
 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายจิรเดช  พรมอ่อน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6034 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีวงศ์ตระกูล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6035 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายภควัต  อ่อนสําอาง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6036 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายประเสริฐ  บุญโห ้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6037 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายพศิน  สุขุมาลจันทร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6038 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายปัญญา สนธิธรรม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6039 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายอัครัช  ดวงบุบผา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6040 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายมรุพงศ์ กุลสิงห ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6041 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายตุลธวัช พานิชยิ่ง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6042 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายหฤษฎ์ พลังพัฒนากิจ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6043 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6044 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กหญิงปนดัดา  ฝ่ายชาวนา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6045 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กหญิงพรพิมน  พรมรักษา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6046 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายกิตติศักดิ์  มครนันท ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6047 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายศุภเสกย์ ธนบดีภัทร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6048 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายภวัต แก้วปานกัน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6049 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายภาสกร คงบุญเกียรติ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6050 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวพนัทวิา เหล่าสมบัต ิ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6051 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายกิตติศักดิ์  พูนปาน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6052 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายธราดล อินทอง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6053 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายพิธวิัฒน์ ชูหน ู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6054 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6055 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายเมธาสทิธิ์ หิรัญสนิสนุทร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6056 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายปัณณชัย รอดแก้ว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6057 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายศรัณย์ ลวกิตติไชยยันต์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6058 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางจุฑารัตน์ สิริวบิูลย์ผล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6059 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายปัณณ์ กลแกม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6060 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กหญิงปุณณ์ กลแกม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6061 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายอรรถพร  แซ่เอี้ยว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6062 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายสถิระ จันทรกุลชัย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6063 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายพชร จันทรกุลชัย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6064 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายบุญเกียรติ  จันทรกุลชัย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6065 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายฉันทัช ออรุ่งโรจน ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6066 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กหญิงสมัชญา ออรุ่งโรจน ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6067 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตาลักษณ์  ออรุ่งโรจน ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6068 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายสรวิชญ์ ลภนะพนัธุ์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6069 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายวรรท วิณวันค์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6070 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายกรดนัย กระแสโท 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6071 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายสุที เกิดจันอัด 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6072 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายพสิษฐ์ ชิงสกุล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6073 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายสรวัชร์ ฤกษ์ศิริรัตน ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6074 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายภูมิพัฒน สัตย์เพริศพราย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6075 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กหญิงนทิาน ตัณฑวิเชียร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6076 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายธรรมธร ปวณี์วรรณ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6077 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายปิยะกุล เหลา่เเกียรติกุล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6078 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายกัญจน์พิสษิฐ์ สนิไพศาลทรัพย์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6079 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายวรเมศ วนาธนสุวรรณ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6080 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายกีรติ จิรมนัสวิญญ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6081 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายสุนทร เกิดจันอัด 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6082 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายพีรพัฒน์ การุญ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6083 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายพลพล  ปัญญาประชุม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6084 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายณัฐพล  วงศ์แก้ว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6085 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  ปานคํา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6086 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายทักษ์ดนัย พฒันวงค์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6087 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายทวีศักดิ์  พัฒนวงค์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6088 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายขชล สมวงศ์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6089 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายจิตรพงศ์ สามิภักดิ ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6090 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

คุณพวงเพ็ชร ชุมทอง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6091 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายพรหมพิริยะ พลูวิรัตน์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6092 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายธัชตะวัน เฉลิมพรมงคล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6093 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายธีธัช  เฉลิมพรมงคล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6094 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายศิรปวีร์ สุวรรณ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6095 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายสุภัทรดสิ ถาวรวส ุ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6096 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวนาถญาณี สนิทกลาง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6097 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายพิชญุตม์ พิชเยนทรโยธิน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6098 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายณัฏฐ์ พิชเยนทรโยธนิ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6099 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายนนทพทัธ์ โฆษิตคุณกานต์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6100 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายนภสินธุ์ ตรีรยาภอวฒัน์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6101 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายธีร์ธรรม ตรีรยาภอวฒัน์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6102 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายธนบดี ฤทธิ์เดชขจร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6103 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายอธิศ เชื้อธรรมชาญ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6104 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายศิวกร สายทว ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6105 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายธนภูมิ สายทว ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6106 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายอธิษธา บากุ๊ส ปรียอซูซลีอ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6107 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองขัต ิ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6108 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายอริย์ภพ ใจมูล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6109 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายณัฐวัฒน์ เรืองโรจน ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6110 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายปฏิภาณ หินรามัญ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6111 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายณพปกร จันทร์สาํราญ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6112 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

เด็กชายกิระโรจน์ ดีกัณกง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6113 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางอารยา วสุธนรัตนส์กุล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นครูที่ปรึกษา ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 6114 / 2557 

การแข่งขันหุ่นยนตเ์ยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ศนูย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  


