
 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร ์วิชาฟสิิกส์ และวชิาเคม ี
  ............................................. 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศผลการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์        
วิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี  โดยมีรายชื่อแนบท้าย และมีรายละเอียดเพื่อทราบและปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
       ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
   วิชาคณิตศาสตร์  เลื่อนการประกาศผลสอบ เป็นวนัที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
   วิชาคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบ 1 
   วิชาฟิสิกส์ เอกสารแนบ 2 
     วิชาเคมี   เอกสารแนบ 3 

2.  ก าหนดการเข้าค่ายฝึกอบรม (เอกสารแนบ 4) 
3.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกแบบตอบรับการอบรม แล้วส่งอีเมลมายังศนูย์อบรมที่นักเรียน 
     ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22 - 29 มกราคม 2564   
4.  นักเรียนที่มาเข้าค่ายกับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. ต้องศึกษาก าหนดการฝึกอบรม  

                      ปฏิบัติตนตามระเบียบ และเงื่อนไขที่ศูนย์ สอวน. ก าหนด หากฝา่ฝืนอาจถูกพิจารณายกเลิก 
                      การเข้าอบรม หรือตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกต่อไป 
     5. หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการใด ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

       (COVD-19) ศูนยโ์อลิมปิกวชิาการ สอวน. มจพ. จะแจง้ให้ทราบต่อไป 
      

                                ประกาศ  ณ  วันที่   22   มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

 

                              (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมัน่) 
                             คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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เอกสารแนบ 1 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 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 สวุรรณกิจ บีคอนเฮาส์แย้มสอาด ปทุมธาน ี
2. 121076 นาย ณัฐวัฒน ์ หงษ์เวียงจันทร์  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

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

12. 121391 นาย คณัสส ์ สุวรรณรตัน ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
13. 121459 ด.ช. ตฤณ มนตลักษณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
14. 121510 ด.ญ. ปาณิสรา แก้วสระแสน จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
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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เอกสารแนบ 1 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

 
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 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
42. 124967 นาย ภคนันท ์ ทัศนาภิรมย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

 

ประกาศรายช่ือส ารองวิชาคอมพิวเตอร์  

ล ำดับที ่
รหัส

ประจ ำตัว 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121284 นายศุภณัฏฐ ์ วชิรานุภาพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธานี 

2. 121443 ด.ช.ศุภฤกษ์ ประชิดเขตต ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธานี 
3. 122986 นายกษิดิศ กรสังข ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี 

4. 123148 ด.ช.ถิรพุทธิ ์ นาคงาม สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
5. 124313 นางสาวศุภาวรรณ ณ นคร สายปัญญารังสิต ปทุมธานี 
6. 124707 นายพสิษฐ ์ ชิงสกล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 

7. 124801 นางสาวณัฐนิชา สาระธนะ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 
8. 124980 นายกวีวัฒน์  ศรีเจริญจติร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธานี 

หมายเหตุ:   1. รายชื่อส ารองจะถูกเรียกรายงานตัวตามล าดับคะแนนในกรณี ล าดับที่ 1- 42 มีผู้สละสิทธิ์ 
  2. ประกาศรายชื่อส ารองนี้เรียงตามล าดับรหัสประจ าตัวไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนน 
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เอกสารแนบ 2 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 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 ี สิงห์บุร ี 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 ดังก้อง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
27. 122824 อธิศ จิตเพราเพริด สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
28. 122859 กฤติเดช ศรีจอมขวัญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
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เอกสารแนบ 2 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 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 สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
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 ์ 

ล ำดับที ่
รหัส

ประจ ำตัว 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121741 พัสนัย สูตรอดุม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
2. 122127 พีระพงษ ์ ทองอร่าม สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
3. 123155 ณัฐจักร ์ ทวีสุขเสถียร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
4. 123332 นันท์นภัส สันวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
5. 123646 ชิติพัทธ ์ คงทองวัฒนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี 
6. 124107 ศุภวิชญ ์ ตันติ์จิตรเวชกร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธาน ี

7. 124356 เมธนีดล กล่ าเชาว ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี

หมายเหตุ:   1. รายชื่อส ารองจะถูกเรียกรายงานตัวตามล าดับคะแนนในกรณี ล าดับที่ 1- 40 มีผู้สละสิทธิ์ 
  2. ประกาศรายชื่อส ารองนี้เรียงตามล าดับรหัสประจ าตัวไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนน 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 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 ปทุมธานี 
5. 121268 นางสาว หทัยชนก ทานธนะเจรญิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

