
 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายพรหมพิริยะ  พลูวิรัตน ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-01 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายพิชญก์าณต์  ชัยโรจน ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-02 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายพิษณุ  ป้อมเสมา 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-03 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-04 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายปรวีร์  สบืทายาท 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-05 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายพงศกร  ม่วงค า 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-06 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายพิษณุ  ป้อมเสมา 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-07 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-08 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายมกรา  กมึ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-09 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กหญิงนัทรนนัท์  โพธิ์กลัด 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-10 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายพิษณุ  ป้อมเสมา 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-11 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-12 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายธนกฤต  น้อยลา 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-13 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายวีระ  คุ้มเกรง 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-14 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายณัฐพล  ฮวดสุนทร 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-15 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางกนกจิต  สีด้วง 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-16 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายวัทธิกร  บางบ่อ 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-17 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายสิริฤกษ์  อิ่นแก้ว 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-18 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายศุภวิชญ์  ฤทธิ์มาก 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-19 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวอชิรญาภา  จั่นเพ็ชร 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-20 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายชนาธปิ  วรสิงห์ 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-21 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายสุพฒัน์  สัตตทพิย์พงศ ์
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-22 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายณัฐพล  บัวอุไร 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-23 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นายพีระพงษ์  ปรีดาชม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-24 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-25 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายวัชรวิศร์  ปราชญ์เปี่ยมสุข 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-26 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายคเณศ  ตนัติวัฒนารมย ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-27 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสายพิน  งามสง่า 
โรงเรียนปากเกร็ด 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-28 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต 
โรงเรียนปากเกร็ด 

 

ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-29 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยแก้ว 
โรงเรียนปากเกร็ด 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-30 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายปิยพัทธ์  ฟ้ารุ่งเรือง 
โรงเรียนปากเกร็ด 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-31 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายภาสกร  นาคพิทักษ์กลุ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-32 



 

 

 
 

 
 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

เด็กชายวริทธา  เทพแก้ว 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Program Able (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้) 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
และการแข่งขัน Thailand Battle Droid Arena 2019 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 
 

 

 
   (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ Program Able 2019-33 


