
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑ 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” 

................................................... 
ตามที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นศูนย์จัดแสดงผลงานดีเด่น     
ด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  และเป็นเจ ้าภาพใน         
การคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” นั้น 

 

    บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” เสร็จสิ้น     
เป็นที่เร ียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement 
Awards” ดังนี้ 

 

1. รางวัลผลงานดีเด่น ด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ประเภท Unplugged Coding         
    ระดับประถมศึกษา 
    1.1 โล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานดีเด่น จำนวน 10 ผลงาน ได้แก่ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวสวรส ชมภูบุตร บ้านบึงตะกาด สพป.ระยอง เขต 2 
2 นายณัฐพล เอี่ยมเสือ อนุบาลหนองแค  

(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)  
สพป.สระบุรี เขต 2 

3 นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
4 นางสาวหทยา จำปี วัดบางปรัง  สพป.นครนายก 
5 นายอนิรุตต์ ตรีสาร ชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
6 นางสาวนิดาวรรณ ทองไทย วัดโพธิ์ศรี สพป.สิงหบุรี  
7 นางสาวสุวรรณา ทับทิม บ้านโคกพนมดี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
8 นายคธาวุฒิ สมทรง วัดหนองหอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
9 นางสาวสุดกมล กาญจนรัตนพันธ์ วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

10 นางสาวเจริญพร ดีลา อินทรนาวีราษฎรอุปถัมภ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /๑.๒ เกียรติบัตร... 



 
    1.2 เกียรติบัตรผลงานทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 18 ผลงาน ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ วัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร 
2 นางสาวศุจินธร ใหม่สิงห์ วัดเจ้าบุญเกิด สพป.อ่างทอง 
3 นางสาวพัณณ์ชิตา พันธุระ วัดโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
4 นางสาวบุษกร เรืองเดช วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
5 นางสาวรัตติกาล เชื้อบัณฑิต วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3 
6 นายสุทธิพงษ์ ภู่ทอง บ้านปากเหมือง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
7 ว่าที่ร.ต.ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม วัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2 
8 ว่าที่ร.ต.หญิงอภิญญา กระต่ายทอง วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป.นครปฐม เขต 1 
9 นายจักรกฤษ สำราญ วัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

10 นางสาวพรประภา เย็นใจ บ้านหนองบ้วย สพป.เพชรบุรี เขต 2 
11 นางสาวรสรินทร์ บุญเพ็ง บ้านเขาราบ สพป.ลพบุรี เขต 2 
12 นางจำลอง พันธ์เจริญ  บ้านสระกระโจม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
13 นางสาวเกศสุนี บุญแก่น บ้านเนินตาล  สพป.ตราด 
14 ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ ศรีมิ่งเมืองนิเวช วัดไทรใหญ่ 

(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) 
สพป.นนทบุรี เขต 2 

15 นางสาวราตรี แป้นสุวรรณ วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)   สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
16 นางสาวนพวรรณ เอละกานุ บ้านบางปิ้ง สพป.สมุทรสาคร 
17 นางวชรณัช คงวงศ์วาน บ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 
18 นายชนากร ศาสตร์สกุล วัดท่ามะนาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

 

 
2. รางวัลผลงานดีเด่น ด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ประเภท Plugged Coding  
    ระดับประถมศึกษา 
    ๒.1 โล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานดีเด่น จำนวน 10 ผลงาน ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นายพัทธดล บุญรอดดวง บ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2 นางสาวลลิตา พลศิลป์  วัดทด (เชิดอุดมรัตนราษฎร์บํารุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
3 นางสาวจิราพร จำปาเทศ คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต 1 
4 นายยุทธภูมิ ดวงสุภา บ้านร่มโพธิ์ทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
5 นางอุษา ไวยานิกรณ์ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส  

(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 
สพป.สมุทรสงคราม 

6 นายสิทธิพร อินทะจักร วัดดอนเจดีย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
7 นางสาวรัตนาวดี มโนมั่น วัดศิลามูล สพป.นครปฐม เขต 2 
8 นางสุพรรณี สุขแสง แสงประทีปรัฐบํารุง สพป.นนทบุรี เขต 2 
9 นางสาวจิระภัทร์ จันทร์ช่วง บ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต 2 

