest

นายกานต้นทองคำ@〸 ปทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นานคม

นายฌาน&นต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ยศสมบันเทิงM/YYYY敨P&ต้นทองคำ@〸

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค

นายสงาพื่อความบงศ ป&ญญาแกวิ่งส่ ภาคเหน"อ

นายชยต้นทองคำ@〸ม วิ่งส่วิ่งส่&ชรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒โกเศศ

จงหัวด
เชยงใหม

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 1

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคเหน"อ

เชยงใหม

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3

121 15p33c0680 การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<จ/าต้นทองคำ@〸&วิ่งส่อ&กษ์##0YP耀มหาวิรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ภาษ์##0YP耀มหาวิาไทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยโดีบุก8整瑸臭澙梅ยใชต้นทองคำ@〸วิ่งส่& อธบันเทิงM/YYYY敨Pาย BEST 2013 : Thai
คณล&กษ์##0YP耀มหาวิณะ
Character Recognition
Contest

สถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒าบันเทิงM/YYYY敨Pน
& เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย
นายก&นต้นทองคำ@〸พื่อความบงษ์##0YP耀มหาวิ วิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ต้นทองคำ@〸น
พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะจอมเกลาเจาคณทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นหารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ป&ญญา
ลาดีบุก8整瑸臭澙梅กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨P&ง

นางสาวิ่งส่อ&งศมาล สทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธ
ภ&กต้นทองคำ@〸

นายธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าวิ่งส่เชษ์##0YP耀มหาวิฐ ธต้นทองคำ@〸จรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ญ
โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒จน

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

124 15p33w0061 วิ่งส่ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<จ/าอ&กขรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะภาพื่อความบโดีบุก8整瑸臭澙梅ยการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ผสมเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคนดีบุก8整瑸臭澙梅การุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะมวิ่งส่ลผลภาพื่อความบและการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ดีบุก8整瑸臭澙梅วิ่งส่ยเครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"อง

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยศลปากรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
นายภญโญ แทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะสาทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาเขต้นทองคำ@〸พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าชวิ่งส่&งสนาม สทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธE
จ&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายภญโญ แทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะสาทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น
สทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธE

นายศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ณย เดีบุก8整瑸臭澙梅ยนปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะไพื่อความบ

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

BEST 2013 : Thai
Character Recognition
Contest

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

9
สู่รอบชิงชนะเลิศp.[อบที่ผ่านก
เรย์ที่ปนสู่รอบชิงชนะเลิศp.[?าหัรบระบบการเรย์ที่ปนรออน#ไลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]น# กลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]:มคร อาจารย์ที่ป# (4 โครงการ)
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

127 15p41i0211

บันเทิงM/YYYY敨PทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนออนไลนต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒โกณมต้นทองคำ@〸

126 15p41i0057

ส"อม&ลต้นทองคำ@〸มเดีบุก8整瑸臭澙梅ยและเกมการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศกษ์##0YP耀มหาวิา เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒"อง
ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะชาคมอาเซยน

128 15p41n0127 library บันเทิงM/YYYY敨Pนพื่อความบ"Jนฐานขอม<ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นางฟสกสใน
ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มชาต้นทองคำ@〸
125 15p41i0053

โครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างขอม<ลแบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒าฟ

หัมวดโครงการ
ส"อบันเทิงM/YYYY敨PทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ออนไลน (Content for
Learning Management
System)
ส"อบันเทิงM/YYYY敨PทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ออนไลน (Content for
Learning Management
System)
ส"อบันเทิงM/YYYY敨PทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ออนไลน (Content for
Learning Management
System)
ส"อบันเทิงM/YYYY敨PทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ออนไลน (Content for
Learning Management
System)

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนเม"องพื่อความบลพื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาคม นางนกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 ปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸า

& สขรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
นายสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ชย

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนบันเทิงM/YYYY敨Pานขวิ่งส่างคล
ช<ชาต้นทองคำ@〸

