
ประกาศรายชื่อทีม การแขงขันหุนยนต Maejo Phrae Robotics Challenge 2022 

ระดับมธัยมศึกษาตอนตน(ม.1-ม.3) 

ลำดับท่ี ช่ือโรงเรียน จังหวัด ช่ือทีม ผูเขาแขงขัน ผูควบคุมทีม 

1 จอมทองวิทยา เชียงใหม จอมทองRobot 1 เด็กชายพิศลย สุขสวัสดิ์  ม.1  

เด็กชายนิติธร   ธนันชัย ม.2  

เด็กชายสรชัช  ธนันชัย ม.2 

นายวิทยา   ยาสาร 

นายวุฒิกร  คำแกว 

2 จอมทองวิทยา เชียงใหม จอมทองโรบอท 2 เด็กชายปยพงษ จำปาศรี  ม.2 

เด็กชายลาภิศ  อินตะยศ  ม.2 

เด็กชายจิตติภัทร วงศใจมา ม.2 

นายวิทยา  ยาสาร 

นายชลนที  บุญทา 

3 จอมทองวิทยา เชียงใหม จอมทองโรบอท 3 เด็กชายรัฐศาสร เมมาคำ  ม.3 

เด็กชายทักษดนัย เปงถา  ม.3 

เด็กชายสกลวัฒน ชัยพรม ม.3 

นายวิทยา   ยาสาร 

นางสาวศุจิรัตน  ลำไย 

4 จอมทองวิทยา เชียงใหม จอมทองโรบอท 5 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุภาวงศ ม.3 

เด็กชายสุกลวัฒน  ชัยพรม ม.3  

เด็กชายวัฒนชัย  แกวนิล ม.3 

นายวิทยา  ยาสาร 

นางสาววิชชุดา กันทะมาลา 

5 สองพิทยาคม แพร SP-Robot1 เด็กชายกรวิทย บุญแปลง ม.1 

เด็กชายวิชชากร ใจเอ้ือน ม.1 

เด็กหญิงจารวี หมอดี ม.1 

 

นางสาวสุธิชา ปฏิแพทย 

นางสาวนุจรินทร พงษศิริวรรณ 

 



6 รองกวางอนุสรณ แพร RA.Robot-2 เด็กชายราชพฤกษ เชื้ออวน ม.3 

เด็กชายสรวิชญ ประสมรอด ม.3 

เด็กชายตันติกร สิงหทวีทรัพย ม.3 

วาท่ีรอยตรี สุวิทย หงษสามสิบเจ็ด 

นายณัฐพันธ มาลี 

7 พิริยาลัยจังหวัดแพร แพร PR robot Jr. 1 เด็กชายจิณณพัต   กัลยา ม.3 

เด็กชายธนากร   ผดุงวงศ ม.3 

เด็กชายอัชฌา   แกลวกลา ม.3 

นายอำนาจ แกวแดง 

นายพิทักษ  วงษรีย  

8 พิริยาลัยจังหวัดแพร แพร PR robot Jr.2 เด็กชายกษิดิศ   รักนา ม.2 

เด็กชายชวิน   ตันจารุพันธ ม.2 

เด็กชายธีรจุธา   จันทน ู ม.2 

นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร 

นายพิทักษ  วงษรีย 

9 ลำปางกัลยาณี ลำปาง lks.robot 01 ด.ช.รัฐพล คมแหลม ม.2 

ด.ช.จิรกิตต สุริยะไชย ม.2 

ด.ช.ธนกฤต วงศมณี   ม.2 

นายชัยณรงค ภักศิลป  

นางพัชรินทร สุภายอง 

10 ลำปางกัลยาณี ลำปาง lks.robot 02 ด.ช.อรรถวุฒิ เกินตัว ม.2 

ด.ช.นัธทวัฒน มัดทุ ม.2 

ด.ช.ธนกฤต สินธุบุญ ม.2 

นายชัยณรงค ภักศิลป 

นางพัชรินทร สุภายอง 
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ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 

