
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือโรงเรียนท่ีสังกัด จังหวัด

1 นำยณัฏฐ์ เครือแส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง

2 นำยกฤตภัค คุณดิลกโชค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

3 นำยภูริเดช จันทร์ทรี โรงเรียนระยอง ระยอง

4 นำยพิสิษฐ์ จินดำ โรงเรียนระยอง

5 นำงสำวพิริยำกร ศรีสุข โรงเรียนชลกันยำนุกูล ชลบุรี

6 นำงสำวนิชำนันท์ บุญถนอม โรงเรียนชลกันยำนุกูล

7 นำงสำวกำนต์รวี แสงมำศ โรงเรียนพำนทอง ชลบุรี

8 นำงสำวจำรุวรรณ พูลข ำ โรงเรียนพำนทอง

9 นำงสำวกมลวรรณ แซ่ลู่ โรงเรียนชลกันยำนุกูล ชลบุรี

10 นำงสำวณัฐฐินันท์ เผยฉวี โรงเรียนชลกันยำนุกูล

11 นำงสำวณัฐชำนันท์ ค ำธนะพิพัฒน์ โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร ระยอง

12 นำงสำวสุพิชชำ บรรดำศักด์ิ โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร

13 นำยฉัตรชัย โชติสวัสด์ิ โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร ระยอง

14 นำยปุรเชษฐ์ อำจจิตต์ โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร AI Boot Camp & Pre University 2022 

ส ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำเพ่ือกำรบูรณำกำรกำรเขียนโปรแกรมทำงปัญญำประดิษฐ์ในเขตพ้ืนท่ี 

EEC  และภำคตะวันออก                                 

ในวันท่ี 19-20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 - 18.00 น.

ณ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ
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15 นำงสำวเสำวลักษณ์ ดอกกุหลำบ โรงเรียนเก่ะโพถ้วยงำมวิทยำ ชลบุรี

16 นำงสำวชุลีพร ก่ ำโกสุด โรงเรียนเก่ะโพถ้วยงำมวิทยำ

17 นำยภูมิภัทร สุรับติจิต โรงเรียนเกำะโพธ์ิถ้วยงำมวิทยำ ชลบุรี

18 นำยนพปฎล ชูชมกล่ิน โรงเรียนเกำะโพธ์ิถ้วยงำมวิทยำ

19 น.ส.ศรัญญำ แสงสีห์ โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ชลบุรี

20 น.ส.ปกรวี สุวรรณ โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม

21 นำยกิตติภพ สังข์สุวรรณ โรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำ "กรุงไทยอนุเครำะห์" ชลบุรี

22 นำยบัญญพนต์ ไชยอำจ โรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำ "กรุงไทยอนุเครำะห์"

23 นำงสำวณัฐพร ทองใบ โรงเรียนศรียำนุสรณ์ จันทบุรี

24 นำงสำวจิณห์ณพัจน์ อนันตกฤษณ์ โรงเรียนศรียำนุสรณ์

25 นำงสำว ณำนิศำ แสพลกรัง โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ สระแก้ว

26 นำงสำว พรทิพย์ ตรีเหลำ โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ

27 นำยธันยธรณ์ อิทธิอนุวัตร์ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี ชลบุรี

28 นำยธนัท วรสัจจำ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
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29 นำย พชธกร นิลแสง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร ชลบุรี

30 นำย อรรถพล แซ่ต้ัง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร

31 นำยธนภัทร สีใส โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี ชลบุรี

32 นำยชินำธิป ชำญนคร โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี

33 นำยธนิต เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนวัดป่ำประดู่ ระยอง

34 นำยเทพประวิณ พฤกษชำติ โรงเรียนวัดป่ำประดู่

35 นำงสำวพิชชำ จันทรำวดี โรงเรียนศรียำนุสรณ์ จันทบุรี

36 นำงสำวเบญญำภำ แก้วขำว โรงเรียนศรียำนุสรณ์

37 นำย กฤตเมธ เย่ียงปรีชำกุล โรงเรียนดำรำสมุทร ชลบุรี

38 นำย นิสสรณ์ โกระวิโยธิน โรงเรียนดำรำสมุทร

39 นำยศุภวิชญ์ ดีจริง โรงเรียนวัดป่ำประดู่ ระยอง

40 นำยธนดล เกิดมณี โรงเรียนวัดป่ำประดู่

41 นำงสำว ชัญญำดำ ภู่พูลเพียน ชลกันยำนุกูล ชลบุรี

42 นำงสำว อรชพร เหรียญสุวรรณ ชลกันยำนุกูล
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43 นำงสำวอัญมณี สุขอุดม โรงเรียนชลกันยำนุกูล ชลบุรี

44 นำงสำวอธิชำ ส ำลีวิสิทธ์ิ โรงเรียนชลกันยำนุกูล

45 นำงสำวพรอุดม ทิมรอด โรงเรียนบ้ำนนำ “นำยกพิทยำกร” นครนำยก

46 นำงสำวอันดำ วงษ์ปัน โรงเรียนบ้ำนนำ “นำยกพิทยำกร”

47 นำยตรีมูรติ ชีชะวำ โรงเรียนบ้ำนนำนำยกพิทยำกร นครนำยก

48 นำยไตรภพ มหิธิธรรมธร โรงเรียนบ้ำนนำนำยกพิทยำกร

49 นำงสำวณัฐชำนันท์ ภัทรประดิษฐ์กุล โรงเรียนชลกันยำนุกูล ชลบุรี

50 นำงสำวชิรตำ รุจิกรวรปัญญำ โรงเรียนชลกันยำนุกูล

51 นำงสำวปริยำกร นวลช่วย โรงเรียนชลกันยำนุกูล ชลบุรี

52 นำงสำวกัญญณัฎฐ์ ธัญลวะณิชย์ โรงเรียนชลกันยำนุกูล

53 นำยกรวิชญ์ ฮิคำรุ คูรำกำเกะ โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง ชลบุรี

54 นำยสุขุมพัฒน์ รุจิธนัตโรจน์ โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง

55 นำยอติวิชญ์ วิโรจน์วุฒิกุล โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง ชลบุรี

56 นำยนวชำต องค์เจริญ โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง
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57 นำงสำวพนิดำ เวียนติง โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย ระยอง

58 นำงสำววันเนสสำ ป้อมทอง โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย

59 นำยธนภัทร เพชรพระรักษำ โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย ระยอง

60 นำยนำวิน สุขจิต โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย

61 นำยธนดล ลำพรม โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย ระยอง

62 นำยอดิศักด์ิ ปะลำภผล โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย

63 นำงสำวอรอุมำ มำตกุล โรงเรียนชลกันยำนุกูล ชลบุรี

64 นำงสำวสุภำวิภำ จัตตุพร โรงเรียนชลกันยำนุกูล

65 นำยณัฐพล พฤกษ์เพ่ิมพูล โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยำคม ชลบุรี

66 นำยอริสมันต์ ผำสุข โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยำคม

67 นำงสำว ปุณญนุช นำมไว โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยำคม ชลบุรี

68 นำงสำว หน่ึงฤทัย บุญมำก โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยำคม

69 นำยเศรษฐพงศ์ หอมช่ืน โรงเรียนวัดป่ำประดู่ ระยอง

70 นำยพุฒิพงษ์ พุฒิมำ โรงเรียนวัดป่ำประดู่


