
 
 

รายช่ือนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 

วิชาคณิตศาสตร์ 
 

ล ำดับที ่ รหัส
ประจ ำตัว 

ค ำ
น ำหน้ำ 

ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 21021 ด.ช. กันตินันท์   ไหลประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธาน ี ปทุมธาน ี

2. 21078 ด.ช. กันตภณ    จิตสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
3. 21089 ด.ญ. วาริยา   เพ็ญคุโณดม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
4. 21108 ด.ช. ชฎิลธร    ลาภทรงสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
5. 21124 ด.ช. วศิภูมิ์   ถัมภ์บรรรฑ ุ คณะราษฎรบ ารุง ปทุมธาน ี

6. 21138 นำย รุจิภำส ธรรมวิโรจน์ศิริ สละสิทธิ ์
7. 21166 นาย นฤปนาถ   อักษรดิษฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

8. 21175 นาย   ปิติกร สุพล ธัญบุร ี ปทุมธาน ี
9. 21176 ด.ช. กีรติ   จิรมนัสวญิญ ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
10. 21177 นาย พงศ์อิทธิ์   รัตนสรูย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

11. 21279 ด.ญ. ชญาภา   เชื้อจ๋าย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
12. 21323 นาย พลาจักษณ์   ปานเกษม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

13. 21372 นำย จิรทีปต์ แย้มสระโส สละสิทธิ ์
14. 21548 ด.ช. ปฏิพนธ์   ติยะปัญจนิตย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
15. 21643 นาย ศภุกร    เอี่ยมประเสริฐ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

16. 21724 ด.ช. ปุญญพัฒน์   เพ็ชรเขียว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
17. 21749 นาย ฟ้าสรรค์   เชื้อผู้ด ี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
18. 21767 ด.ช. ธีร์ธวัช   นิลละออ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

19. 21776 ด.ช. ยศภัทร   พานทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
20. 21777 นาย ธีรภัทร   พานทอง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

21. 21865 ด.ญ. กุลณฏัฐ์ธิดา   เพชรพิรุณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
22. 21923 นาย จิระณัฏฐ์   ชาววัง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
23. 21940 นางสาว พิชญา    อากาศวิภาต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
24. 21976 นางสาว  ศตพร   เสมสมาน สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี

25. 22032 นำงสำว ปภำวรินท์ อดิศรเดโช สละสิทธิ ์
26. 22164 ด.ช. กิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์ สละสิทธิ ์
27. 22205 นำย ศุภวิชญ ์ กำลิกำ สละสิทธิ ์
28. 22261 นาย  ธีร์กวิน   กาญจนแสนส่ง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
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รายช่ือนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 

วิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
ประจ ำตัว 

ค ำ
น ำหน้ำ 

ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. 22436 นำย ศิวเวท สืบพงศ์พัฒนำ สละสิทธิ ์
30. 22679 ด.ช.   โสภณวิชญ ์ วรรัตนญ์านนท ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

31. 22686 ด.ญ. นันท์นภัส   ชัยณรงค ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธาน ี ปทุมธาน ี

32. 23096 นำงสำว นัทธมน รักในศิล สละสิทธิ ์
33. 23187 ด.ญ. ณิชาธร   มณีเกษมสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

34. 23195 นำงสำว อภิชญำ มำลัยศิริรัตน์ สละสิทธิ ์
35. 23328 นาย รัชพล   ขันทอง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

36. 23395 นาย  ภัทรดนัย ทองมี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
37. 23635 ด.ช. ธีธัช   วงศ์วีรยุทธ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

38. 23655 ด.ช. สูงเสียดฟ้า   สิรศักดิ์ชัยกลุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
39. 23833 นาย วสวัตติ์   ศรียาภยั สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
40. 23851 ด.ช. อุปรากร อุปละ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

41. 23855 ด.ช. ภัทรภูมิ   กมลวารินทร ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
42. 23856 นาย ศุภวิชญ์   กาสา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

43. 23869 ด.ช. ธนกร ประชำชนะชัย สละสิทธิ ์
44. 23902 ด.ช. ภูริณัฐ   ภารแผ้ว สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
45. 23909 ด.ช. ณัฏฐพล   ลาภประสพ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

46. 24184 ด.ญ. ปัณณธร   วงศ์ศรีไทย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
47. 24258 ด.ช. ปวริศ   กล่ าพล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
48. 24584 ด.ช. วริทธ์ิธร   ประเสริฐศลิป ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

49. 24593 นาย ภูริต   เวชมนัส สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
50. 24962 นาย ภคนันท ์ ทัศนาภิรมย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
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ประกาศรายช่ือส ารองวิชาคณิตศาสตร์  
นักเรียนที่มีรายช่ือต่อไปนี้ ให้กรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าค่าย ตามเอกสารแนบ 1 (ท้ายประกาศฯ) 