ลำดับท่ี ช่ือโรงเรียน จังหวัด ช่ือทีม   

1 นารีรัตน แพร Di-robot นางสาวสิริวิมล โปธาต ุ ม.6 

นายพีรวัส สุคันธมาลา ม.6

  

นายวรเทพ  วันกาล 

นางนวลพรรณ คมขำ 

2 จอมทองวิทยา เชียงใหม CT Robot-1 นายศิวฤทธิ์ ปนตาอินทร ม.6 

นายณัฐนัย เพ้ียงจันทร ม.6 

นายชโยดม ยาโน  ม.6 

นายวิทยา ยาสาร  

นายวุฒิกร คำแกว 

3 จอมทองวิทยา เชียงใหม CT-Robot 3 นายเทียนชยั เจริญพร   ม.5 

นายศักรินทร     อินทนนท  ม.5 

นายกชกร  แสนใจบาล ม.5 

นายวิทยา  ยาสาร 

นายสุทธิพจน สถานปน 

4 จอมทองวิทยา เชียงใหม CT-Robot 4 นายภัทรศักดิ์ ทองจำรูญ   ม.5 

นายวุฒิชัย ปฏิกา     ม.5 

นายวิทยา   ยาสาร 

นายพีระพงษ ศรีเท่ียง 

5 จอมทองวิทยา เชียงใหม CT-Robot 2 นายอภิษฎา พงษคำมา  ม.6 

นายอดุลวิทย   ขัดมา   ม.6 

นายภานุพงศ  โปธายี่  ม.6 

นายวิทยา  ยาสาร 

นายธนพิพัฒน ทิพยปญญา 

 

 

 

6 รองกวางอนุสรณ แพร RA.Robot-1 นางสาวภัทราพร ยวงใจ ม.6 นายณัฐพันธ มาลี 



นางสาวชุติกาญ อยูโต ม.6 

นางสาวเมทินี ตุยดา ม.6 

วาท่ีรอยตรีณัชธนกฤช ธนะลภัสโชค 

7 จอมทองวิทยา เชียงใหม CT-Robot2 นาย อภิษฎา พงษคำมา  ม.6 

นาย อดุลวิทย ขัดมา ม.6 

นายภานุพงศ  โปธายี ่ ม.6 

ครูวิทยา ยาสาร   

นายธนพิพัฒน ทิพยปญญา 

8 สองพิทยาคม แพร SP-Robot2 นายธนกร จิตตสงา ม.4 

นายทวีศักดิ์ เกษวงศ ม.4 

นางสาวภัทรนันท ปญญาสา ม.4 

นางสาวสุธิชา ปฏิแพทย 

นางสาวนุจรินทร พงษศิริวรรณ 

9 เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย Boom!MSE นางสาว พรบุณยา ธรรมสอน ม.4

นาย อภิรักษ วงคชัย ม.4 

นาย มานพ พรราชา ม.4

  

นาย กฤษดา สัตยพนา  

นาย พีรวัส ชางเขียน 

10 เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย Boo!FPI นาย สุประวีณ รักรุงโรจน ม.4 

นางสาว จิรัชญา ยิ่งยืนยง ม.4

นางสาว ศุภมาส มัณยานนท ม.4 

นายกฤษดา สัตยพนา  

นาย เปนเอกภพ เชื้อหมอ 

11 พิริยาลัยจังหวัดแพร แพร PR robot 1 นายเศรษฐศิลป  ชุษณะโยธิน ม.4

นายนิธิศ   ธนะไพศาขมาส ม.4

นายปรัญชัย   กันทะสอน ม.4 

นายอำนาจ แกวแดง 

นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร 

 

 



12 เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร 

ลำปาง RoboTama นายปรเมษฐ กันพัน ม.4 

นางสาวพรนภัส ตับไหว ม.4 

นางสาวอภิชญา ทาคำ ม.4 

นายภัคพล  ทะแกลวพันธุ  

13 เทศบาล 6 นคร

เชียงราย 

เชียงราย ไมรูครับ นายณัฐวุฒิ คุมใจดี ม.5 

นายปาณัท กิติศรี ม.5 

นายกฤติพงษ พรายชื่น ม.5 

นายกฤษดา สัตยพนา 

 


