
 
 

ที่ ศธ ๐๔331/ว2679                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                   ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
                                                                       จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

          11  สิงหาคม  ๒๕65 

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”  
        ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืทุกเขต 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่ ศธ ๐๔331/ว1882  
          ลงวันที่ 10  มิถุนายน  ๒๕65 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  ประกาศผลการคัดเลอืก           จำนวน 1 ฉบับ 

    ตามหนงัสือที่อ้างถึง สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่พฒันา
การศึกษาสำหรบัผูม้ีความสามารถพเิศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน มอบหมายใหส้ำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาร้อยเอ็ด เป็นเจา้ภาพในการ 
จัดเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดเีด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ระดบั 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้แจง้ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนครูผูส้อนในสงักัดของทา่นร่วมสง่ผลงานเข้า
คัดเลือกเปน็ผลงานดเีดน่ด้าน Coding ความละเอยีดแจง้แลว้นั้น 

    บัดน้ี การดำเนนิการคัดเลือกผลงานดเีดน่ด้าน Coding “CODING Achievement 
Awards” ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสรจ็สิ้นเปน็ทีเ่รียบรอ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
ร้อยเอ็ด จึงขอประกาศผลการคัดเลือกฯ ตามรายละเอยีดทีส่ง่มาด้วยนี ้และขอใหผู้้มรีายช่ือผ่านการคัดเลอืก
ตามประกาศนี้ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Application Cisco Webex  Meeting Number :  
2517 942 4962  Password : coding@101 หรอืสแกน QR CODE ท้ายหนงัสือฉบบันี้ ในวันองัคารที่  
16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น เพือ่รบัฟงัการช้ีแจงข้ันตอนการนำผลงานมาจัดแสดง
นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน Coding และลำดับการพธีิมอบโลจ่าก คุณหญิงกลัยา โสภณพนิช  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                (นายอดุลย์ศักด์ิ  บุญเอนก) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

         
กลุ่มงานสง่เสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ประสานงาน ศน.อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ โทรศัพท์ 08  3354 1414 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”  

       ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
----------------------------------------------------- 

  ตามที่สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มพฒันาการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพเิศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มอบหมายใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอ้ยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน 
Coding “CODING Achievement Awards” ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื นั้น 

 บัดน้ี การดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ระดบั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสรจ็สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
จึงขอประกาศรายช่ือผู้ได้รบัคัดเลือกผลงานดีเด่นฯ ดังนี ้

1. ผลงานดเีด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์  
    Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สพท. 
1.นายกันตชาติ  กุดนอก บ้านศรีเวินชัย สพป.นครพนม เขต 2 
2.นางสาวจฑุารัตน์  สุขจันดี อนุบาลบ้านกรวด สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 
3.นายธนิน  เจริญราษฎร ์ อนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรรุาษฎร์รงัสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
4.นางสาวปานฟ้า  สงิห์ศร อนุบาลนางรอง (สงัขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 
5.นางสาวรุง้เพชร  ยงคงกระพัน บ้านหนองแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
6.นายวชิระ  บุญสาร บ้านหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 5 
7.นางสาววชิราวรรณ  เทียมทัน เมืองเลย สพป.เลย เขต 1 
8.นางวรุณยุภา  ดีสีแก้ว คำปลาฝาโนนชัย สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 
9.นางสาวศิรลิักษณ์  ผ่องศร ี บ้านแต้เก่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
10.นายเอกพันธ์ุ  โล้กลูประกจิ บ้านห้วยแร ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
 
๒. ผลงานดเีด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบใช้คอมพิวเตอร์  
    Plugged Coding ระดับประถมศึกษา 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สพท. 
1.นางชนัญญา  พรหมฝาย อนุบาลชัยภูม ิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
2.นางดากานดา  อินทรพันธ์ุ อนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
3.นางสาวถมญาณี  โฉมจินดา บ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5 
4.นางสาวทิพยป์ทมุ  ประทมุสัน บ้านห้วยศาลา สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 

/5.นายนัยณัฏฐ์... 
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๒. ผลงานดเีด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบใช้คอมพิวเตอร์  
    Plugged Coding ระดับประถมศึกษา 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สพท. 
5.นายนัยณัฏฐ์  ศรีชัย น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
6.นายประสาร  น้อยก้อม อนุบาลสว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2 
7.นางสาวปาริฉัตร  พรสุวรรณ บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
8.นายพูนทรพัย์  หารพะยอม ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
9.นางสาวรัชฎากร  พงษ์ฤทัศน์ อนุบาลนครราชสมีา สพป.นครราชสีมา เขต 1 
10.นางสาวโสภา  โคตรสมบัต ิ บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 

 

 

 

/7.นายศุภฤกษ์… 

3. ผลงานดเีด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์  
    Unplugged Coding ระดับมัธยมศึกษา 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สพท. 
1.นางสาวกมลลักษณ์  พิมพ์ดี บ้านบุ่งมะแลง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
2.นางสาวกฤติยา  พลหาญ เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 
3.นางสาวธนันญ์ภร  นนทสาร บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1 
4.นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง สารคามพทิยาคม สพม.มหาสารคาม 
5.นางสาวพิมลวรรณ  ร่มวาป ี สามัคคีวิทยาคาร สพป.อุดรธานี เขต 2 
6.นางสาวรกัษ์  วงศ์ประเทศ บ้านโพธ์ิโนนจานอลีอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
7.นายศราวุธ  ฤทธ์ิจอหอ เมืองคง สพม.นครราชสมีา 
8.นายศิริพงษ์  สุภนัตร ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5 
9.นายอธิคม  ศรีใส สตรีชัยภูม ิ สพม.ชัยภูม ิ
10.นายอนุชา  แสนราช บ้านโคกใหญ ่ สพป.เลย เขต 1 

4. ผลงานดเีด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบใช้คอมพิวเตอร์  
    Plugged Coding ระดับมัธยมศึกษา 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สพท. 
1.นางสาวจันทรส์ุดา  ลี้พงษ์กลุ บ้านเมืองปงั สพป.อุดรธานี เขต 2 
2.นายธงชัย  ขำเทศเจริญ บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1 
3.นางสาวบญุญารินทร์  อ่อนนุ่ม ราชสีมาวิทยาลัย สพม.นครราชสมีา 
4.นางประวีณา  มีศิลป ์ บ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป.เลย เขต 1 
5.นายพีรวัส  บอกประโคน นิคมสร้างตนเอง 3 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 
6.นางสาวเมษา  โพธ์ิสุวรรณ บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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 ทั้งนีข้อใหผู้้มรีายช่ือดังกล่าวนำผลงานทีผ่่านการคัดเลือกมาจัดแสดงนทิรรศการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้าน Coding และเข้าร่วมพิธีมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตรจาก คุณหญิงกลัยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมไทรทอง 
โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ประกาศ ณ วันที่  11  สิงหาคม  2565 
 
 
         (นายอดุลย์ศักด์ิ  บุญเอนก) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

4. ผลงานดเีด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบใช้คอมพิวเตอร์  
    Plugged Coding ระดับมัธยมศึกษา 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สพท. 
7.นายศุภฤกษ์  ศิริทองสุข ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป.ขอนแก่น เขต 5 
8.นายอนุวัฒน์  พานิพัด เขาสวนกวางวิทยานุกลู สพม.ขอนแก่น 
9.นายอุเทน  สมาคม อนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
10.นางโอบบุญ  โสรจัจ ์ อนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 


