
ผลการวัดก าลังไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกเซลล ์
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 
1 โรงเรียนกาญจนาภิแษกวิทยา

ลัย ชัยภูมิ 
กาญจนาภิแษกวิทยาลัย 1 

1. นายเวชยันต์ ศรีชัย 
2. นายดนุเดช วงษาโท 
3. นายณัฐวัตร แขวนสันเทียะ 

13.11 

 

2 โรงเรียนกาญจนาภิแษกวิทยา
ลัย ชัยภูมิ 
กาญจนาภิแษกวิทยาลัย 2 

1. นายเวชยันต์ ศรีชัย 
2. นางสาวปิยาพร สุขรี 
3. นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา 

13.93 

 

3 โรงเรียนกาญจนาภิแษกวิทยา
ลัย ชัยภูมิ 
กาญจนาภิแษกวิทยาลัย 3 

1. นายเวชยันต์ ศรีชัย 
2. นางสาวดลชา อ่อนสุวรรณ 
3. นางสาวนภสร ขจรเกียรติธ ารง  

15.08 

 

4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 
นาดีทิพย์ 01 

1. นางกาญจนา ทะแยง 
2. นายสุทธิพงษ์ ทะเกิงลาภ 
3. นายเกียรติศักดิ์ ยาวะโร 

0 

 

5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 
นาดีทิพย์ 02 

1. นายภาณุ บุตรวิเศษ 
2. นัฐพงษ์ โครตโสดา 
3. นายกฤษฏากร อ่อนลา 

2.97 

 



                                                                    ใบลงทะเบยีน 
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 
6 โงเรียนนาดีพิทยาคม 

นาดีทิพย์ 03 
1. นางสาวสุพิชฌาย์ วังทะพันธ์ 
2. นายวายุ สอนแก้ว 
3. นายภูริทัต ปัดกาทุม 

15.57  

7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต.อ.1 

1. นางสาวอทิตยา สายตา 
2. นายนิติพงษ์ พรมน้อย 
3. นางสาวปัญญาภรณ์ บุญเรือง 

0  

8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต.อ.2 

1. นางสาวอทิตยา สายตา 
2. นายจีรศักดิ์ สีแดง 
3. นายนิธิกร วงศรีลา 

9.63  

9 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
N.L.S  

1. นายไพรวัลย์ แวววงค์ 
2. นายยสุตมา จันทะรส 
3. นายณัฐวุฒน์ วรรณพัฒน์ 

0  

10 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
N.L.S ซีเนียร์ 

1. นายรังสรรค์ วงศ์ษา 
2. นายอดิพงษ์ จันทรไทย 
3. นายวีรวัฒน์ หม่ันคูณ 

3.31  



ใบลงทะเบียน 
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 
11 โรงเรียนธาตุพนม 

TPS 1 
 

1. นายชัยลักษณ์ เผือดผุด 
2. นายภาคภูมิ บัวจ า 
3. นายรณชัย ธรรมนา 

14.81  

12 โรงเรียนธาตุพนม 
TPS 2 
 

1. นายชัยลักษณ์ เผือดผุด 
2. นายวรณัน พ่อสียา 
3. นายพีรวิชญร์ สีคล้าย 

4.17  

13 โรงเรียนธาตุพนม 
ธาตุพนม 1  
 

1. นายอ านาจ ไชยสงค์ 
2. นายวิทวัส น้อยนันตะ 
3. นายณัฐวุฒิ ธ.น.อวน 

15.23  

14 โรงเรียนธาตุพนม 
ธาตุพนม 2  
 

1. นายอ านาจ ไซยสงค์ 
2. นายณัฐดนัย รูปพรม 
3. นายชญานิน ดีนอก 

18.28 2 

15 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 
หลวงปู่แก้ว A 
 

1. นายสมศักดิ์ วรรณขาม 
2. นาภัคพล พงษ์พิพัฒน์ 
3. นายธีรภัทร หาโครต 

 

11.93 
 



ใบลงทะเบียน 
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 
16 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 

หลวงปู่ B 
1. นายสมศักดิ์ วรรณขาม 
2. นายธนากร สรสุชกุล 
3. นายณัฐวุฒิ มุริจันทร์ 

