ประกำศรำยชื่อครูและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่ำยกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
และภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้ำงนวัตกรรม
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตรกำรอบรมระดับประถมศึกษำ
ลำดับ
รำยชื่อครูและนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม
ระดับชั้น
โรงเรียน
จังหวัด
ที่
ชื่อ-สกุล ครู
ชื่อ - สกุล นักเรียน
1. ด.ช. กษิดิศ แก้วก่า
ป. 5
1 ฤทธิไกรศึกษา
กรุงเทพมหานคร นาย
ดรณ์ วุฒิเฟย
2. ด.ช. สุริยะ เชื้อเหมจั่นเพชร ป. 5
1. ด.ช. สินสมุทร ชูคล้าย
ป. 6
2 สมาคมสตรีไทย
กรุงเทพมหานคร นางสาว กชกร อนุตระกูล
2. ด.ช. สายศีล ขุนกนก
ป. 6
1. ด.ญ. กุสุมา
ป. 5
3 สัมมาชีวศิลป
กรุงเทพมหานคร นางสาว ประภาพร แสงสว่าง
2. ด.ญ. นัทธ์ชนัน จานงค์ภักดี ป. 6
1. ด.ช. อริยวัฒน์ หะหมาน ป. 6
4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร นาง
ชญาภา เทียนไชย
2. ด.ช. รพีภัทร เทอดไทย
ป. 6
1. ด.ญ. ปริชญา แซ่ฉั่ว
ป. 6
5 สุภาคมศึกษา
กรุงเทพมหานคร นางสาว ชนัญชิดา กิจแก้ว
2. ด.ญ. ฐิตกิ ัลยา จินดาพิทักษ์สกุล ป. 6
1. ด.ช. วัชรวิทย์ วงศ์แก้ว
ป. 6
6 ศึกษาพัฒนา
กรุงเทพมหานคร นาย
นวชาติ นิกูลรัมย์
2. ด.ช. จิรายุทธ เกตุแก้ว
ป. 6
1. ด.ญ.กฤตติกา พฤกษอานัน ป. 5
7 เตรียมนนาชาติภู่ขจร
กาแพงเพชร
นาง
กมลวรรณ สิละบุตร
2. ด.ญ. ณัฏฐณิชา ดิษฐภู่
ป. 6
1. ด.ช. ทักษ์ณกรณ์ มีหาฤทธิ์ ป. 5
8 ภูงามโนนสะอาด
ฉะเชิงเทรา
นาย
วุฒิพงษ์ จันทร์สม
2. ด.ช. ธนกร เกษี
ป. 5
9 สุจิปุลิ

ฉะเชิงเทรา

นางสาว

ธิชากร รินไธสงค์

10 พงศ์สิริวิทยา

ชลบุรี

นางสาว

ปานตะวัน พรหมแสวง

11 วัดนิกรรังสฤษฎ์

ตรัง

นางสาว

กัลยาณี จูห้อง

12 สัญลักษณ์วิทยา

นครราชสีมา

นาย

นายสุุธิภัท มามขุนทด

13 ตันติวัตร

นครศรีธรรมราช นางสาว

ปิยดา ไชยวรรณ

14 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์

นาย

สุรพงษ์ เส็งเอี่ยม

15 นิมิตศึกษา

นาย

จักรพล พลโสภาพ

นครสวรรค์

1. ด.ญ. ปารณีย์รัชต์ธนาไพศาล ป. 5
2. ด.ช. ภูริ ภวะกุล

ป. 5

1. ด.ช. ศุภณัฐ จันนามวงค์

ป. 6

2. ด.ช. ณัชภพ ใจยืน

ป. 6

1. ด.ญ. กวินธิดา เกื้อหน่วย

ป. 5

2. ด.ญ. พิชชาภา ทองเอียบ

ป. 5

1. ด.ญ. จุฑามาศ แก้วสวรรค์

ป. 6

2. ด.ช. อดิเทพ แก้ววิไล

ป. 5

1. ด.ช. กฤติณภัทร บัวชุม

ป. 5

2. ด.ช. ชนพัฒน์ รัตนวิริยะพิทักษ์ ป. 5

1. ด.ช. จิรายุ เตียฮง

ป. 5

2. ด.ช. ปวณ์รัฐ สุวรรณเพ็ชร์
1. ด.ช. คิตะภูมิ บัวรอด
2. ด.ช. จีรศักดิ์ แก่นสน

ป. 5
ป. 5
ป. 5

ลำดับ
ที่

โรงเรียน

รำยชื่อครูและนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม
ชื่อ-สกุล ครู
ชื่อ - สกุล นักเรียน

