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การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศให้จัดงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีหลักการว่า   ในกรณีที่ต้องคัดเลือก
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะ
กิจกรรมเป็นรายกิจกรรมไป โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รับผิดชอบในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 
รวม ๑๖ กิจกรรม  
 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ ไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ  
โดยเปิดโอกาสให้กับทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. จากงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๖ กิจกรรม  ใน ๔ ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๕๔ 
ทีม ซึ่งเป็นทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ใน ๔ ภูมิภาค จ านวน ๕๔ ทีม (๑ ทีม ประกอบด้วย นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ๓ คน  
และครูที่ปรึกษา ๑ คน) รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ คน โดยท าการแข่งขันใน ๒๗ รายการแข่งขัน  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป โดยในปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติ จะจัดขึ้น
ในประเทศไทย จ านวน ๓ รายการแข่งขัน ได้แก่ ๑. การแข่งขันหุ่นยนต์ International Robotic Olympiad 2019 
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒.การแข่งขันหุ่นยนต์ World 
Robot Game ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ ๓. การแข่งขัน
หุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2019 ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                 
            ผลการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

รายการ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

ทีมตวัแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ International Robotic Olympiad 2019  
ระหว่างวันที ่๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยก์ารค้าเซียร์รังสติ จังหวดัปทุมธานี 
Hand Generator Robot Sled 
Race (อายุไม่เกิน 12 ปี) 

เด็กชายวงศกร  พะละเลิศ นักเรียน บ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 

นายไพฑูรย์  อุ่นอบ ครูที่ปรกึษาทมี บ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 

Environmental Protection – 
Sea Surface Sweeper Robot 
Game (อายุไม่เกิน 12 ปี) 

เด็กชายติณณ ์ เทพพทิักษ์ นักเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 

เด็กชายคุณญ ์ เทพพทิักษ์ นักเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 

เด็กชายกสิณชน  ราชพล นักเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 

การจัดการแข่งขันหุ่นยนต ์สพฐ. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไป
แข่งขันในเวทีระดับนานาชาต ิ

วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 
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รายการ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

นายพงษ์เพชร  จันลาภา ครูที่ปรกึษาทมี เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 

Hand Generator Single Motor 
Robot Appearance Design 
Competition (อายุไม่เกิน 12 ปี) 

เด็กชายอนณ  ฤทธิรณสกุล นักเรียน บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 

เด็กชายล ี ฮง นักเรียน บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 

เด็กชายบุญไท  ยาด นักเรียน บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 

นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล ครูที่ปรกึษาทมี บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 

Robot Horse Relay 
Competition (อายุ 13-19 ปี) 

นางสาวกัลย์สุดา  พนาศรี
จินดา 

นักเรียน บ้านห้วยน ้าเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 

เด็กหญิงเกสรา  โกยเหย่อ นักเรียน บ้านห้วยน ้าเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 

เด็กหญิงสวรนิทร ์ วุ่ยย่ือ นักเรียน บ้านห้วยน ้าเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 

นางสาวสุภาลนิ ี คุณขยัน ครูที่ปรกึษาทมี บ้านห้วยน ้าเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 

Hand Generator Robot Sled 
Race (อายุ 13-19 ปี) 

นายไตรภพ  สัจธรรม นักเรียน ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี
,อ้านาจเจริญ) 

นายณัฐพล  จ้าปานนท ์ นักเรียน ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี
,อ้านาจเจริญ) 

นายธีระวฒัน ์ แก้วโท นักเรียน ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี
,อ้านาจเจริญ) 

นายดารากรณ ์ อัปกาญจน ์ ครูที่ปรกึษาทมี ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี
,อ้านาจเจริญ) 

Hand Generator Worm Robot 
Short Distance Run 
Competition (อายุ 13-19 ปี) 

เด็กชายณฐัพล  สิงยะเมอืง นักเรียน บ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 

เด็กชายภาณุพงศ ์ วรรณ
นิยม 

นักเรียน บ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 

นายไพฑูรย์  อุ่นอบ ครูที่ปรกึษาทมี บ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 

Environmental Protection – 
Sea Surface Sweeper Robot 
Game (อายุ 13-19 ปี) 

นายนทเีทพ  ชัยศิรินทร ์ นักเรียน หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

นายทินภทัร  ทิมโต นักเรียน หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

นายรณชัย  ทิมภินนัท ์ นักเรียน หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

นายวุฒิชัย  บัวสันเทียะ ครูที่ปรกึษาทมี หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