12.41  

17 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
เรณูนครวิทยานุกูล 1  

1. นายไฝค า เผือดผุด 
2. นายอัจฉริยา ผลโยน 
3. นางสาวชลิตา แสบโบราณ 

0  

18 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
เรณูนครวิทยานุกูล 2 

1. นายไฝค า เผือดผุด 
2. นางสาวนุชรินทร์ พลชา 
3. นายอนุชา ภูภุ 

15.49  

19 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย 
เลย 
DFN (Definite) 

1. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว 
2. นายพลวัฒน์ สังขะรมย์ 
3. นายศรันย์ ค าพล 

0  

20 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย เลย 
PCC LOEI 

1. นางสาวปัฐมาพร สุราสา 
2. นายฐานทัพ ทับสีแก้ว 
3. นางสาวสุภาภรณ์ ภาคชัย  

 

0 
 



ใบลงทะเบียน 

การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 

21 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย เลย 
PCSHS LOEI 

1. นายสงกรานต์ บุตตะวงค์ 
2. นายชัยชาญ ค่ าดวง 
3. นางสาวอณัญญาภรณ์ ไกรรัตน ์

8.06  

22 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1 
 

1. นายเกียรติศักดิ์ สมานมิตร 
2. นายสร้อยเพชร รัตธิจันทา 
3. นายชัชพงษ์ พึ่งน  า 

 

14.82 
 

23 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 2 
 

1. นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกร 
2. นายจักรพรรณ แสนสุช 
3. นายศุภชัย สุวรรณแสวง 

 

11.00 
 

24 โรงเรียนบ้านผึ งวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านผึ งวิทยาคม 1 
 

1. นางสาวพัสรา ข้ามมา 
2. นายวัฒนชัย ผาหผาด 
3. นางสาวณัฐริกา หารโครต 

 

11.56 
 

25 โรงเรียนบ้านผึ งวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านผึ งวิทยาคม 2 
 

1. นางสาวพัสรา ช้ามมา 
2. นายโรจนศักดิ์ สีทอง 
3. นางสาวอัญมณี เกตุไกร 

10.81  



ใบลงทะเบียน 
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 
26 โรงเรียนบ้านผึ งวิทยาคม 

โรงเรียนบ้านผึ งวิทยาคม 3 
1. นางสาววัชราภรณ์ เมตุลา 
2. นางสาวจิตสุภา พลจันทร์ 
3. นางสาวฉวีวรรณ์ เสนสอน 

0  

27 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1 
 

1. นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร 
2. นายวุฒิชัย ภูเวียง 
3. นายอมรเทพ ลาดจันทึก 

15.24  

28 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 2 
 

1. นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร 

2. นายวิทยา ปักเคธาติ 

3. นายสุกฤษฏิ์ มะลัยโครต 

12.85  

29 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 3 
 

1. นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง 
2. นายวิชรินทร์ เสี่ยมทา 
3. นายฌานนท์ บุตรพันธ์ 

16.81 5 

30 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1  

1. นายจตุรงค เจริญรัตน์ 
2. นายวิชชากร โสมี 
3. นายพันธการณ์ อินแสงแวง 

-  



การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 

31 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 2
  

1. ดลฤทัย ศรีทวีกาศ 
2. นายณัฐวุฒิ ถาลี 
3. นางสาวอรปรียา สีหา  

-  

32 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1 
 

1. นางสาวพิชญภัค สมปัญญา 
2. นางสาวธัญธิวา โป้ปัด 
3. นางสาวอรปรียา สีหา 

 

16.39 
 

33 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
โรงเรียนพะทายพิทยาคม 2 
 

1. นางสาวพิชญภัค สมปัญญา 
2. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง 
3. นางสาวธัญญาลักษณ์ พิบูล  
รังสรรค์ 

 

11.00 
 

34 โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 
KC-1 
 

1. นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ 
2. นายธนโชคชัย คาคง 
3. นายนนทวัฒน์ น้อยโส 

14.28  

35 โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 
KC-2 
 

1. นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ 
2. นางสาววรเลิศ อินนันทะ 
3. นายณัฐนนท์ พุธรักษ์ 

