
 

 

 

 

 

 

 

 

  

รศ.ธีรวัฒน์  ประกอบผล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5882 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.เริงวุฒิ  ชูเมือง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5883 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.ธันยวัต  สมใจทวีพร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5884 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

รศ.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5885 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพรชัย  ถาวรนาน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5886 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.มนทิพย์  ทรงกิติพิศาล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5887 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายธรณินทร์  เมฆศิริ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5888 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายเลิศชาย  รัตนะ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5889 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายสุรวทิย์  พลมณ ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5890 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายมนต์ชัย  ปานธูป 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5891 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายสมเดช  ดีทรัพย์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5892 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.สนุีย์  สอนตระกูล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5893 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายจิรศักดิ์  สุวรรณโน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5894 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวไิล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5895 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายต่อศักดิ์  จันทรวสิูตร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5896 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายภชภสิษ  วงศาโรจน ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5897 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5898 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพีระชัย  อากาศวิภาต 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5899 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายองอาจ พรมประไพ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5900 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายจิรัฏฐ์  แจ่มสวา่ง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5901 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายมานะ  ประจงจิตร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5902 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางวไิลลักษณ์  แสนเสนา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5903 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางกมลทนิ  พรมประไพ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5904 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางวิมล  ประจงจิตร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5905 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายเฉลิมพล  มีดวง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5906 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายวรณัฐ  หมีทอง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5907 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายเทเวศร์  ม่วงพลับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5908 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวณฏัฐิกา  หลอดแก้ว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5909 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5910 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายธวัชชัย  ถาวรกาย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5911 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายณฐัวุฒิ  เมฆสงค์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5912 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายนคร  จันทหิลา้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5913 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายสมชาย อาดัมบินยาวา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5914 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพิชิตชัย  รัตนวิจิตร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5915 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวสนุีย์  แซ่อึ้ง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5916 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพนธ์วศษิฎ์  กลางนภา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5917 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายนพินธ์  สมัครค้า 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5918 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายนวรัตน์  พรหมจักร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5919 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายสายธาร  รวบรัด 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5920 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายมนตรี  อกอุ่น 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5921 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายนายจตุรงค์  กมลเลิศ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5922 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายปรีชา  โสมะภีร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5923 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5924 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายจิตรกร ปันทราช 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5925 / 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 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5926 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสวลี  โสมะภีร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5927 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5928 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางหนพูร  พรหมจักร 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5929 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายอนุรักษ์  เพชรไทย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5930 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายไพทูรย์  แสนเสนา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5931 / 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายธง  ต่อยอด 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

เป็นคณะกรรมการ 

( นางดวงสมร  คล่องสารา )  
รองผู้อํานวยการ รักษาการแทน  

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขที่ 5932 / 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  