10 นางสาวญาณิศา ไหลพ่ึงทอง บ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต ๒ 

/๒.๒ เกียรติบัตร... 
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  2.2 เกียรติบัตรผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์ พรหมพิกุลทอง สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
2 นายมานพ บุญเพ็ง วัดหนองคณฑี (พลานุกูล) สพป.สระบุรี เขต 1 
3 นายประดิษฐ์ชัย สมนึก  วัดดอนโฆสิตาราม สพป.สมุทรสาคร 
4 นายธรรมนูญ คงพันปี บ้านหนองมะค่า สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 
๓. รางวัลผลงานดีเด่น ด้าน Coding “CODING Achievement Awards”  ประเภท Unplugged Coding        
    ระดับมัธยมศึกษา 
    ๓.1 โล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานดีเด่น จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์ สามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรณบุรี 
2 นางสาวขวัญตา มีพันธ์ศรี บ้านรางกระต่าย  

“พิริยะประชาวิทยาคาร” 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

3 นายพชร มหาชีวสกุล อินทร์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
4 นางสาวณัฐสุด สุ่มสังข์ วัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
5 นางสาววิภาวรรณ กังใจ  องครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 
6 นางสาวนภัสพร ทองพราย บ้านหนองไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
7 นางสาวปุณณภัทร เชรษฐศิริ บ้านแหลมทอง  สพป.เพชรบุรี เขต 2 
8 ว่าที ่ร.ต.ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม วัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2 

 
    3.2 เกียรติบัตรผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นายฐิติไชย ศรีผ่าน บ้านม่วงค่อม สพป.ลพบุรี เขต 2 
2 นางณัฐนิชา เนื้อจันทา เบญจมราชรังสฤษฎ์ สพม.ฉะเชิงเทรา 
3 นางสาวสุพรรณิกา เจริญธรรม นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 สพป.ระยอง เขต 1 
4 นางสาวนันทพร มุขวัฒน ร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชดำริ) 
สพม.กาญจนบุรี 

5 นางสาวอัจฉริยา สุรวรเชษฐ พานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม.ชลบุรี ระยอง 
6 นางมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

นนทบุรี 
สพม.นนทบุรี 

7 นางสาวไพลิน สุขมาก หอวัง ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี 
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/๔. รางวัล... 



 
4. รางวัลผลงานดีเด่น ด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ประเภท Plugged Coding  
    ระดับมัธยมศึกษา 
    4.1 โล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานดีเด่น จำนวน 10 ผลงาน ได้แก่ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นายยุทธนา อังคะคำมูล บ้านชำฆ้อ สพป.ระยอง เขต 2 
2 นายณัฐพล บัวอุไร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.ปทุมธานี 
3 นายมานะ อินทรสว่าง ศึกษานารี สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
4 นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
5 นายธีระ แสงศิริ วัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
6 นายอุเทศ อาชาทองสุข บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม.สุพรรณบุรี 
7 นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน องครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 
8 นางสาวกาญจนาภา เมืองโพธิ์ เขื่อนเพชร  

(ชลประทานสงเคราะห์) 
สพป.เพชรบุรี เขต 2 

9 นายชรัมภ์ เพชรมาก นนทบุรีพิทยาคม สพม.นนทบุรี 
10 นายเกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ บ้านนเรศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

 
    4.2 เกียรติบัตรผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวอนัญชุดา วราคุณาศัย สนามชัยเขต สพม.ฉะเชิงเทรา 
2 นางสาวปริษา คงพูน สุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต 2 
3 นายบัณฑิต เฉลิมรัมย์ วังสมบูรณ์วิทยาคม  สพม.สระแก้ว 
4 ว่าที่ ร.ต.วรภพ ทองสันต์ พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 
5 นางสาวสาลิกา สำเภาทอง สวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร 
6 นางสโรชา ขันธวิธ ี ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา 
7 นายกิติกร มะโนสา บ้านดีลัง สพป.ลพบุรี เขต 2 
8 นางอทิตยา รักษ์เจริญ มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.ชลบุรี ระยอง 

 

          

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
 

 
 
 
 

                                         (นายนิยม  ไผ่โสภา) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  ๑ 

-๔- 


