
 
 
                                           ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 
        โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

                 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง    ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานาร ี

  ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในการด าเนินการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) ตามโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงาน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” และ ร่วมด าเนนิกิจกรรม
ประกวดโครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปีที่ ๒  โดยก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของครูผู้สอน  KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปี
ที่ ๒ นั้น 

  ผลการตัดสนิของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โครงการ “อุปกรณ์จ าลองการเคลื่อนที่ของ
สเกตบอร์ดส าหรับศึกษาการอนรุักษ์พลังงานกล” โดย “นาย มานะ อินทรสว่าง นาย อภิชาติ ร่มล าดวน” โรงเรียน
ศึกษานารี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับพจิารณาให้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวนัออก) เข้า
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ในวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว แขวงจุตจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมในการน าเสนอผลงาน ในรอบชิงชนะเลิศ 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

            ขอแสดงความนับถือ  
 

 
                       (อาจารย์วัชระ อมศิริ)  
          หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
          

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๑๙-๕๗๐๐ อีเมล์ awatchar@engr.tu.ac.th 



 
 
                                           ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 
        โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

                 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง    ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

  ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในการด าเนินการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) ตามโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงาน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” และ ร่วมด าเนนิกิจกรรม
ประกวดโครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปีที่ ๒  โดยก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของครูผู้สอน  KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปี
ที่ ๒ นั้น 

  ผลการตัดสนิของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบวา่ โครงการ “ชุดอุปกรณ์เรียนรู้การเขียนค าสัง่
ควบคุมหุ่นยนตส์ าหรับนักเรียนประถมวัย” โดย “นาย ณัฐพล บัวอุไร นาย พีระพงษ์ ปรดีาชม” โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รบัพิจารณาให้เป็นตัวแทนระดบัภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ในวันที ่
๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรา้ว แขวงจุตจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  

  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมในการน าเสนอผลงาน ในรอบชิงชนะเลิศ 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

            ขอแสดงความนับถือ  
 

 
                       (อาจารย์วัชระ อมศิริ)  
          หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
          

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๑๙-๕๗๐๐ อีเมล์ awatchar@engr.tu.ac.th 



 
 
                                           ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 
        โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

                 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง    ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 

  ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในการด าเนินการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) ตามโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงาน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” และ ร่วมด าเนนิกิจกรรม
ประกวดโครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปีที่ ๒  โดยก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของครูผู้สอน  KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปี
ที่ ๒ นั้น 

  ผลการตัดสนิของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบวา่ โครงการ “เครื่องบอกเวลาในการเดินทาง” 
โดย “นาย อนุรักษ์ แย้มวัตร ” โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับพิจารณาให้เป็นตัวแทนระดับ
ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวนัออก) เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โครงการ KidBright : Coding at School for 
Teacher “KruKid Contest” ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
แขวงจุตจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมในการน าเสนอผลงาน ในรอบชิงชนะเลิศ 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

            ขอแสดงความนับถือ  
 

 
                       (อาจารย์วัชระ อมศิริ)  
          หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
          

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๑๙-๕๗๐๐ อีเมล์ awatchar@engr.tu.ac.th 



 
 
                                           ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 
        โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

                 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง    ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

  ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในการด าเนินการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) ตามโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงาน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” และ ร่วมด าเนนิกิจกรรม
ประกวดโครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปีที่ ๒  โดยก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของครูผู้สอน  KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปี
ที่ ๒ นั้น 

  ผลการตัดสนิของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โครงการ “ชุดทดลองการวัดความยาวคลืน่
เสียง” โดย “นางสาวกุลธิดา สวุัชระกุลธร นายสราวุธ แทน่จนิดารัตน์” โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัด
ระยอง ได้รับพิจารณาให้เป็นตวัแทนระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลศิ 
โครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ในวันที่ ๙ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว แขวงจุตจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมในการน าเสนอผลงาน ในรอบชิงชนะเลิศ 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

            ขอแสดงความนับถือ  
 

 
                       (อาจารย์วัชระ อมศิริ)  
          หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
          

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๑๙-๕๗๐๐ อีเมล์ awatchar@engr.tu.ac.th 



 
 
                                           ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 
        โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

                 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง    ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญรัตน ์

  ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในการด าเนินการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) ตามโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงาน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” และ ร่วมด าเนนิกิจกรรม
ประกวดโครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปีที่ ๒  โดยก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของครูผู้สอน  KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปี
ที่ ๒ นั้น 

  ผลการตัดสนิของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โครงการ “สื่อทดลองการวัดและอ่านค่าการ
กระจายของแสงผา่นสมาร์ตโฟน” โดย “นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์ นายพีระพล จอมใจเหล็ก” โรงเรียนธัญรัตน ์
จังหวัดปทุมธานี ได้รับพิจารณาให้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) เข้าแข่งขันในรอบชิง
ชนะเลิศ โครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ในวันที ่๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรา้ว แขวงจุตจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมในการน าเสนอผลงาน ในรอบชิงชนะเลิศ 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

            ขอแสดงความนับถือ  
 

 
                       (อาจารย์วัชระ อมศิริ)  
          หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
          

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๑๙-๕๗๐๐ อีเมล์ awatchar@engr.tu.ac.th 



 
 
                                           ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 
        โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

                 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง    ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยนาทพทิยาคม 

  ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในการด าเนินการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) ตามโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงาน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” และ ร่วมด าเนนิกิจกรรม
ประกวดโครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปีที่ ๒  โดยก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของครูผู้สอน  KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ปี
ที่ ๒ นั้น 

  ผลการตัดสนิของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โครงการ “เครื่องวัดสภาพอากาศ
อเนกประสงค์” โดย “นายบุญเหลือ หอมนียม นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา” โรงเรียนชัยนาทพทิยาคม จังหวัด
ชัยนาท ได้รับพิจารณาให้เป็นตัวแทนระดบัภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวนัออก) เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลศิ 
โครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ในวันที่ ๙ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว แขวงจุตจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมในการน าเสนอผลงาน ในรอบชิงชนะเลิศ 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

            ขอแสดงความนับถือ  
 

 
                       (อาจารย์วัชระ อมศิริ)  
          หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคกลาง) 

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
          

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๑๙-๕๗๐๐ อีเมล์ awatchar@engr.tu.ac.th 
 