Hand Generator 2 legs Robot 
Short Distance Run 
Competition (อายุ 13-19 ปี) 

นายพูลพัฒน ์ ดอกจนัทร ์ นักเรียน อ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุร,ีลพบุรี,
ชัยนาท,อ่างทอง) 

เด็กชายปารเมศ  นาม
ประเทอืง 

นักเรียน อ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุร,ีลพบุรี,
ชัยนาท,อ่างทอง) 

เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์ นักเรียน อ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุร,ีลพบุรี,
ชัยนาท,อ่างทอง) 

นายจรัสเดช  ชัชวาลย์ ครูที่ปรกึษาทมี อ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุร,ีลพบุรี,
ชัยนาท,อ่างทอง) 

Hand Generator Robot 
Backstroke Swimming 
Competition (อายุ 13-19 ปี) 

นายสราวุธ  เครือตาแกว้ นักเรียน โพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 

นายอภิสิทธิ ์ อุปต ิ นักเรียน โพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 

นายนวรตัน ์ พรหมจักร ครูที่ปรกึษาทมี โพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 

Robot Basketball Competition 
Competition (อายุ 13-19 ปี) 

นายสุวิจักขณ ์ จักวาโชต ิ นักเรียน ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

เด็กชายระพีพัฒน ์ แดนดง
เมือง 

นักเรียน ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

เด็กชายอวิรธุ ์ บุบผาเทพ นักเรียน ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

นางสาวยุพด ี ปรีด ี ครูที่ปรกึษาทมี ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 
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รายการ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
ทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game  
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยก์ารค้าเซยีร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

Master Programmable Line 
Tracking (อายุ 7 - 10 ปี) 

เด็กชายติณณ ์ เทพพทิักษ์ นักเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 

 
นายพงษ์เพชร  จันลาภา ครูที่ปรกึษาทมี เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 

Junior Programmable Line 
Tracking (อายุ 11 - 14 ปี) 

เด็กชายภูมิพฒัน ์ ธรรมนา
รักษ์ 

นักเรียน ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 

 
นายสุริยา  ป้อมแดง ครูที่ปรกึษาทมี ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 

Junior iBEAM Line Tracking 
(อายุ 11 - 14 ปี) 

เด็กชายปารเมศ  นาม
ประเทอืง 

นักเรียน อ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุร,ีลพบุรี,
ชัยนาท,อ่างทอง)  

นายจรัสเดช  ชัชวาลย์ ครูที่ปรกึษาทมี อ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุร,ีลพบุรี,
ชัยนาท,อ่างทอง) 

Junior Mini Search & Rescue 
Robot (อายุ 11 - 14 ปี) 

เด็กชายสทุธิภทัร  ศรีใสสงค ์ นักเรียน บ้านโกรกลกึ สพป. อุทัยธานี เขต 2 

เด็กชายธนสร  ท่าขุมดนิ นักเรียน บ้านโกรกลกึ สพป. อุทัยธานี เขต 2 

เด็กชายดนุพล  ง้อตระกูล นักเรียน บ้านโกรกลกึ สพป. อุทัยธานี เขต 2 

นางวรณัน  จงหมอ่ง ครูที่ปรกึษาทมี บ้านโกรกลกึ สพป. อุทัยธานี เขต 2 

Junior Intelligence Robot (อายุ 
11 - 14 ปี) 

เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล นักเรียน สวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 

นายธีรพงศ์  จันทรัตน ์ ครูที่ปรกึษาทมี สวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 

Senior Programmable Line 
Tracking (อายุ 15 - 19 ปี) 

นายสุวิจักขณ ์ จักวาโชต ิ นักเรียน ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

นางสาวยุพด ี ปรีด ี ครูที่ปรกึษาทมี ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

Senior iBEAM Line Tracking 
(อายุ 15 - 19 ปี) 

นายสิทธิชัย  ดีศร ี นักเรียน เก้าเลี ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

นายณัฐิวุฒ ิ เพชรถกึ นักเรียน เก้าเลี ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

นายสังสรรค ์ แต่งสกุล ครูที่ปรกึษาทมี เก้าเลี ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

Senior Mini Search & Rescue 
Robot (อายุ 15 - 19 ปี) 

นายบัญชา  พวงพิกุล นักเรียน แปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา
,สมุทรปราการ) 

เด็กชายธนกฤต  นาคสวัสดิ ์ นักเรียน แปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา
,สมุทรปราการ) 

