
    

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานดีเดนดาน Coding “CODING Achievement Awards” ภาคใต 

ประจําป 2565 
--------------------------------------------- 

 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมกับสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดจัดเผยแพรองคความรูและแสดงผลงานดีเดนดาน  Coding 
“CODING Achievement Awards” ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged ใน 4 ภูมิภาค ประจําป 2565
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ไดรับมอบหมายเปนเจาภาพในการ
ดําเนินงานระดับภาคใต และไดกําหนดใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาสงผลงานครูดีเดนดาน Coding  ถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และคณะกรรมการ
ตัดสินผลงานระหวางวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผูมีผลงานดีเดนดาน Coding เขา
รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และรวมจัดนิทรรศการเผยแพรองคความรูและแสดงผลงานดีเดนดาน  Coding 
“CODING Achievement Awards” ประจําป 2565 ระดับภาคใต นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินผลงานครดูีเดนดาน Coding  ของภาคใต ไดดําเนินการคัดเลือกผลงาน
รูปเลมเอกสารและวีดิทัศนของครูตามเกณฑการประเมินของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอใหครูที่ไดรับคัดเลือกเขารับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และรวมจัด
นิทรรศการเผยแพรองคความรูและแสดงผลงานดีเดนดาน Coding “CODING Achievement Awards” 
ประจําป 2565 ระดับภาคใต ระหวางวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร สนับสนุนเปนเงิน
รางวัลสําหรับผูทีไ่ดรับคัดเลือกและมาจัดแสดงผลงานดีเดนดาน Coding  ประเภทโลรางวัล ผลงานละ 3,000 
บาท และประเภทเกียรติบัตร ผลงานละ 2,000 บาท  ตามรายชื่อแนบทายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศไว ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 
 
 

(นายสํารวย  ภักดี) 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
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ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเดนดาน Coding 
“CODING Achievement Awards” ภาคใต ประจําป 2565 

 
 

ประเภท Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา 
ลําดับ

ที ่
สํานักงานเขตพื้นที่ ชื่อครูเจาของผลงาน รางวัล 

1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วาที่ ร.ต.หญิง ณัฐกานต ฤกษมงคล โลและเกียรติบัตร 

2 สพป.สงขลา เขต 3 นายธนะวินทร มังคลาทัศน โลและเกียรติบัตร 

3 สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 นางสาวอัญชลี ภูมิแกว โลและเกียรติบัตร 

4 สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 นางสาวปวีณา เครืออายตา โลและเกียรติบัตร 

5 สพป.ภูเก็ต นางณัฏฐณิชา เมตตาจิตร โลและเกียรติบัตร 

6 สพป.ชุมพร เขต 1 วาที่รอยตรีหญิงรุงดาว ยมโชต ิ โลและเกียรติบัตร 

7 สพป.ชุมพร เขต 2 นางสาวภคมน ชิตพูล โลและเกียรติบัตร 

8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางสุพรรณิกา เกื้อหนุน โลและเกียรติบัตร 

9 สพป.ตรัง เขต 2 นางเรวดี โภคาวัฒนา โลและเกียรติบัตร 

10 สพป.พัทลุง เขต 2 นายเกรียงศักดิ ์บุญสุข โลและเกียรติบัตร 

11 สพป.ตรัง เขต 1 นางรัตนา หลอสุพรรณพร เกียรติบัตร 

12 สพป.กระบี่ นางทิพยสุดา จาราสถิตย เกียรติบัตร 

13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาวอาริยา สุนทรา เกียรติบัตร 

14 สพป.พังงา นายปยะพงษ หมันการ เกียรติบัตร 
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ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเดนดาน Coding 
“CODING Achievement Awards” ภาคใต ประจําป 2565 

 
 
ประเภท Unplugged Coding ระดับมัธยมศึกษา 
ลําดับ

ที ่
สํานักงานเขตพื้นที่ ชื่อครูเจาของผลงาน รางวัล 

1 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (จ.ระนอง) นายธนายุส พิจยานนท โลและเกียรติบัตร 

