
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5

กิจกรรมเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ

1 เด็กชายสุวิจักขณ์ แสงสวัสดิ์ ม.1/3

2 เด็กชายวทัญญู. ศรีวรรณ ม.1/3

3 เด็กหญิงวิชญาพร   จันทร์ตรี ม.1/3

4 เด็กหญิงปภัสรา เฉลยภาพ ม.1/3

5 เด็กหญิงเพชรนภา รัตนปินตา ม.1/3

6 เด็กหญิงธมลวรรณ เทศประสิทธิ์ ม.1/3

7 เด็กหญิงณัฐชา มูฮำหมัดอารี ม.1/3

8 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชุติกุลวรนันท์ ม.1/5

9 เด็กชายภาคิน ชุติกุลวรนันท์ ม.1/5

10 เด็กชายธันวา สุวรรณบำรุงสุข ม.1/5

11 เด็กชายทรงภพ สุดสัตย์ ม.2/8

12 เด็กชายนฤชา บรรดา ม.2/8

13 เด็กชายมานพ กล่อมใจ ม.3/5

14 นางสาวศิริมล อาร้อน ม.4/1

15 นางสาวศุภกานต์ ประทุมชาติ ม.4/1

16 นางสาวพิมลพรรณ ชาญนรา ม.4/1

17 นางสาวณัฐพร ฤทธิเดช ม.4/1

18 นางสาวปวีณา เล็มหมัด ม.4/2

19 นางสาวปริยาภัทร แก้วเพ็ชร์ ม.4/2

20 นางสาวสุมิตรา ไถ้เงิน ม.4/3

21 นางสาวฐิติพร สะตะ ม.4/3

22 นางสาวจิดาภา แก้วปั้นพงษ์ ม.4/3



ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ

23 นายธนากร อ้อยหวาน ม.4/3

24 นางสาวธัญชนก ศรีนวน ม.4/3

25 นางสาววริสรา จึงรักเสรีชัย ม.4/3

26 นางสาวขวัญฤทัย ฤทธิเดช ม.4/3

27 นายสุทธวีร์  สุทธะโส ม.4/4

28 นายภูริภัทร สมมุติ ม.4/4

29 นางสาวเบญญาภา แย้มสวน ม.4/4

30 นางสาวเสาวลักษณ์ แบบประเสริฐ ม.4/4

31 นางสาวชิรญา ธีรวาสุภณ ม.4/4

32 นางสาวอติพร ภูสุข ม.4/4

33 นางสาวภรณ์พลอยทอง ม.4/9

34 นางสาวพิมลศิริ ปฐพีสินหิรัญ ม.4/9

35 นางสาวเบญจพร ยุรยาตร์ ม.4/11

36 นางสาวธิติมา ชื่นคุ้ม ม.5/1

37 นายวิรัตน์ ไกรสุริยวงศ์ ม.5/1

38 นางสาวกัญญาภัทร  ผู้ระย้า ม.5/1

39 นางสาววิชญาดา ห้องแซง ม.5/1

40 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยยุทธศาสตร์ ม.5/1

41 นางสาวนภัทรศรา นิจภากรกุล ม.5/2

42 นางสาวศศิ ประสงค์เงิน ม.5/2

43 นายสรวีย์ อยู่ญาติมาก ม.5/9

44 นายวรปรัชญ์ รื่นเนตร ม.5/9

45 นายปุณยวีร์ โพธิวรรณ์ ม.6/8

46 นายชุติพันธ์ เขินไพร ม.6/8

47 นายมาเหนือเมฆ ประดิษฐพงษ์ ม.6/8



รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5

กิจกรรมการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอเพื่ออาชีพ

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ

1 เด็กชายพัทธดนย์ อักษรคง ม.1/3

2 เด็กชายพันธ์วริศ ชยุดาถิรทรัพย์ ม.1/3

3 เด็กหญิงจิรภิญญา วรรณสอน ม.1/3

4 เด็กหญิงมีนา  ดอนคงมี ม.1/3

5 เด็กชายรัตนพงษ์ การามา ม.1/3

6 เด็กหญิงเพชรนภารัตนปินตา ม.1/3

7 เด็กหญิงณัฐชา  มูฮำหมัดอารี ม.1/3

8 เด็กหญิงธมลวรรณ เทศประสิทธิ์ ม.1/3

9 เด็กชายธนวัฒน์ พุทธชาติ ม.1/6

10 เด็กชายเกียรติสดา ฤทธิยา ม.1/8

11 เด็กชายกฤษฎา สีโท ม.1/8

12 เด็กหญิงพนิตพร  พุทธศักดิ์โสภณ ม.2/4

13 เด็กชายกำเนิดโชค มูลกาวิน ม.2/8

14 เด็กชายคุณานนตต์ กัณฑ์หา ม.2/8

15 นายขวัญชัย โอ้โลม ม.3/4

16 นายเศรษฐพิชณ์ ม.4/3

17 นางสาวทิพรัตน์ ทองคำดี ม.4/4

18 นางสาวภิรดา แทนสวัสดิ์ ม.4/7

19 นางสาวนภสินี จรัสศรีโชติช่วง ม.4/7

20 นางสาวเสาร์วณี จองโหย่ง ม.4/7

21 นางสาววรรษชล พวงสีเงิน ม.4/9

22 นางสาวกฤติริน แก้วจันทร์ ม.4/9

23 นางสาวหทัยชนก บุญช่วย ม.4/10

24 นางสาววิลาสินี สมพงษ์ ม.4/10

25 นางสาวอนันตญา คำสิงห์ ม.4/10



ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ

26 นายวิกรม ประสพพรพิพัฒน์ ม.4/10

27 นางสาวสุริยภรณ์ บุญสำเร็จ ม.4/10

28 นางสาวอภิสรา นุตาลัย ม.4/11

29 นายนพรัตน์ สืบประวัติ ม.4/11

30 นางสาวพานทิพย์ ชาญชำนิ ม.4/11

31 นายภัทรนันท์ ฟักถาวร ม.4/11

32 นายศานิต เสือเลี้ยง ม.4/11

33 นางสาวอัจฉริณี บัวเข็ม ม.5/1

34 นายเจษฎากร ทองจีน ม.5/2

35 นายศุภกิตติ์ ไม้งาม ม.5/2

36 นางสาวกัญชพร  พรบัวลา ม.5/2

37 นางสาวชานันฎา  ลาวัง ม.5/2

38 นางสาวภัทรสุดา ฟักถาวร ม.5/2

39 นางสาวกัญญาภัค ประเสริฐแสง ม.5/2

40 นายธนบดี จันทร์ทอง ม.5/4

41 นายปวริศ สมันเอี่ยม ม.5/4

42 นางสาวพลอยชมภู สารโภคา ม.5/4

43 นางสาวศิรภัสสร เลิศจังหรีด ม.5/4

44 นาย อะฟีฟีย์ วงษ์ยิ้ม ม.5/5

45 นางสาวปรียาภรณ์ บุญร่วง ม.5/6

46 นางสาวนางสาววรินทร พรพุทธิชัย ม.5/6

47 นางสาวณัฏฐา แก่นของ ม.5/8

48 นายกษิดิส ฮะมงคล ม.5/9

49 นางสาวนันธิดา   กมณีย์ ม.6/3

50 นางสาวจุฑาภรณ์  ยังประโยชน์ ม.6/5

51 นางสาวณัฐกมล โพธิ์อทองมา ม.6/5

52 นายสุรเชษฐ์ วงศ์เสน ม.6/8