จังหวัด

16 ปิยะฉัตร

นนทบุรี

นางสาว

ศรัญญา ขามิน

17 พัฒนวิทย์

นนทบุรี

นางสาว

ธันยกานต์ ทิมใจทัศน์

18 บ้านพลอย

ปทุมธานี

นาย

นันทลักษณ์ มณีนิล

19 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

นางสาว

อารีรัตน์ สุกุมาร

20 พัฒนาวิทยา

ปทุมธานี

นางสาว

ศศิวิมล คชมาศ

21 มารีวิทยา

ปราจีนบุรี

นางสาว

นัทธมนต์ ปานทอง

22 สิริวัฒนา

พิจิตร

นาย

นิทัศน์ จรลอง

23 เสรีศึกษา

เพชรบูรณ์

นางสาว

ปวันรัตน์ คาพู

24 อนุบาลจริณศิลป์

เพชรบูรณ์

นางสาว

ลลิตา พูลมา

25 มารดาอุปถัมภ์

แพร่

นาย

สุรัส ผูกพันธ์

26 พัทธกมลพิทยา

แพร่

นางสาว

จุไรรัตน์ สุพรรนิช

27 ขจรเกียรติเชิงทะเล

ภูเก็ต

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

จันทร์พร ปิดนุช

28 พัฒนาวิทยา

ยะลา

นางสาว

กูซีลา รายอลือแมะ

นาย

ชวลิต หม่องเร๊ะ

29

ดารุลอูโลมนิบงบารู
ยะลา
(แผนกอนุบาลและประถม)

30 ภัทรดล

ร้อยเอ็ด

นางสาว

พัชชา จุลสุคนธ์

31 อนุบาลหลานรัก

ระยอง

นางสาว

สุพรรษา ไตรมาศ

ระดับชั้น

1. ด.ญ.วายุภักษ์ จิระศิลปสุทธิ์ ป. 5
2. ด.ญ.อภิสรา ปานปิ่น

ป. 5

1. ด.ช.สรรคม แตงจืด

ป. 6

2. ด.ช.เอกยุทธ อิศรางกูร ณ อยุธยา ป. 6

1. ด.ช.นรวร
2. ด.ช.วสุธันย์

เจริญรัตน์

ป. 5

ปิ่นทะศิริ

ป. 5

1. ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน ป. 6
2. ด.ช.ณพัชร เลขะชัย

ป. 6

1. ด.ช. ปัญญาโชติ หลักคาพันธ์ ป. 6
2. ด.ช. ญาณากร ปิยรัตนจารุ
1. ด.ช. สิทธิกร จรกร
2. ด.ช. อติวิญช์ สามา
1. ด.ช. ภานุพงษ์ สีชัง
2. ด.ช. ธาดาพงษ์ แก้วงาม
1. ด.ญ. ศศิกานต์ ชื่นขา
2. ด.ญ. ธัญธร นนท์สิงห์
1. ด.ช.ปุญญพัฒน์ วรรณกร
2. ด.ช.ปณิธาน ปิ่นป้อง
1. ด.ช.นิชคุณ ผิวเกลี้ยง
2. ด.ช.ณัฐกรณ์ แสงสว่าง
1. ด.ช. ปฏิภาณ นามแสง
2. ด.ช. นิถิเดชน์ ถาเป็ง
1. ด.ช. นรพินทร์ จันทะสาร
2. ด.ญ. พรชนก ปิ่นชัยศิริ
1. ด.ช. ซอฟวาน สามาลูกา
2. ด.ช. มูฮาหมัดฟิตรี มามุติพงศ์
1. ด.ช.อิมรอน หะมะ
2. ด.ช.วีซาม เบ็ญหาวัน
1. ด.ช. ภัทรพล อนันตวุฒิ
2. ด.ญ. บุญญิสา สิ่วสาแดง
1. ด.ช. ดูกร เอี่ยมมงคลสกุล
2. ด.ช. ภคภูมิ สิทธิบุศย์

ป. 6
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 6
ป. 6
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 5