นายวิ่งส่ฒพื่อความบงษ์##0YP耀มหาวิ ฮาบันเทิงM/YYYY敨Pพื่อความบนม

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนแมพื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยา

นายปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ภ<ม อนจ&บันเทิงM/YYYY敨P

โรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนชมแพื่อความบศกษ์##0YP耀มหาวิา

นายนพื่อความบคณ ส"บันเทิงM/YYYY敨Pเลย

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

นายวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่ธ อ&ครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กต้นทองคำ@〸&ญญู 朠@搠慲.un<

นายวิ่งส่รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒วิ่งส่&ฒน ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบยวิ่งส่&ฒน

นายธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ฉัตรธนะกุลDat&ต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒 อนถึงกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒า

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก ขอนแกน
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 2

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบนม
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3

ภาคเหน"อ

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น 3

ล/าปาง

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นออก ขอนแกน
เฉัตรธนะกุลDatยงเหน"อ

รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลชมเชย

รางวลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]พิจารณาเข้าสู่รอบชเศษ Microsoft Openness & Innovation Award
ที่ผ่านก

รหัสู่รอบชิงชนะเลิศp.[

โครงการ

หัมวดโครงการ

สู่รอบชิงชนะเลิศp.[ถาบน

41 15p14c0360 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pชวิ่งส่ยแพื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&งส

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"องานการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒พื่อความบ&ฒนา
ดีบุก8整瑸臭澙梅านวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาศาสต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒และ
เทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย

มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นคโนโลย
พื่อความบรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะจอมเกลาธนบันเทิงM/YYYY敨Pรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

"
30 15p12w0002 รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ะบันเทิงM/YYYY敨PบันเทิงM/YYYY敨Pสอการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒
เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยนรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<ค/าศ&พื่อความบทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นภาษ์##0YP耀มหาวิาอ&งกฤษ์##0YP耀มหาวิ
ส/าหรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&บันเทิงM/YYYY敨Pผ<เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มต้นทองคำ@〸น

โปรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒แกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มเพื่อความบ"อสงเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒มการุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒เรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ยน มหาวิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาล&ยมหดีบุก8整瑸臭澙梅ล
รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒<
วิ่งส่ทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นยาเขต้นทองคำ@〸ศาลายา

อาจารย์ที่ป#ที่ผ่านกปร%กษา

หัวหันาโครงการ

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 2

นางสาวิ่งส่ธรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ณ อจลากล

นายกรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ชกาย อารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒กจเสรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นางสาวิ่งส่ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒&ณยา ภมมา

นางสาวิ่งส่ศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒สภา ปาลกะ
วิ่งส่งศ ณ อยธยา

นายสทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นธโชต้นทองคำ@〸 ฉัตรธนะกุลDat&ต้นทองคำ@〸รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ธนะกล นายกฤต้นทองคำ@〸น&นทิงM/YYYY敨P⁴楷耀น สโรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ดีบุก8整瑸臭澙梅ม

ผ่านการพิจาพิจารณาเข้าสู่รอบชฒนาคนที่ผ่านก 3

ภาค

จงหัวด

ผ่านการพิจาลิศp.[NatNum1][$-41E][~buddhist]การตัดสินดสู่รอบชิงชนะเลิศp.[น

นายธนาน&นต้นทองคำ@〸 พื่อความบ&ฒนางก<รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

ภาคกลาง

กรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒งเทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นพื่อความบมหา รุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒างวิ่งส่&ลพื่อความบเศษ์##0YP耀มหาวิ
นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒

นายศรุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ศ&กดีบุก8整瑸臭澙梅E นาคะวิ่งส่วิ่งส่&ฒน

ภาคต้นทองคำ@〸ะวิ่งส่&นต้นทองคำ@〸ก

นครุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒ปฐม

ผ<แทิงM/YYYY敨P⁴楷耀นนส/ารุงศรี⁴H畣獲ꦔ撒m.ꥼ撒อง