 
ล ำดับ
ที ่

รหัส
ประจ ำตัว 

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 21035 นางสาว ภาณมุาศ รุ่งเรืองไทรงาม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

2. 21280 ด.ช. กฤติน   สาธิตคณิตกลุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
3. 21423 ด.ช. ปารณัท ศิลาเณร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

4. 21720 ด.ญ. ปุญญาณัฐ ยงวานิชากร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
5. 21773 ด.ช. วชิรวิทญ์   คงเสรีนสุรณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

6. 23854 นาย ปาณัสม ์ พิมพ์โคตร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
7. 23921 ด.ญ. พิมพ์มาดา   วัฒนะแสงโรยศร ี สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
8. 23940 นาย อรรสโรจน์   รอดอยู ่ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
9. 24081 นาย ภูดิศ ตันสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
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รายช่ือนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 

วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

ล ำดับที ่ รหัส
ประจ ำตัว 

ค ำ
น ำหน้ำ 

ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121047 ด.ญ. นภัสร สุวรรณกิจ บีคอนเฮาส์แย้มสอาด ปทุมธาน ี
2. 121076 นาย ณัฐวัฒน ์ หงษ์เวียงจันทร์  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

3. 121088 นางสาว ภาณมุาศ รุ่งเรืองไทรงาม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
4. 121154 นางสาว วรดา วงศ์ทะยาน ธัญบุร ี ปทุมธานี 

5. 121214 นาย ธนนันท์ ธนามิตรานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
6. 121247 นางสาว ณิชกานต ์ คงคางาม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
7. 121285 ด.ช. กฤติน  สาธิตคณิตกลุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
8. 121297 นาย กิตติพัฒน ์ เรืองสุวัฒน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
9. 121316 นาย พัชรพงศ ์ อภิเวสสะ นานาชาติกรุงเทพ (ISB) นนทบุรี 
10. 121378 นางสาว ธัญญาภรณ ์ ตังกวย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
11. 121381 นาย สิปฐินนช์ิ เครือศร ี สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

12. 121391 นาย คณัสส ์ สุวรรณรตัน ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
13. 121459 ด.ช. ตฤณ มนตลักษณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

14. 121510 ด.ญ. ปำณิสรำ แก้วสระแสน สละสิทธิ ์
15. 121674 นาย พัทธดนย์ ตันติเอมอร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
16. 122033 นางสาว ปภาวรินท์ อดิศรเดโช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

17. 122206 นาย ศุภวิชญ ์ กาลิกา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
18. 122558 นาย ณิชพน รัถยาบัณฑิต สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
19. 122629 นาย นันทวัฒน ์ สุขศิรสิันต ์ ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 

20. 122920 นางสาว มิ่งขวัญ ศิริจันดา สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
21. 123175 นาย นภัส กีรติวรนันท์ คณะราษฎรบ ารุง ปทุมธาน ี

22. 123296 นางสาว ศุภภร บุญชูใจ สาธิตสถาบันการจดัการปญัญาภิวฒัน์ นนทบุรี 
23. 123316 นาย พชร เวียงค า สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
24. 123378 นาย พสิษฐ ์  สมประสงค ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
25. 123389 นาย กีรต ิ จันทร์เพ็ง สตรีอ่างทอง อ่างทอง 

26. 123392 นาย วีรภัทร ์ อุ่นอบ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
27. 123603 นาย ชยพล มงคล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
28. 123638 นาย ภัทรดนัย ทองมี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
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รายช่ือนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
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วิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
ประจ ำตัว 

ค ำ
น ำหน้ำ 

ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. 123668 นางสาว ศุภวด ี พรายม ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

30. 123677 ด.ช. มัทธิว เหมะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
31. 123971 นาย สุกฤษฎิ ์ ชนะไชยมงคงกุล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

32. 124001 นางสาว สิริกมล  ประไพสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
33. 124097 ด.ช. กิตติธัช วงษ์สุวรรรตัน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

34. 124173 นาย พงศ์อิทธิ์ ขันธวิสูตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
35. 124176 นาย ภูดิศ ตันสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
36. 124303 นาย ธรรมภณ แฉ่งพาที วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
37. 124317 นาย นนทวัฒน ์ จิวรรจนะโรดม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
38. 124392 นาย ธฤต  อาจชนะ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

39. 124594 นาย กฤษณัฏฐ ์ สกุลวิวรรธน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
40. 124642 นาย ปาณัสม ์ พิมพ์โคตร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

41. 124721 นาย ภูริต เวชมนัส สละสิทธิ ์
42. 124967 นาย ภคนันท ์ ทัศนาภิรมย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

 