2 สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร (จ.ชุมพร) นางสาวรุงนภา ทองเอียง โลและเกียรติบัตร 

3 สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร (จ.สุราษฎรธานี) นางพัสนันท เดชมณี โลและเกียรติบัตร 

4 สพม.นครศรีธรรมราช นางนภาพร จงกล เกียรติบัตร 

5 สพป.ตรัง เขต 2 นายเกียรติศักดิ ์บัณฑิต เกียรติบัตร 
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ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเดนดาน Coding 
“CODING Achievement Awards” ภาคใต ประจําป 2565 

 
 
ประเภท Plugged Coding ระดับประถมศึกษา 
ลําดับ

ที ่
สํานักงานเขตพื้นที ่ ชื่อเจาของผลงาน รางวัล 

1 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายฉัตรพงศ ชูแสงนิล โลและเกียรติบัตร 

2 สพป.ตรัง เขต 1 นายเอกพงษ  โสภณพลศาล โลและเกียรติบัตร 

3 สพป.สงขลา เขต 2 นางสาวพิลัดดา ดวงจันทร โลและเกียรติบัตร 

4 สพป.สตูล นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ โลและเกียรติบัตร 

5 สพป.ยะลา เขต 2 นายฉัตรชัย ชายแกว โลและเกียรติบัตร 

6 สพป.พังงา นายวทัญ ูพฤติธรรมกุล โลและเกียรติบัตร 

7 สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวมาซีเตาะ  มานะกาแต โลและเกียรติบัตร 

8 สพป.ระนอง นางจุไรรัตน  จุรณทรรศน โลและเกียรติบัตร 

9 สพป.ปตตานี เขต 1 นายฮาซัน  กาโฮง โลและเกียรติบัตร 

10 สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 นางศิริลักษณ โพธิจันทร โลและเกียรติบัตร 

11 สพป.สงขลา เขต 3 นายฆบฝาด หีมหวัง เกียรติบัตร 

12 สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 วาที่รอยตรี ศุภราช  แกวมีศรี เกียรติบัตร 

13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาวรัชดา  ยุโสะ เกียรติบัตร 
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ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเดนดาน Coding 
“CODING Achievement Awards” ภาคใต ประจําป 2565 

 
 
 ประเภท Plugged Coding ระดับมัธยมศึกษา 

ลําดับ
ที ่

สํานักงานเขตพื้นที่ ชื่อเจาของผลงาน รางวัล 

1 สพม.นครศรีธรรมราช นางนิภารัตน  เนียมสงค โลและเกียรติบัตร 

2 สพม.สงขลา สตูล (จ.สงขลา) นางบานเย็น  จันทรวงศเกษม โลและเกียรติบัตร 

3 สพป.ชุมพร เขต 1 นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ โลและเกียรติบัตร 

4 สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร (จ.สุราษฎรธานี) นางวรัญญา พันธุวงศ โลและเกียรติบัตร 

5 สพม.สงขลา สตูล (จ.สตูล) นายอิสมาแอล  ปูยัง โลและเกียรติบัตร 

6 สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 นางสาวปวีนา เพชรนอย โลและเกียรติบัตร 

7 สพม.ตรัง กระบี่ (จ.ตรัง) นางจันทรทิพย  รักสม โลและเกียรติบัตร 

8 สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร (จ.ชุมพร) นางพิมพน้ําผึ้ง  วรรณสาม เกียรติบัตร 

9 สพป.ตรัง เขต 1 นางสุภาณ ีไกรเทพ เกียรติบัตร 

10 สพม.ยะลา นายยศธร กานตชนาพงศ เกียรติบัตร 

11 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายปาดือลี เจะนุ เกียรติบัตร 

12 สพป.ระนอง นายธงชัย  ทะเลมอญ เกียรติบัตร 
 


