
ท่ี โรงเรียน

1 นาย กวินท์ ซึงถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

2 ด.ช. กันตินันท์ ไหลประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

3 ด.ญ. กุลณัฏฐ์ธิดา เพชรพิรุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

4 ด.ญ. ฉันท์ชุลี สุโภภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

5 น.ส. ชัญญา เอกคุณานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

6 นาย ณัฐกิจติ์ เชียวเกตุวิทย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

7 นาย ณัฐพงศ์ อนันต์สมสิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8 นาย ณัฐวัตร ตรีเสถียรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

9 นาย ตะวัน มีจินดา โรงเรียนธัญบุรี

10 นาย ธนดล มหาพรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

11 นาย ธนนันท์ ธนามิตรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

12 ด.ญ. ธนภรณ์ กิจวรเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

13 นาย ธนภัทร เชื้อโตหลวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

14 ด.ญ. ธานิยา กิจวรเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

15 นาย ธีร์กวิน กาญจนแสนส่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

16 นาย ธีรภัทร อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

17 นาย ธีรภัทร โพพิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

18 น.ส. นภวรรณ นาคะสุวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

19 น.ส. บุญสิตา ทานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

20 ด.ช. ปฐมภู คณาภรณ์ธาดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1/2562

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี โรงเรียน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1/2562

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล

21 นาย ปพนพัชญ์ เต็มวิสุทธิ์กุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

22 นาย พนธกร วิชาพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

23 นาย พลาจักษณ์ ปานเกษม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

24 นาย พสิษฐ์ สมประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

25 น.ส. พาลาภ วสุวัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

26 น.ส. ภรณ์ชนก พิณนุวัตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

27 ด.ช. ภูริต เวชมนัส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

28 นาย วรัญชัย เจริญโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

29 นาย วิชญ์พล อนันต์สมสิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

30 นาย วิศวะ สายลังกา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

31 นาย ศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

32 นาย ศุทธวีร์ ทองขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

33 นาย ศุภณัฏฐ์ วชิรานุภาพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

34 ด.ญ. ศุภภร บุญชูใจ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

35 นาย อภิณัฐ มุธะสุวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต



แบบตอบรับเพื่อยืนยันการใช้สิทธเิข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศ์ึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันที่  1 - 17  ตุลาคม  2562 
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี
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