ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”
ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
----------------------------------------------------ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน
Coding “CODING Achievement Awards” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รบั คัดเลือกผลงานดีเด่นฯ ดังนี้
1. ผลงานดีเด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์
Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
สพท.
1.นายกันตชาติ กุดนอก
บ้านศรีเวินชัย
สพป.นครพนม เขต 2
2.นางสาวจุฑารัตน์ สุขจันดี
อนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรรี ัมย์ เขต 2
3.นายธนิน เจริญราษฎร์
อนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรรุ าษฎร์รงั สรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
4.นางสาวปานฟ้า สิงห์ศร
อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
สพป.บุรรี ัมย์ เขต 3
5.นางสาวรุง้ เพชร 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.กาฬสินธุ์ เขต 1
9.นางสาวศิรลิ ักษณ์ ผ่องศรี
บ้านแต้เก่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
10.นายเอกพันธุ์ โล้กลู ประกิจ บ้านห้วยแร่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
๒. ผลงานดีเด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบใช้คอมพิวเตอร์
Plugged Coding ระดับประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
สพท.
1.นางชนัญญา พรหมฝาย
อนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
2.นางดากานดา อินทรพันธุ์
อนุบาลวัดพระโต
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
3.นางสาวถมญาณี โฉมจินดา
บ้านโนนโก
สพป.ขอนแก่น เขต 5
4.นางสาวทิพย์ปทุม ประทุมสัน บ้านห้วยศาลา
สพป.บุรรี ัมย์ เขต 1
/5.นายนัยณัฏฐ์...

-2๒. ผลงานดีเด่นด้าน 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.นายพูนทรัพย์ หารพะยอม
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
9.นางสาวรัชฎากร พงษ์ฤทัศน์
อนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
10.นางสาวโสภา โคตรสมบัติ
บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
3. ผลงานดีเด่นด้าน 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
สารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
5.นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปี
สามัคคีวิทยาคาร
สพป.อุดรธานี เขต 2
6.นางสาวรักษ์ วงศ์ประเทศ
บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
7.นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ
เมืองคง
สพม.นครราชสีมา
8.นายศิริพงษ์ สุภนัตร
ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
สพป.ขอนแก่น เขต 5
9.นายอธิคม ศรีใส
สตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
10.นายอนุชา แสนราช
บ้านโคกใหญ่
สพป.เลย เขต 1
4. ผลงานดีเด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบใช้คอมพิวเตอร์
Plugged Coding ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
สพท.
1.นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กลุ
บ้านเมืองปัง
สพป.อุดรธานี เขต 2
2.นายธงชัย ขำเทศเจริญ
บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
3.นางสาวบุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม ราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
4.นางประวีณา มีศิลป์
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
สพป.เลย เขต 1
5.นายพีรวัส บอกประโคน
นิคมสร้างตนเอง 3
สพป.บุรรี ัมย์ เขต 2
6.นางสาวเมษา โพธิ์สุวรรณ
บ้านหนองแสงโคกน้อย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
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-34. ผลงานดีเด่นด้าน 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 โสรัจจ์
อนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
ทั้งนีข้ อให้ผู้มรี ายชื่อดังกล่าวนำผลงานทีผ่ ่านการคัดเลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้าน Coding และเข้าร่วมพิธีมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตรจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมไทรทอง
โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
(นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

