รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12 (CS Camp 12)
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2563
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

1

นาย

กวี เหล็กหมื่นไวย

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

2

นาย

ก้องภพ อุทธสิงห์

โรงเรียนทวีธาภิเศก

3

นางสาว

กัลยา ชิดพเทียม

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ

4

นาย

กิตติธัช ทองสุข

โรงเรียนธัญรัตน์

5

นาย

จิรภัทร เหล็กมา

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

6

นางสาว

จุฑามาศ ยะรังวงษ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2

7

นางสาว

ชนาทิพย์ บุญรินทร์

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

8

นาย

ชินวัตร ศรีแก้ว

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

9

นาย

ไฌน์ เฉลิมศรี

โรงเรียนสารวิทยา

10

นางสาว

ณัฏฐ์ชุดา นิธิพัฒน์ดิษกุล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

11

นาย

ณัฐพล จุลอมร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

12

นาย

ณัฐภัทร กระแสรัตน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

13

นาย

ณัฐภัทร จินาวงศ์

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

14

นาย

ต่อตระกูล นรินทร์จันทร์

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

15

นางสาว

ทักษพร ไตรรัตน์ผลาดล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

16

นาย

ธณัฐพงษ์ อดิเทพสถิตย์

โรงเรียนเเสงทองวิทยา

17

นางสาว

ธนธีร์ พงษ์พิมาย

โรงเรียนปากช่อง

18

นาย

ธนนนท์ เต่าทอง

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชาภิเษก ในพระบรมราชุปถัมภ์

19

นางสาว

ธนพรรณ เรืองสุข

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

20

นางสาว

ธมนวรรณ จันทร์น้อย

โรงเรียนพัทลุง

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

21

นางสาว

ธวัลรัตน์ พิรยิ เลิศศักดิ์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

22

นางสาว

ธัชพรรณ วรรณภิละ

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

23

นางสาว

ธัญวลัย อัฐวงศ์

โรงเรียนนารีรตั น์จังหวัดแพร่

24

นางสาว

ธีราภรณ์ แก้วชฎา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

25

นาย

นทีธาร ปัญญากร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

26

นาย

นนทภัสร์ ทองคำ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

27

นาย

นัทดล ปุญญพันธุ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

28

นางสาว

นิภาภัทร คำมั่น

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

29

นาย

บุญญฤทธิ์ เกิดสุวรรณ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

30

นาย

ปกรณ์ ลอนลับ

โรงเรียนหนองไผ่

31

นางสาว

ประกายกาญจน์ บุญทะ

โรงเรียนบุญวัฒนส

32

นาย

ประดิพัทธ์ อินทร์ฉ่ำ

โรงเรียนนครสวรรค์

33

นาย

ปัจฉิมบุตร ออมสิน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

34

นาย

ปัณณพัทธ์ สิทธิโอภาสนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

35

นาย

ปัณณพิชช์ ปานรัตน์

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

36

นาย

ปาณัช กฐินทอง

โรงเรียนสิงห์บุรี

37

นางสาว

ปาณิศรา ลิ้มนิรมล

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

38

นาย

ปิยวัสสิ์ เพ็ชร์ยัง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

39

นางสาว

ปุณยวีร์ อดิศักดิ์วัฒนา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

40

นางสาว

พรนัชชา ยะพงค์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

41

นางสาว

พัชร์ธมน พงศกรพิสิฐ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

42

นางสาว

พิมพ์ชนก ธีรพงษกร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

43

นาย

ภาณุมาศ ตรีเพร

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

44

นาย

ภาณุวิชญ์ ทองขัติ

โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล

45

นางสาว

รวิวรรณ ไตรวิลาวัณย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

46

นาย

รุจิโรจน์ เผ่าชู

โรงเรียนสตรีพัทลุง

47

นาย

วรทัต คำจันทึก

โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

48

นาย

วรินทร์ธร จำปาศรี

โรงเรียนสมุทรปราการ

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

49

นางสาว

ศตพร เครือเตจ๊ะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50

นางสาว

สมัชญา สมประสงค์

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

51

นางสาว

สุรางคนางค์ เกตุยั่งยืนวงศ์

โรงเรียนสูงเนิน

52

นาย

อธิปฑ์ ขจิตธรรมกุล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

53

นาย

อรรถพล เปลี่ยนประเสริฐ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

54

นาย

อัฟฟาน กาเส็มสัน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

55

นางสาว

อาทิชา ทองโสม

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

56

นางสาว

อิสริยา สียะราช

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

57

นาย

เอกอรุช ปุราธนานนท์

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

สำรอง
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

1

นาย

กฤตภพ จาระวรรโณ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

2

นาย

จฏลาย์ จารุศริ ิกุล

โรงเรียนทวีธาภิเศก

3

นาย

จักราวุธ วงษ์สง่า

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

4

นาย

จิราธิป เวียงทอง

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

5

นาย

ชยุตม์ สาประเสริฐ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

6

นาย

ณภัทร ยอดสวัสดิ์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

7

นาย

พงษ์ไพโรจน์ ศุภพล

โรงเรียนชัยภูมภิ ักดีชุมพล

8

นาย

วรากร เผ่าทหาร

โรงเรียนวินติ ศึกษา

9

นาย

วสันต์ ปามุทา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

10

นาย

ศรัณย์ บูรณจิตร์ภิรมย์

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

11

นาย

ฮาริซ วารีรัตน์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

