
รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Tracking Robot Contest 2019) 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ  อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6) 
จัดโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์สกรณ์  บุษบง เบอร์โทรศัพท ์09 1435  4359 
ทีมที ่ ชื่อทีม ชื่อ – สุกล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม โรงเรียน หมายเหต ุ

1 
 

 นายธนกฤต ไปหนี้ 
นายณัฐกิตต์ ดาวไธสง 
นายตรัยภูวนาถ สิงห์แก้ว 

นายกว้าง ไปหนี้ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 
 

2 
 

 นายกฤตณัฐ นวลไธสง 
นายภูวภัทร สืบทอง 
นายศรัญญู พื้นอินทร์ 

นายภัทรพล เทียมจันทร์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 
 

3 
 

 นายกฤตณัฐ นวลไธสง 
นายภูวภัทร สืบทอง 
นายศรัญญู พื้นอินทร์ 

นายกว้าง ไปหนี้ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 
 

4 
 

B.K.Robot1 เด็กชายกานต์  สุขวิเศษ 
เด็กชายชานภาพ  หงษาล้วน 
นางสาวไพรริน  พิลาลี 

นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด 
 

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
 

5 
 

B.K.Robot2 นายจักรกฤษณ์  ผาบุตร 
นายอชิตพล  บ ารัมย์ 
นายกิตติศักดิ์  บุ้งทอง 

นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด 
 

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
 

6 
 

 นายเจตชฎา เรียบไธสง 
นางสาวธัญลักษณ์ อินทร์นอก 
นางสาวกุสุมา สวนงาม 

นายพรมมี ประยุทธเต โรงเรียนสตึก 
 

7  นางสาวนภัสรณ์ เปษาโก 
นางสาวพิมพกานต์ ยิ่งนอก 
นางสาวสุดารัตน์ อุปเท่ห์ 

นายพรมมี ประยุทธเต โรงเรียนสตึก 
 

8  นางสาวสุขจิรัตน์ เรือนเพชร 
นางสาวโสมพกา วิชัย 

นายพรมมี ประยุทธเต โรงเรียนสตึก 
 



ทีมที ่ ชื่อทีม ชื่อ – สุกล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม โรงเรียน หมายเหต ุ
นายทนุเดช อ่อนเพลีย 

9  เด็กชายนัทเศรษฐ์ นุ่มนวลศรี 
เด็กชายจตุพร ต้นโต 
เด็กชายสมบูรณ์แบบ ปักเสติ 

นายอธิภัทร ยอดนางรอง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 

10  นายทัตดนัย ดีราชรัมย์ 
นายธาราธร อินนา 
นายภูมินทร์ สอาด 

นายอุดมศักดิ์ ส ารวจวงค์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 

11  เด็กชายกิตธาดา ยอดนางรอง 
เด็กชายภัทรพล มีเปรี่ยม 
เด็กชายเกียรติคุณ ทองชมพู 

นายชัยเจริญ พูนเพิ่ม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 

12  นายชัชวาล อังกรรัมย์ 
น.ส.ดารินทร์ กรุมรัมย์ 
น.ส.รตนพรรณ แก้วศรีใส 

นายบรรลุ ช่อชู โรงเรียนภัทรบพิตร 
 

13  น.ส.อภิสร ดอนเหนือ 
นายบุญถึง เพ็งเพราะ 
น.ส.ณัฐธิดา กรงรัมย์ 

นายบรรลุ ช่อชู โรงเรียนภัทรบพิตร 
 

14  นายชนินทร์ เตือประโคน 
นายปุญญพัฒน์ ปานโท้ 
นายณัฐสิทธิ์ ธนูศิลป์ 

นายสุเมฆ วิลาจันทร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
 

15  นายอตเิทพ จักสาน 
นายวรวุฒิ เสร็จสิ้น 
นายสุรสีห์ งับประโคน 

นางรษา วิลาจันทร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
 

16  ด.ญ.ทองพรรณพัฒน์ แก้วพิพัฒน์กุล 
ด.ญ.บุษราคัม สิทธิสาร 
ด.ญ.ภัทราพร ภูบัวดวง 

นางรษา วิลาจันทร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
 

17  ด.ช.ธีรภัทร สุขผดุง 
ด.ช. นวพล สินธุสกุล 
ด.ช. หริรักษ์ ตึกประโคน 

นายสุเมฆ วิลาจันทร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
 



ทีมที ่ ชื่อทีม ชื่อ – สุกล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม โรงเรียน หมายเหต ุ
18  นายขวัญชัย คงขาว 

นางสาวจุฑาทิพย์ อังกาบก่ิง 
นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

 

19  นางสาวนัฐยา ละอองเอก 
นางสาวสุภาพร หล่าไธสง 

นางสาวภษกรณ์ อยู่แทกู้ล โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 
 

20  นายธนกฤต วิโรจน์สกุล 
นายอนุชา ข าเอนก 

นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 
 

21  นายพิพัฒน์ แรมพิมาย 
นายณัฐวุฒิ มีสุข 

นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 
 

22  นางสาวธิชากรณ์ เดชศรีมงคลกุล 
นางสาวสุดารัตน์ โชชะรัมย์ 

นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 

23  นายภูริภัทร ค าชัย 
นางสาวสุรีภรณ์ พรชัย 

นางนวรัตน์ ปักการะเน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 

24  นายธณรัฐ ขจรพันธ์ 
นายเทียนชัย ชัยศรี 

นายอิทธิพล ดาบรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 

25  นายกฤษณะ บุญเรือน 
เด็กชายประวิทย์ ดาวเรืองรัมย์ 

นายชาญวิทย วลัยศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ 
 

26  เด็กชายเดวิด ฮาร์ดวิค 
เด็กชายพิฆเนศกุมาร ซิงห์ 

นายวิทวัส นาคดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ 
 

27  นายสมชาย เหล่าจ าปา 
นางสาวอรวรรณ บุญเหมาะ 
เด็กชายชยากร สุตา 

นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
 

28  นายชนาธิป บุญเจริญ 
นางสาวจันทร์จิรา นางาม 
เด็กชายปฐมพงษ์ ดวงศรี 

นายธนศักดิ์ บุญมี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
 

29  นางสาวพลอย ตราครบุรี 
นายทินพล ดาราย้อย 
เด็กชายสรวิทย์ แรงประโคน 
 

นายธนศักดิ์ บุญมี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

 



ทีมที ่ ชื่อทีม ชื่อ – สุกล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม โรงเรียน หมายเหต ุ
30  นางสาวจินตนา ตากลาง 

นางสาวพัณณิตา เรือนประโคน 
เด็กชายชนะชล ปกประโคน 

นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
 

31  นางสาวณัฐธิดา สังฆระ 
นางสาวแววตา แก้วหยก 
เด็กชายยศพล บังทอง 

นายภาคภูมิ พัชนี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
 

32  นางสาวชัญชนา โอ้ทา 
นายกฤษกร จรศรชัย 
นายธนภัทร จงสวัสดิ์ 

นายนิรัติศัย งามเลิศ โรงเรียนมีชัยพัฒนา 
 

33  เด็กชายธนกฤต อินทร์แก้ว 
เด็กชายสิริปุณชัย ใจกล้า 
เด็กชายเจษฎา ธัญญะ 

นางสาวกาญจนา อุ่นค า โรงเรียนมีชัยพัฒนา 
 

 



รูปภาพสถานที่จัดกิจกรรม  
ณ อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)  อยู่ระหว่างอาคาร 15 และอาคาร 20 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 



 

 


