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ปป 2552-2553 โปรแกรมตรวจขผอสอบและววเคราะหยผลการสอบ ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทนนจากคณะววศวกรรมศาสตรย มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
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- ผลงานเดชน Open House for Young Talents 2011 Mobile ประจกาปป 2555 เรยอช ง "ระบบนกาทางสกาหรสบรถประจกาทางบนโทรศสพทยมอย ถยอระบบปฏวบตส กว ารแอนดรอยดย" จาก
สกานสกงานสชงเสรวมอนตสาหกรรมซอฟตยแวรยแหชงชาตว (องคยการมหาชน)
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