
ท่ี โรงเรียน

1 นาย กอบชัย ดนตรี โรงเรียนวินิตศึกษา

2 นาย ขอบเขต พีระภิญโญกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

3 นาย จิรทีปต์ แย้มสระโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

4 นาย ชญานิน จันทร์ขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

5 นาย ชนาธิป อํ่าวิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

6 นาย ชยาทิต ศรนรายณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

7 นาย ชัยภัทร บุญยะรัตศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8 นาย ญาณาธิป บ่างวิรุฬห์รกัษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

9 นาย ฐนพล ชาญอนุเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

10 ด.ช. ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

11 นาย ณพวิทย์ คณิตทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

12 นาย ณัฐภูมิ สมแสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

13 นาย ธนกฤต เอ่ียมวิไล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

14 นาย ธนโชติ รัตนสุวรรณสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

15 นาย ธนดล อนุรักษ์ทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

16 นาย ธรรมรัตน์ ชูบรรจง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

17 ด.ช. ปภพ แสงดาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

18 น.ส. ปภาวรินท์ ปานไกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

19 นาย ประภานนท์ สมิตะโยธิน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

20 นาย พงศธร ชินนะวงษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1/2562

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคณะราฏร์บํารุงปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี โรงเรียน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1/2562

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคณะราฏร์บํารุงปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล

21 น.ส. พรรษพร อรรถชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 น.ส. พิมพ์ดาว ธีระศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

23 น.ส. ภัทรกัลญ์ จิตติพลังศรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

24 น.ส. มณีพลอย จันดอนไผ่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

25 น.ส. วรณัน วรุณพันธุลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

26 นาย วรธน พลพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รงัสิต

27 นาย วรเมธ อนุสรณ์เสรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

28 ด.ญ. วรินทร ฉัตรบูรพาชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

29 ด.ช. วัชพล วงศ์อภิญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

30 นาย วุฒิภัทร หาญตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

31 นาย สหรัฐ ปานกําเหนิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

32 นาย สุรพัศ เจริญกิจเสรีวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

33 ด.ช. หาญชัย นนท์ประสาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

34 น.ส. อัญชลี ชัยชนะวงศาโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

35 นาย เอกธนา วาสิกานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



แบบตอบรับเพื่อยืนยันการใช้สิทธิเ์ข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศ์ึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันที่  1 - 17  ตุลาคม  2562 
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟสิิกส์ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทมุธานี จังหวัดปทุมธาน ี
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9. การอนุญาตเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2562 
     � อนุญาตให้นักเรียนเขา้ค่ายและปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่ค่ายฯ ระหว่างวันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2562 
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11. การอนุญาตเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสนุก Dream World วันที่ 11 ตุลาคม 2562 
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     � ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เน่ืองจาก............................................................................................... 
12. รายงานตัวเข้าค่าย 
     วันที่ 1 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
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