ประกาศรายช่ือส ารองวิชาคอมพิวเตอร์  
นักเรียนที่มีรายช่ือต่อไปนี้ ให้กรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าค่าย ตามเอกสารแนบ 2 (ท้ายประกาศฯ) 

 

ล ำดับที ่
รหัส

ประจ ำตัว 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121443 ด.ช.ศุภฤกษ์ ประชิดเขตต ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธานี 

2. 123148 ด.ช.ถิรพุทธิ ์ นาคงาม สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
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รายช่ือนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 

วิชาฟิสิกส์ 
 

ล ำดับที ่
รหัส

ประจ ำตัว 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121030 ปภพ แสงดาว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

2. 121055 กรภัทร มิ่งค าเลิศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
3. 121090 สุระอะนง สายสินธุ์ชัย พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

4. 121123 ปพนวัฒน ์ เชี่ยวรุ่งโรจน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
5. 121139 วรพงษ ์ ช่างสอน พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

6. 121188 สิรวิษญ ์ อัครฉัตรพัฒน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
7. 121208 พิทยา สุธีรวุฒ ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
8. 121308 ภูผา สุวรรณเอนก สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
9. 121368 สุกฤษฎิ ์ กิ่งเพ็ชรพรกุล สารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 
10. 121373 จิรทีปต ์ แย้มสระโส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 

11. 121433 พรรษพร อรรถชัย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
12. 121552 พงศ์พล รักประเสริฐสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

13. 121576 เบญญาภา พึ่งศรี สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
14. 121596 นฤพนธ ์ บุญส่งประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
15. 121860 กมลวรรณ วงศ์อ ามาตย ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี 
16. 121924 จิระณัฏฐ ์ ชาววัง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
17. 121998 รุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศริ ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
18. 122153 ปัทมาพร ชมภูนาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ลพบุร ี
19. 122222 กิตติธัช กันตอนันตพร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
20. 122418 สุภัทร์ชัย เจตนะจติร ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
21. 122458 เดชาธร ดาศร ี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
22. 122523 ณฐมน ชอบธรรมด ี สิงห์บรุ ี สิงห์บุร ี
23. 122614 ชวกร อ่อนสองช้ัน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

24. 122680 ชยพัทธ ์ บรรเทิงสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
25. 122712 กิตติธัช โอฬารตระกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 

26. 122776 วัฒนพล ดงัก้อง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
27. 122824 อธิศ จิตเพราเพริด สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
28. 122859 กฤติเดช ศรีจอมขวัญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
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รายช่ือนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 

วิชาฟิสิกส์ 
 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
ประจ ำตัว 

ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. 123016 พิชามญช์ุ ตั้งสุขศิริจติร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
30. 123018 ปุณยธร กิจล าม ี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
31. 123170 รชา ตั้งตระกลู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุร ี ลพบุร ี
32. 123321 ตะวัน มีจินดา ธัญบุร ี ปทุมธานี 
33. 123367 ณัฏฐา อิงคณรงค ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
34. 123697 ญาณิศา สิทธินันทน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
35. 123997 นันท์ธน เลิศนิบุนะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 

36. 124118 ธัชพล รัตนอมรชัย สละสิทธิ ์
37. 124271 ณัฐวรรธน ์ มณสี่งศร ี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
38. 124621 หิรัณญ์พฤกษ ์ เสามั่น สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

39. 124743 ขวัญวงศ ์ อติวรรณาพัฒน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
40. 124897 ศุภโชค ระวันประโคน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

 
ประกาศรายช่ือส ารองวิชาฟิสิกส ์ 

นักเรียนที่มีรายช่ือต่อไปนี้ ให้กรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าค่าย ตามเอกสารแนบ 3 (ท้ายประกาศฯ) 
 

ล ำดับที ่
รหัส

ประจ ำตัว 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 122127 พีระพงษ ์ ทองอร่าม สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
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รายช่ือนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 

วิชาเคมี 
 

ล ำดับที ่
รหัส

ประจ ำตัว 
ค ำ

น ำหน้ำ 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121082 นางสาว ปัทมพร มั่งจิตร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

2. 121112 นาย เอกกร เเป้นบางนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
3. 121196 นาย ดรณ ์ ประสพกลิ่น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

4. 121202 นาย ปัณณ ์ โยธาวุธ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
5. 121268 นางสาว หทัยชนก ทานธนะเจรญิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

6. 121271 นำย อชิระ ลิน สละสิทธิ ์
7. 121283 นาย พิธาน ธีโรภาส พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

8. 121382 นำย วัชรพงศ์ ภูเจริญ สละสิทธิ ์
9. 121513 นำย ปฏิภำณ  พันธ์เกิด สละสิทธิ ์
10. 121614 นางสาว ศนิชา  วงมลทล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
11. 121725 นาย กัญจน ์ ตั้งเพียรวัฒนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
12. 121800 นางสาว ขวัญข้าว ฉะอุ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