ลำดับ
ที่

โรงเรียน

32 สารสิทธิ์พิทยาลัย

จังหวัด
ราชบุรี

33 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ลพบุรี
34 เพ็ญพัฒนา

ลพบุรี

35 ธนรัตน์วิทยา

ลาพูน

36 รพีเลิศวิทยา

ลาพูน

37 กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สงขลา

รำยชื่อครูและนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม
ชื่อ-สกุล ครู
ชื่อ - สกุล นักเรียน
1. ด.ช. พัสกร กานันท์
นางสาว พรรณทิพา ตริบุณฑริก
2. ด.ช. สรวิชญ์ จังเจริญวัฒน์
1. ด.ช. สิรวิชญ์ แก้วมงคล
นาย
สามารถ งามขา
2. ด.ช.จิรายุทธ พ่วงสมบัติ
1. ด.ญ. นภชนก ลีลาธรรมรัตน์
นางสาว สุธาสินี หนูสลุง
2. ด.ญ. ปุญญพัฒน์ เขาใหญ่
1. ด.ช. ชิษณุพงศ์ ไชยวงค์
นาย
พิษณุกร วงเวียน
2. ด.ช. อภิธาร เกิดผล
1. ด.ช.ณฐพงศ์ ดวงเนตร
นางสาว ยมลพร ปัญญาอินทร์
2. ด.ช.ธนัญ วงค์สุวรรณ
1. ด.ช. คณิศร วศะพงศ์
นาง
วิลาวัลย์ ศรีกระจ่าว
2. ด.ช.กิตติกรณ์ แสงศรี
1. ด.ช. ประดิษฐ์ มุกประดับ
นาง
ณัชชา ทองประดิษฐ์
2. ด.ญ.ณัฐพร เหมือนแก้ว
1. พิชามญชุ์ จารุสาร
นางสาว สุดารัตน์ ชูทิพย์
2. กัญญาภัค มงคลมะไฟ
1. ด.ช. ภูริช แสงมณี
นาย
วีรยุทธ บุญนุ้ย
2. ด.ช. พฤกษ์รภี เสน่ห์นุกูล
1. ด.ช. ธาราเขต ราชแก้ว
นาย
บัญชา ชัยรัตน์
2. ด.ญ. พิชญา จันทร์เสนะ
1. ด.ช. วรธรรม สุ่นจันทร์
นาย
สุรวิชญ์ พงษ์วัน
2. ด.ช. ธนภัทร ยิ้มแพร
1. ด.ช. มหัศจรรย์ แจ่มจันทร์
นางสาว วันวิสาข์ สุขมี
2. ด.ญ. บุษกร อาจวิชัย

38 ชัยมงคลวิทย์

สงขลา

39 ธิดานุเคราะห์

สงขลา

40 วรพัฒน์

สงขลา

41 สุทธิ์รักษ์

สงขลา

42 ดรุณรัตน์

สมุทรปราการ

43 สันต์เสริมวิทย์

สมุทรปราการ

44 ประกอบวิทยา

สมุทรสงคราม

นางสาว

วชิรา สุริยะพงศากุล

45 อนุบาลรัศมี

สระบุรี

นางสาว

รัตน์มณี สีดี

46 อมราวิทยาภูมิ

อ่างทอง

นางสาว

ธัญญารัตน์ เซงแซ่

47 กระจ่างวิทย์

อุดรธานี

นางสาว

จิรานันท์ ศรีคุณหลิ่ว

ระดับชั้น

ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 6
ป. 6
ป. 5
ป. 5
ป. 6
ป. 6
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 5
ป. 6
ป. 6
ป. 5
ป. 5
ป. 6
ป. 6

1. ด.ญ. ปฐมา ชูจันทร์

ป. 6

2. ด.ญ. กฤชอร เจริญบุญ

ป. 6

1. ด.ญ. กัณกมล อ่วมคง

ป. 5

2. ด.ญ. จันทร์จิรา จิระวณิช

ป. 5

1. ด.ญ. ศราวดี งามเมือง

ป. 6

2. ด.ญ. ณัฐวดี ศรีดารัตน์

ป. 6

1. ด.ญ. พุทธรักษา หวายเครือ ป. 5
2. ด.ช. วุฒิภัทร คาชมภู

ป. 5

ลำดับ
ที่

โรงเรียน

รำยชื่อครูและนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม
ชื่อ-สกุล ครู
ชื่อ - สกุล นักเรียน

จังหวัด

48 มัธยมน้าตาลอนุสรณ์

อุดรธานี

นางสาว

แสงเทียน มาตย์บุญตา

49 สีฟ้าพัฒนวิทย์

อุทัยธานี

นางสาว

น้าทิพย์ สุขเรณู

50 อนุบาลบ้านเด็ก

อุบลราชธานี

นาง

กชกร ซันเหมือน

ระดับชั้น

1. ด.ช. ชัยนรินทร์ กมลวิบูลย์ ป. 5
2. ด.ช. เพชรายุทธ ก้องแดงน้อย ป. 5
1. ด.ญ. กุลิสรา กุลโอฬารโชติ

ป. 5

2. ด.ญ. จันทร์ฑิษา เพ็งอุ่น

ป. 6

1. ด.ช. ปุณณวรรธน์ อัตศรัณย์ ป. 5
2. ด.ญ. พัชรนันท์ สิริธนกิจถาวร ป. 5

