
ประกาศรายช่ือผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี 

Binary Camp # 1  
โดยมีน้อง ๆ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงส ำหรับกิจกรรมจ ำนวน 20 คน และ รอบส ำรอง 8 คน โดยผู้ที่ติดรำยชื่อ

ตัวจริง จะต้องยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมก่อนวันที่ 18 เมษำยน เวลำ 15.00 น. (หำกไม่ยืนยันถือว่ำสละ

สิทธิ์ให้กับผู้ที่ติดส ำรองในล ำดับถัดไป) และ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส ำรองวันที่ 19 เมษำยน เวลำ 

09.00 น. (หำกมีผู้สละสิทธิ์) 

 

ส าหรับรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงท้ังหมด 20 คนมีดังนี้ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 

1 ปัณณวิชญ์ จาฎพจน์วนชิ 

2 ณฐุัวฒิ รอดทอง 
3 มาเหนือเมฆ ประดษิฐพงษ์ 

4 นาย ธนวฒัน์  จัน่อศัวสขุ 

5 วิชญ์พล เศรษฐ์สมบรูณ์ 

6 อธิชา แพรไพจิตรกลุ 

7 ปัฐทชาพทัธ์ ธเนศมณีรัตน์ 

8 นาย ศกัรินทร์ พลูสขุ 

9 วรวิทย์ มรรคสนัต์ 

10 ภริูวจัน์ วิจิตธญัโรจน์ 

11 จิตติภรณ์ จกัรวิวฒันากลุ 

12 นายธนกฤต ชนุณะวงค์ 

13 นิสาลกัษณ์ บรรเทา 

14 ชาติไนย นิพทัธ์วรนนัท์ 

15 สกุญัญา ชินวชิา 

16 นายเสาร์เอก  พลทม 

17 กิตติพงศ์ ประสมพงศ์ 

18 กลุประภสัสร์ จนัทร์วลยัพร 
19 ณฐัฑริกา ทองแถม 

20 นายรัชชานนท์ เรียบร้อย 



ส าหรับรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกรอบส ารอง 8 คนมีดังนี้ 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 

1 พรชยั ตะกลูโอสถ 

2 นาย ธนกฤต วราห์ค า 

3 จกัรภทัรณ์ ช่ืนถาวร 

4 นายไฟซอน มะแซ 

5 นางสาว รวิสรา ไตรวิลาวณัย์ 

6 พิชวชัร ลคันาธิต ิ

7 ศศิธร ระเวกโฉม 

8 ดลย์ธสงิห์ จลุกระเศียร 
 

ผู้ได้รับสิทธิ์สำมำรถยืนยันสิทธิ์โดยกำรพิมพ์เอกสำรแนบท้ำยไฟล์ฉบับนี้โดยให้ผู้ปกครองท ำกำรยินยอมเข้ำร่วม

กิจกรรมในวัน และ เวลำดังกล่ำวพร้อมท ำกำรสแกน หรือ ถ่ำยรูปส่งมำยังเว็บไซต์นี้ (คลิกเพ่ือเข้ำสู่เว็บไซต์) 

หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมในวัน และ เวลำดังกล่ำวได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ (ไม่ขอยกเลิก) ก่อนวันที่ 18 

เมษำยน 15.00 น. ทำงทีมงำนจะขอตัดสิทธิ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ทุกกิจกรรมของบริษัท บอร์นทูเดฟ 

จ ำกัด เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรกันสิทธิ์ส ำหรับผู้ที่อยำกเข้ำร่วมกิจกรรมจริง ๆ 

สิ่งท่ีผู้เรียนจ าเป็นต้องเตรียมมา 

- คอมพิวเตอร์ Notebook ที่สำมำรถใช้งำนเข้ำ Internet ได้ปกติ (ไม่จ ำกัดระบบปฏิบัติกำร) และ อุปกรณ์

ส ำหรับชำร์จไฟ 

- สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง หำกมีโรคประจ ำตัว หรือ สิ่งของที่จ ำเป็นให้น ำติดตัวมำด้วย 

- ขนม ของแห้งส ำหรับทำนเล่นสำมำรถน ำเข้ำมำทำนขณะเรียนได้ โดยทำงเรำจะไม่มีอำหำรจัดเตรียม

ไว้ให้ แต่สำมำรถหำซื้อได้ในบริเวณใกล้เคียงสถำนที่กิจกรรม 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclWoTQ0MhkTCM4Zbnj7avFFFfGhrw52Hu_a5uqLZ0UhSCUEQ/viewform?usp=sf_link


บริษัท บอร์นทูเดฟ จ ากัด ( เลขท่ีนิติบุคคล 0105560211744 ) 

643/192 ซอยเสรีไทย2 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240 

โทรศัพท ์02-085-1289 | E-mail: kittikorn.p@borntodev.com 

เรื่อง    ขออนุญาตน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี Binary Camp # 1 

เรียน    ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)....................................................................... 

เนื่องด้วยบริษัท บอร์นทูเดฟ จ ากัด ได้ท าการคัดเลือกผู้สมัครที่สนใจด้านเทคโนโลยีเพ่ือเข้าร่วม

กิจกรรม Binary Camp #1 ที่ Comscicafe ห้อง SA05 ศูนย์การค้า แบริ่ง มอล แขวง บางนา เขต บางนา 

กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยกิจกรรมจะเน้นการสอนพัฒนา

แนวคิดด้านเทคโนโลยี การพัฒนาโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น และ ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ 

ดังนั้น  เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขออนุญาตให้นักเรียนใน

ปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน  เวลา  และสถานที่  ดังกล่าวข้างต้น 

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ บริษัท บอร์นทูเดฟ จ ากัด 02-085-1289 

(เวลาท าการ 10.30 – 16.30 น. จันทร์ - ศุกร์) 

                           ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                              ( นายกิตติกร ประเสริฐศักดิ์ ) 

                                                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอร์นทูเดฟ จ ากัด 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................. เกี่ยวข้องเป็นผู้ ปกครองของ 

(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)......................................................................... ชื่อสถานศึกษา ................................ 

   อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม 

   ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม  เพราะ ....................................................................................  

       ลงชื่อ ........................................................ 

                (......................................................) 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง ............................................. 