13. 121842 นาย วรัญญ ู ภูพงษ์พานิช พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
14. 121851 นาย กฤตเมธ โควานิชเจรญิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

15. 121861 นางสาว พรกนก จึงสวัสดิเ์มธา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
16. 122163 นางสาว กอแก้ว  สันติราษฎรภ์ักด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

17. 122165 นำงสำว นัทธมน รักในศิล สละสิทธิ ์
18. 122209 นาย กลย์ธัช ดุษฎีกุลชัย สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
19. 122211 นาย ปฏิพล คุ้มแพทย์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
20. 122385 นาย ธัชนนท์ ชินบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

21. 122392 นาย วรเชษฐ์ กิตติศัพท์กันทร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
22. 122394 นาย พศวีร์ ลือบัณฑติกุล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

23. 122396 นางสาว ณัชชานันท์ คงแก้ว สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธาน ี

24. 122437 นำย คุณำนนต์ รอดค ำ สละสิทธิ ์
25. 122500 นำย ปยุต ทรัพยอำจิณ สละสิทธิ ์
26. 122520 ด.ช. จอมศิลป ์ พงษ์ไทยศิลป ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
27. 122529 นาย ฤทธิไกร บุญวงศ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

28. 122565 นางสาว ฟาริดา มะรุมด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
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รายช่ือนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 

วิชาเคมี (ต่อ) 
 

ล าดับที ่
รหัส

ประจ าตัว 
ค า
น าหน้า 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. 122648 นาย เมธาสิทธิ ์ ตั้งจิตวิชานนะ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธาน ี
30. 122895 นางสาว ชาลิสา ศรีประสาธน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
31. 122999 นาย ธัญพิสิษฐ ์ เสถียรกจิการชัย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
32. 123017 นาย สิรวิชญ ์ บุญปริตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
33. 123247 นางสาว อภิชญา  มาลัยศริิรตัน ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
34. 123262 นาย ปาณัสม ์ เร้าเลิศฤทธิ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
35. 123329 นาย รัชพล ขันทอง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
36. 123481 นาย บุรธัช ศรีแก้วอ้ม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
37. 123750 นางสาว ณัชชา แซ่ซื้อ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
38. 124155 นางสาว ญาณิศา  ตั้งทับสุนทร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
39. 124496 นาย ศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
40. 124753 นาย ณฐพงศ์ พัฒนชัยวิทย์ ชัยนาทพิทยาคม  ชัยนาท 
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ประกาศรายช่ือส ารองวิชาเคมี  
นักเรียนที่มีรายช่ือต่อไปนี้ ให้กรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าค่าย ตามเอกสารแนบ 4 (ท้ายประกาศฯ) 

 

ล าดับที ่
รหัส

ประจ าตัว 
ค า

น าหน้า 
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121967 นางสาว พิมพ์รพี  อร่ามทอง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

2. 121975 นาย ภูดินันท์ มีนาบุญ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

3. 123523 นางสาว ณัฐนร ี จั่นหยง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธาน ี ปทุมธาน ี

4. 124113 นางสาว ฐิติพร อุนการุณวงษ ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

5. 124302 นางสาว บุญสิตา ทวีรัตน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

6. 124579 นางสาว พิมพ์จุฑา ศิลาเพชรจรัส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
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เอกสารแนบ  1 
แบบตอบรับการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่  19 เมษายน - 14 พฤษภาคม  2564  จัดค่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพฯ  
 

โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

(โปรดระบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว 
เด็กชาย เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

การพักค้าง 
กับศูนย์ สอวน. 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

พักค้าง ไม่พักค้าง 

         
         
         
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 
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เอกสารแนบ  2 
แบบตอบรับการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่  19 เมษายน - 14 พฤษภาคม  2564  จัดค่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพฯ  
 

โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

(โปรดระบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว 
เด็กชาย เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

การพักค้าง 
กับศูนย์ สอวน. 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

พักค้าง ไม่พักค้าง 

         
         
         
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 
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เอกสารแนบ  3 
แบบตอบรับการเข้าค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่  19 เมษายน - 14 พฤษภาคม  2564  จัดค่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพฯ  
 

โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

(โปรดระบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว 
เด็กชาย เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

การพักค้าง 
กับศูนย์ สอวน. 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

พักค้าง ไม่พักค้าง 

         
         
         
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 
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เอกสารแนบ  4 
แบบตอบรับการเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่  19 เมษายน - 14 พฤษภาคม  2564  จัดค่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพฯ  
โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

(โปรดระบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว 
เด็กชาย เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

การพักค้าง 
กับศูนย์ สอวน. 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

พักค้าง ไม่พักค้าง 

         
         
         
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 

 