16.80  



ใบลงทะเบียนการแข่ง 
ขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 
36 โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 

KC-3 
 

1. นางสาววัชราภร์ วิเศษ 
2. นางสาวนิรัชดา เหมือนชาติ 
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สาระวัน 

 

14.44 
 

37 โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 
KC-4 
 

1. นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ 
2. นางสาวชลมาศ หินทอง 
3. นางสาวภัทรสุดา พลุรัตน์ 

 

0 
 

38 โรงเรียนพรเจิญวิทยา 
โรงเรียนพรเจิญวิทยา 1 
  

1. นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย 
2. นายจุลจักร เทพอ า 
3. นายศิริวัฒน์ รักบุญ 

 

14.65 
 

39 โรงเรียนพรเจิญวิทยา 
โรงเรียนพรเจิญวิทยา 2 
 

1. นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย 
2. นางสาวกมลชนก ผลสุช 
3. นางสาวศศิภา น้อยช่ืน 

0  

40 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 
PCW electric 
 

1. นางสาวภานุมาศ บุญสมร 
2. นายอัษฏาวุฒิ สิงห์เผ่น 
3. นายธีรภัทร์ ม่ังมีศรี 

 

4.060 
 



ใบลงทะเบียนการแข่งขัน 

การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 
41 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

PCW Thermo 
1. นางสาวภานุมาศ บุญสมร 
2. นายรัชพล สุจริต 
3. นายจักรพรรดิ อุตรักษ์ 

10.96  

42 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1 
 

1. นายสันติ อินแสงแวง 
2. นายภูวดล เกือสีโท 
3. นางสาวรินยุภา สิงห์เสือ 

 

- 
 

43 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 2 
 

1. นายสันติ อินแสงแวง 
2. นายภูผา ประสงค์ 
3. นางสาวปพัชติญา ราชปัญญา 

 

- 
 

44 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 3 
 

1. นายสันติ อินแสงแวง 
2. นางสาวรัชตา 
3. นายนิธิศ สุรีย์ 

 

- 
 

45 โรงเรียนค าเตยอุปถัมป์ 
โรงเรียนค าเตยอุปถัมป์ 
 

1. นายธิดารัตน์ โครตโยธี 
2. นายโมขธรรม แก้วสุวรรณ 
3. นายสมชาย โพธิตา 

10.87  



ใบลงทะเบียน 
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 
46 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระ

บรมราชานุเคราะห์ 1 
 

1. นายศิริยศ รถเชษฐา 
2. นายนภดล พรหมอารักษ์ 
3. นายรัตนพล ใจหาญ 

 

12.07 
 

47 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ 2 
 

1. นายศิริยศ รถเชษฐา 
2. นายเลอเกียรติ พวงเพชร 
3. นายอภิสิทธิ์ ไชยวงค์ 

 

0 
 

48 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
ธ.น.ว. 1 
 

1. นายณัฐกร นันทะแพง 
2. นางสาวจินตภัฏ สมบัติมนต์ 
3. นางสาวอมราวดี วังคะฮาด 

 

11.02 
 

49 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
ธ.น.ว. 2 
 

1. นางอุไร สีตะวัน 
2. นางสาวกัลยรัตน์ ผาดไธสง 
3. นางสาวนารีนาฏ รันทม 

 

15.88 
 

50 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
ธ.น.ว. 3 
 

1. นางอุไร สีตะวัน 
2. นางสาวบุษราคัม คิดท า 
3. นางสาวณิชากร สอนสูญ 

10.27  

  



ใบลงทะเบียนการแข่ง 
ขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 

51 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
ธ.น.ว. 4 
 

1. นางอุไร สีตะวัน 
2. นายธนภัทร คะสุดใจ 
3. นายภัทรพล รอบไธวง 

6.00  

52 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
ธ.น.ว. 5 

1. นางอุไร สีตะวัน 
2.นายสรารัณย์ ช่างค า 
3. ด.ช. อติวรรษ สีตะวัน 

 

