
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม MODFIRE@FIET  จาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

1. นายชนุดร  เช้ือพราหมณ 

2. นายณัฐพงศ  เยี่ยมชัยภูมิ 

3. นายศิรสิทธ์ิ  ตัณฑะเตมีย 

4. ดร.กัญุมา  คามาตะ   (อาจารยท่ีปรึกษา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม NEU Sky Robot  จาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. นายนครินทร นายกชน 

2. นายนันทวัฒน หงษจอหอ 

3. นายจีรวัฒน  รักษาภักดี 

4. นายพงศกร ชิดชอบ       (อาจารยท่ีปรึกษา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม iRAP-ONETAPs  จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

1. นายเจษฎากร   ชัยนราพพิัฒน 

2. นายเมธี     มีแสง 

3. น.ส.เสาวลักษณ   ณ คําพล 

4. นายจิรพันธุ     อินเทียม            (อาจารยท่ีปรึกษา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม Spinal_lookchintip  จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

1. นายปยะวัฒน     บุญชัยเกียรต ิ

2. นายอัมฤทธ์ิ      สุนันทา 

3. นายบัญชา       พวงพิกุล 

4. ผศ.ดร.พิชญสินี      มะโน        (อาจารยท่ีปรึกษา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม iRAP-ONETAPs  จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

1. นายเจษฎากร     ชัยนราพพิัฒน 

2. นายเมธี      มีแสง 

3. น.ส.เสาวลักษณ     ณ คําพล 

4. นายจิรพันธุ     อินเทียม            (อาจารยท่ีปรึกษา) 



 

E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายฟาฮิม   มูซอ 

2. น.ส.ปยวดี  นาคคง 

3. นายสุรเดช  โอสถเสถียร 

4. นายรุงโรจน  สุพงษวิบูลพันธ  (อาจารยท่ีปรึกษา) 

ทีม BrainStorm  จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ 



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายอภิวัฒน   สรอยทองหลาง 

2. นายสุธี   เมืองเกษม 

3. นายวัฒนะ   พงศหัวเกาะ 

4. ผศ.สุประวิทย  เมืองเจริญ  (อาจารยที่ปรึกษา) 

ทีม ขนุพลชางศึกยุทธหัตถี SUPHANBURI ROBOT 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิศนูยสุพรรณบุร ี



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายณัฐพงศ  ศิริเมล 

2. นายเกษฎา   พาสวาง 

3. นายธีรนัย   ธรรมสังวาลย 

4. นายพงศกร  ชิดชอบ  (อาจารยที่ปรึกษา) 

ทีม ลูกเจาพอมเหศักดิ์  จาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายธนพล   เอี่ยมสําอางค 

2. นายภัฐรชัย  เพชรเย็น 

3. นายธนกร   วงศชนะกิจ 

4. นายปรัชญ    ใจกวาง  (อาจารยที่ปรึกษา) 

ทีม Valaya_The Revive  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายสมพงษ   ขุนวิจารย 

2. นายทิวากร  ประดิษฐ 

3. นายวทัญู  บุญดวยลาน 

4. นายภากร   จูเหล็ง   (อาจารยท่ีปรึกษา) 

ทีม ลูกพอขุนเเสนเเสบ  จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายปนพงศ   เคนสุวรรณ 

2. นายวรากร  สีหะวงษ 

3. นายอภิชัย   มณีวงษ 

4. นายนันทวัฒน  วีระยุทธ  (อาจารยท่ีปรึกษา) 

ทีม Kankrao  จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายเมธา   เหมพันธ 

2. นายสหรัถ   รัตนวิชัย 

3. นายวัศพล  ผลงาม 

4. นายมนตชัย  สัจจมาภรณ  (อาจารยท่ีปรึกษา) 

ทีม MECHATRONICS 1  จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายณัฐพงศ   สุขเจรญิ 

2. นายอภิชัย   อวมคํา 

3. นายณัฐพล   คุมวณิชย 

4. นายพิทักษ  พนาวัน  (อาจารยท่ีปรึกษา) 

ทีม GOLDGEAR  จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายณัฐพล ทองจันทร 

2. นายอนันตวิทย   คงช่ืนใจ 

3. นายนันทวัฒน  แนมพลกรัง 

4. ดร.วัฒนชัย    ประสงค  (อาจารยท่ีปรึกษา) 

ทีม PIT-BOT  จาก  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 



E12.CO NG  

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายกิตตินันท  ศรีธนานุวัฒน 

2. นายทิวากร  โสภิตอาชาศักดิ์ 

3. นายญาณภัทร  อุยวัฒนา 

4. นายสุมิตร   พนาอุดมทรัพย  (อาจารยท่ีปรึกษา) 

ทีม สวนหนาบาน Mecha  จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  



E12.CO NG  
 

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. น.ส.ปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ    อาจารยท่ีปรึกษา 

ทีม E12.CO NG     จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. นายจักรพงษ  เครือจันตะ 

2. นายรักษิต   เผือกสิงห 

3. นางสาวปยธิดา  สายคําอาย 

4. รศ.บุณยชนะ  ภูระหงษ  (อาจารยท่ีปรึกษา) 

ทีม E12.CO NG  จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
  


