
ลําดับ เลขประจําตัวผู้สอบ
1 61410015 นาย กวินท์ ซึงถาวร
2 61410029 นาย กีรติ เตปิน
3 61410035 น.ส. เขมาพร งามสิริเรืองสกุล
4 61420023 นาย จิตรชัย คชฤทธ์ิ
5 61420027 นาย ฉัตรปวีร์ วงษ์เขียว
6 61410055 น.ส. ชนากานต์ ศรีอุดม
7 61410065 น.ส. ชัญญา เอกคุณานนท์
8 61410067 นาย ชาญกิจ สุขสุวรรณวีรี
9 61420048 น.ส. ญาณิศา หอมจันทร์กล่ํา
10 61410077 ด.ช. ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัมน์
11 61410093 น.ส. ณัฐณิชา ฟักสังข์
12 61420060 น.ส. ณัฐนันท์ เลิศนันทกุล
13 61410101 น.ส. ณิชนันทน์ จันทรัตน์
14 61410102 นาย ณิชภัทร เกริกกิตติกุล
15 61420066 นาย ดนุสรณ์ สระทองแก้ว
16 61420068 นาย ตะวัน บุญมา
17 61410109 นาย แทนไท สมยา
18 61410113 นาย ธนบูรณ์ ชัยชนะพงศ์พันธ์
19 61410114 นาย ธนพนธ์ พจน์พรหมมณี
20 61410118 นาย ธนภัทร เชื้อโตหลวง
21 61410119 นาย ธนภัทร นาคอ่อน
22 61410120 นาย ธนวัฒน์ ภมรสุขนิรันด์ิ
23 61410146 นาย ธีระทัศน์ ไพรัชวรรณ
24 61420088 นาย นนทพัทธ์ นิลพิทักษ์กุล
25 61420101 นาย บวรพจน์ ศรีวิชัย

ช่ือ - สกุล

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1/2561

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง



ลําดับ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1/2561

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

26 61420110 นาย ปาณัช กฐินทอง
27 61410207 น.ส. พิรญาณ์ แจ้งไพร
28 61410208 นาย พิริยะ โอภาสยานนท์
29 61410210 ด.ช. พีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์
30 61410213 นาย ภัทร์วศิน สุกใส
31 61410219 ด.ช. ภาสวุฒิ ณ นคร
32 61420140 น.ส. ภิญญดา กําลังเจริญ
33 61410234 นาย มาเหนือเมฆ ประดิษฐพงษ์
34 61410237 น.ส. รดา วิมลขจรกิตติ
35 61410241 น.ส. รสริน นิยมสันติสุข
36 61410255 ด.ญ. วรดา วงศ์ทะยาน
37 61420168 นาย วีรภัทร อินอุดม
38 61410280 นาย ศิระ พุ่มเกษร
39 61410293 น.ส. สวริณ พฤติสืบ
40 61420194 น.ส. สุวพร เอกประเสริฐ



แบบตอบรับเพ่ือยืนยันการใช้สิทธิเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันท่ี  1 - 17  ตุลาคม  2561 
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
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