
ลําดับ รหัส ชั้นป�การศึกษา 2564 โรงเรียน
1 64 008 ด.ช.พาที แพเจริญ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
2 64 009 น.ส.ธีรดา อุดมเจตจํานง ม.4 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าธนบุรี

3 64 016 ด.ช.ภาคภูมิ เกียรติวนิชวิไล ม.2 สามเสนวิทยาลัย
4 64 017 น.ส.ณิรดา ฟุ5งเกียรติ ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
5 64 025 นายพลกฤต แจ-งตามธรรม ม.4 เทพศิรินทร:
6 64 027 ด.ญ.เนรัญชลา ภักด์ิวิไลเกียรติ ม.4 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าธนบุรี

7 64 029 ด.ช.สิรวิชญ: สุนทรานนท: ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย
8 64 032 นายณัฐวรรธน: ทองแสงจันทร: ม.4 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าธนบุรี

9 64 034 นายจิรัฏฐ: เวียงเจริญ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย
10 64 035 นายวรกมล ฉิมม?วง ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย
11 64 037 ด.ช.ดลวริทธิ์ ศิริชัย ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย
12 64 038 ด.ช.อนพัช เอ้ือศรีวัฒนากุล ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย
13 64 047 ด.ญ.คัคณาง ศรีสมบัติ ม.4 สตรีวิทยา
14 64 048 ด.ช.ยศวีร: วรภาสไพบูลย: ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย
15 64 055 นายณชพล สุวินทรากร ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
16 64 058 นายสมัฃญ: วัฒนพรมงคล ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย
17 64 059 น.ส.ณัฐญา จิระธนาไพบูลย: ม.4 สตรีวิทยา
18 64 061 นายณชพล สุวรรณชีพ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย
19 64 066 นายศิวกร ไม?เสื่อมสุข ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย
20 64 068 ด.ช.ปภังกร อภิญญานนท: ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย
21 64 079 ด.ช.รัชชาพงษ: กองสุข ม.2 บดินทรเดชา (สิงห: สิงหเสนี)
22 64 083 ด.ช.ศุภฤกษ: ห?วงรัตน: ม.2 บดินทรเดชา (สิงห: สิงหเสนี)
23 64 086 ด.ช.ฌิณสภัคต: ทองมี ม.2 สาธิตพัฒนา ฝHายมัธยม
24 64 087 ด.ช.ชาญชัย อุ-ยนอก ม.2 ฤทธิยะวรรณาลัย
25 64 089 ด.ช.ปริญ มิตรารัตน: ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
26 64 091 นายโชติพัฒน: รัชตวิทิตพงศ: ม.4 สตรีวิทยา 2
27 64 093 ด.ช.วสวรรฑน: วิทยประภารัตน: ม.2 บดินทรเดชา (สิงห: สิงหเสนี)
28 64 096 ด.ช.ธีรโชติ คุขุนทด ม.2 บดินทรเดชา (สิงห: สิงหเสนี)

ช่ือ - นามสกุล

ศูนย$ส%งเสริมโอลิมป'กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร$ศึกษา

ในพระอุปถัมภ$สมเด็จพระเจ5าพ่ีนางเธอเจ5าฟ8ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร$ (สอวน.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร$ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

รายช่ือนักเรียนที่ผ%านการเข5าค%าย 1 ป�การศึกษา 2564

มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข5าค%าย 2 ป�การศึกษา 2565



ลําดับ รหัส ชั้นป�การศึกษา 2564 โรงเรียนช่ือ - นามสกุล
29 64 098 นายคธาธร จงเกาะโพธิ์ ม.4 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าธนบุรี

30 64 099 ด.ญ.จิณัฐตา ศรีบุญเจริญชัย ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
31 64 100 ด.ช.พงศ:ชณฐ: อินนาคกูล ม.3 บดินทรเดชา (สิงห: สิงหเสนี)
32 64 111 นายวรวิช เทียรพิสุทธิ์ ม.4 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าธนบุรี

33 64 113 ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ม.1 มัธยมปKญญารัตน:
34 64 117 ด.ช.พชรพล พังจุนันท: ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
35 64 123 ด.ช.คณิศร เปรมชัยพร ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
36 64 125 ด.ญ.ณัฏฐ:ชยธร วราเวทย: ม.2 อนุบาลนานาชาติเซนต:มาร:ค
37 64 132 นายธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
38 64 136 น.ส.ภรณภัส กันณะ ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
39 64 138 น.ส.ศิรกัญญา ศุภฤกษ:รัตน: ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
40 64 141 น.ส.วริญญา พิริยะประสาธน: ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
41 64 142 ด.ญ.ปวริศา เตชะบุญเกียรติ ม.3 สาธิตจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย (ฝHายมัธยม)
42 64 151 นายธนพล วงศ:สิทธินนท: ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
43 64 156 นายบรมกร วรรณสารเมธา ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
44 64 159 นายนัธทวัฒน: เหลืองสกุลพานิช ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
45 64 162 น.ส.ชนม:นิภา พ่ึงแสงธรรมเลิศ ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
46 64 167 ด.ช.ปราชญ:ปรีชา เปลี่ยนกลิ่น ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
47 64 168 ด.ญ.พิมพ:นารา สุตังคานุ ม.2 สตรีวิทยา
48 64 169 ด.ช.ชยพล แซ?จึง ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย
49 64 172 น.ส.ปาลิกา สุขภัทราภิรมย: ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
50 64 173 ด.ช.ฟ5าใต- ธนวงศ:สุวรรณ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
51 64 176 ด.ช.ณตฉรรต ส?งศิริ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
52 64 179 ด.ช.ธนัตถ: บุศราวงศ: ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
53 64 180 นายอธิภัทร บุญชํานาญ ม.4 สามเสนวิทยาลัย
54 64 181 ด.ญ.นันท:นภัส ศิริอนุการวัฒนา ม.2 สตรีวิทยา

- นักเรียนรายชื่อข-างต-นต-องเปQนนักเรียนสังกัดโรงเรียนท่ีมีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานคร ในปRการศึกษา 2565 เท?านั้น

- นักเรียนรายชื่อข-างต-นสามารถใช-สิทธิ์เข-าสอบได-เฉพาะปRการศึกษา 2565 เท?านั้น

- นักเรียนท่ีต-องการใช-สิทธ์ิเข-าสอบต5องมารายงานตัวในวันท่ี 6 ตุลาคม 2565 ต้ังแต%เวลา 08.30 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  http://url.samsenwit.ac.th/confposn164

                                กรอกแบบฟอร�ม                             