นางอังคณา  นาเจริญ ครูที่ปรกึษาทมี แปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา
,สมุทรปราการ) 

Senior Intelligence Robot 
(อายุ 15 - 19 ปี) 

นายมนูวทิย์  นาเมอืงรกัษ์ นักเรียน ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

นายจิรัฏฐ ์ ทวีทรัพย์กมล นักเรียน ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

นายกฤตเมธ  อรัญชัย นักเรียน ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

นางสาวยุพด ี ปรีด ี ครูที่ปรกึษาทมี ร่องค้า สพม. เขต 24 (กาฬสนิธุ์) 

Junior Robot Gathering (อายุไม่
เกิน 14 ปี) 

เด็กชายอนนัตชัย  จอมแปง นักเรียน บ้านน ้าแพร ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

เด็กชายกิตตินนัท ์ ดอกเขียว นักเรียน บ้านน ้าแพร ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

เด็กหญิงนวรัตน ์ ปินตา นักเรียน บ้านน ้าแพร ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

นายจิรพงษ์  ค้าปวง ครูที่ปรกึษาทมี บ้านน ้าแพร ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

Junior Line Adventure (อายุไม่
เกิน 14 ปี) 
 
 
 
 

เด็กชายอนนัตชัย  จอมแปง นักเรียน บ้านน ้าแพร ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

เด็กชายกิตตินนัท ์ ดอกเขียว นักเรียน บ้านน ้าแพร ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

เด็กหญิงนวรัตน ์ ปินตา นักเรียน บ้านน ้าแพร ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

นายจิรพงษ์  ค้าปวง ครูที่ปรกึษาทมี บ้านน ้าแพร ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 
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ทีมตวัแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2019  
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Junior Underwater (อายุไม่เกิน 
14 ปี) 

เด็กชายอคิระ  อรรคนิตย์ 
เจปป์เพเซ่น 

นักเรียน ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดค้าสาย
ทอง) 

สพป. มุกดาหาร 

เด็กชายตรีรัชชา  วัฏฏานนท ์ นักเรียน ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดค้าสาย
ทอง) 

สพป. มุกดาหาร 

เด็กชายฐิติภัทร ์ เชี่ยวชาญ นักเรียน ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดค้าสาย
ทอง) 

สพป. มุกดาหาร 

นายประยุทธ  สุภาคาร ครูที่ปรกึษาทมี ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดค้าสาย
ทอง) 

สพป. มุกดาหาร 

Senior Robot Gathering (อายุ 15 
-19 ปี) 

นายธนากร  หอมหวล นักเรียน มัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 

นายนิติศักดิ ์ อรโมน นักเรียน มัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 

นายอัษฎาวุธ  แสงดี นักเรียน มัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 

นายมนตร ี อกอุ่น ครูที่ปรกึษาทมี มัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 

Senior Line Adventure (อายุ 15 
-19 ปี) 

นางสาวลดาวัลย์  บัวเพ็ง นักเรียน พนมทวนชนูปถัมภ ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

 นางสาวชลธิชา  สีเงิน นักเรียน พนมทวนชนูปถัมภ ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

นายกิตติศกัดิ ์ ภุมรนิทร ์ ครูที่ปรกึษาทมี พนมทวนชนูปถัมภ ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

Senior Underwater (อายุ 15 -19 
ปี) 

นายนทเีทพ  ชัยศิรินทร ์ นักเรียน หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

นายทินภทัร  ทิมโต นักเรียน หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

นายรณชัย  ทิมภินนัท ์ นักเรียน หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

นายวุฒิชัย  บัวสันเทียะ ครูที่ปรกึษาทมี หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์
,อุทัยธานี) 

Mission Challenge (อายุ 15 -19 
ปี) 

นายณัฐธญัญนนท ์ อภิรชตา
นนท ์

นักเรียน จักรค้าคณาทร จังหวดัล้าพูน สพม. เขต 35 (ล้าปาง,ล้าพูน) 

นายรามฤทธิ ์ สุดใจ นักเรียน จักรค้าคณาทร จังหวดัล้าพูน สพม. เขต 35 (ล้าปาง,ล้าพูน) 

นายกฤติพงศ ์ กระแสร ์ นักเรียน จักรค้าคณาทร จังหวดัล้าพูน สพม. เขต 35 (ล้าปาง,ล้าพูน) 

นางชลภิรัตน ์ แกว้มูล ครูที่ปรกึษาทมี จักรค้าคณาทร จังหวดัล้าพูน สพม. เขต 35 (ล้าปาง,ล้าพูน) 
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