10.52 
 

53 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
ธ.น.ว. 6 
 

1. นายณัฐกร นันทะแพง 
2. นางสาวรัตติยากร เบียนชัย 
3. นายบุญลักษณ์ ปุ่งค าน้อย 

 

- 
 

54 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒน
ศึกษา 
(ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1) 

1. นายสงกรานต์ ยืนยั่ง 
2. นายสิทธิพร ไชยพร 
3. นายพิเชษฐ์ โกพลรัตน์ 

 

- 
 

55 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒน
ศึกษา 
(ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 2) 

1. นายสงกรานต์ ยืนยั่ง 
2. นายจักรกฤษณ์ พรมสีหา 
3. นายอดิศักดิ์ แสนค า 

-  

  



การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 

56 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 1 

1. นางสุวนีธร อุปพงศ์ 
2. นายเดชา ค าสงค์ 
3. นายอภิศิทธิ์ พระกัตติยะ  

  
16.44 

 

 

57 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 2 

1. นางสาวสุวนีธร อุปพงค์ 
2. นายอัษฏา โครตผาบ 
3. นางสาวนันธิการ กิตติคุณ 
 

 

6.59 
 
 

   58 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 3 

1. นางสาวสุวนีธร อุปพงค์ 
2. นายกิตติศักดิ์ อุปพงค์ 
3. นางสาวชนกสุดา ฤทธิ์ฤาชัย 

16.22  

   59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 4 

1. นางสาวสุวนีธร อุปพงค์ 
2. นายศุภกร พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
 

8.36  

 



 

ใบลงทะเบียน 
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 

  60 โรงเรียนสกลทวาปี 
โรงเรียนสกลทวาปี1 

1. นางรุ่งรัตน์ นนตระอุดร 
2. นายณัฐชัย ลาแสดง 
3. นายณัฐกร ค าสงค์ 

8.75  

  61 โรงเรียนสกลทวาปี 
โรงเรียนสกลทวาปี 2 

1. นางรุ่งรัตน์ นนตระอุดร 
2. นายอภิชัย สิงห์สุพรรณ 
3. นายวุฒินันท์ นาลาดทา 

17.15 4 

  62 โรงเรียนสกลทวาปี 
โรงเรียนสกลทวาปี 3 

1. นางรุ่งรัตน์ นนตระอุดร 
2. นายวันชนะ กงแก่นทา 
3. นายวุรุต สิงห์ค ามา 

6.33  

  63 โรงเรียนสกลทวาปี 
โรงเรียนสกลทวาปี 4 

1. นางรุ่งรัตน์ นนตระอุดร 
2. นายปกรณ์ ไตรแก้ว 
3. นายมานพ อินธิกาย 

-  

  



ใบลงทะเบียน 
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 

  64 โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา 
TPS 1 

1. นางสาวณฤดี พันธ์ไชย 
2. นายธนายศ ลาแสดง 
3. นางสาวจรัสศรี เงินนาม 

17.24 3 

  65 โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา 
TPS 1 

1. นางสาวณฤดี พันธ์ไชย 
2. นางสาวอินทิรา ไกยษา 
3. นางสาวศศินา ดาโอภา 

13.20  

  66 โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา 
TPS 1 

1. นางสาวณฤดี พันธ์ไชย 
2. นายจารุวัฒน์ งอลยภูธร 
3. นางสาวประภัสสร มุงคุณ  

16.06  

  67 โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา 
TPS 1 

1. นางนันท์นภัส ใยพันธ์ 
2. นางสาวโศจิตร บุญเรืองจักร 
3. นางสาวจุฑามาศ เงินนาม 

27.66 1 



ใบลงทะเบียน 
การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ระดับประเทศ ปี 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ก าลังไฟฟ้า (μW) ล าดับที่ 

68 โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา 

TPS 1 

1. นางนันท์นภัส ใยพันธ์ 

2. นายภูวนัย มุงคุณ 

3. นางสาววรางคนา มุงคุณ 

0  

69 โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา 

TPS 1 

1. นางนันท์นภัส ใยพันธ์ 

2. นางสาวสุดารัตน์ ดาวงศ์เกิด 

3. นาราเชนทร์ วงศ์เตชะ 

8.56  

     

  

 

 

   

 