6. 121271 นาย อชิระ ลิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
7. 121283 นาย พิธาน ธีโรภาส พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
8. 121382 นาย วัชรพงศ์ ภูเจรญิ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
9. 121513 นาย ปฏิภาณ  พันธ์เกิด สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
10. 121614 นางสาว ศนิชา  วงมลทล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
11. 121725 นาย กัญจน ์ ตั้งเพียรวัฒนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
12. 121800 นางสาว ขวัญข้าว ฉะอุม่ 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 นางสาว นัทธมน รักในศิล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

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 นาย คุณานนต ์ รอดค า พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
25. 122500 นาย ปยุต ทรัพยอาจิณ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
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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เอกสารแนบ 3 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 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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เอกสารแนบ 3 
ประกาศรายช่ือส ารองวิชาเคมี  

 

ล าดับที ่
รหัส

ประจ าตัว 
ค า

น าหน้า 
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121234 นางสาว ธิติกาญจน ์ สาระวิบลูยส์ุข อัมพรไพศาล นนทบุรี 

2. 121778 นางสาว ปริณดา อุ่นในธรรม ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 

3. 121967 นางสาว พิมพ์รพี  อร่ามทอง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

4. 121975 นาย ภูดินันท์ มีนาบุญ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

5. 122134 นาย ปิยะวัฒน ์ พัฒน์ฆารกุล สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี

6. 122386 นาย พงศกร เกิดผลวัฒนา ชัยนาทพิทยาคม  ชัยนาท 

7. 123523 นางสาว ณัฐนร ี จั่นหยง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

8. 123953 นาย สนธ ิ ชิตสกุล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

9. 124113 นางสาว ฐิติพร อุนการุณวงษ ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

10. 124302 นางสาว บุญสิตา ทวีรัตน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

11. 124441 นางสาว ญาณิศา ศรีพิไลพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

12. 124579 นางสาว พิมพ์จุฑา ศิลาเพชรจรัส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

หมายเหตุ:   1. รายชื่อส ารองจะถูกเรียกรายงานตัวตามล าดับคะแนนในกรณี ล าดับที่ 1- 40 มีผู้สละสิทธิ์ 
  2. ประกาศรายชื่อส ารองนี้เรียงตามล าดับรหัสประจ าตัวไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนน 
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(เอกสารแนบ 4) 
 

ก าหนดการเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ปีการศึกษา 2563 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี 

ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
............................................................ 

 

1.  การรายงานตัวพักค้าง 
1.1   นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก ศูนย์ สอวน. มจพ.  
       ศูนย์ สอวน. มจพ.  
       ให้นักเรียนมารายงานตัวเข้าที่พักพร้อมสัมภาระ 
         ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 07.00 - 08.30 น.  ณ หน่วยกิจการนักศึกษา  ชัน้ 1  
         อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์  แล้วเข้าพิธีเปิดค่ายและปฐมนิเทศการพักค้างใน เวลา 08.30 น.   
         ณ  ห้อง 223  ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 

1.2   สิ่งที่ผู้เข้าพักต้องจัดเตรยีมมาเข้าค่าย 

- บัตรประจ าตัวสอบ  บัตรประจ าตัวประชาชน 

- ชุดนักเรียน (อย่างน้อย 3 ชุด) 

- ชุดล าลองแบบสุภาพ 

- ผ้าห่มนอน (นอนห้องปรับอากาศ) 
-     ยารักษาโรคประจ าตัว    
-     ของใช้ส่วนตัว เชน่ สบู่ แปรงสีฟัน  ผา้เช็ดตัว  รองเท้าส าหรับใส่เข้าห้องน้ า  รองเท้าผ้าใบ 
      หรือรองเท้าหุ้มส้น ส าหรับใส่ทัศนศึกษา เปน็ต้น 

- อ่ืน ๆ ตามความจ าเปน็    
ห้ามน าสิ่งของ เครื่องใช้มีค่า ติดตัวมาระหว่างการพักค้าง 

 

2.  การรายงานตัวเข้าอบรม  และก าหนดการพิธีเปิด  
  ผู้เข้าอบรมทุกคน จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้าอบรม และเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 
 เวลา 08.30 น. ณ  ห้อง 223  ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 

3.  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
   ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564  เรียนวันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 08.00 – 17.00 น.   
และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในวันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม  2562  โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศอีกครั้ง   
ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาเรียน 80% เป็นต้นไปจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  
และได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่าย 2 
 

4.  สถานที่ฝึกอบรม 
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ  
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5.  สถานทีพ่ักค้าง 
 ห้อง 78-909, 78-910 และ 78-911 ชั้น 9 อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ  
 

6.  การแต่งกาย 
6.1  พิธีเปิด พิธีปิด  และระหว่างการอบรม  ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 
6.2  วันที่มีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ทัศนศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสภุาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ  
 

7.  สวัสดิการแก่นักเรียนที่เข้าอบรม (เฉพาะ ศูนย์ สอวน. มจพ.) 
 7.1   เบี้ยเลี้ยง 200 บาท  ต่อคน  ต่อวัน  
 7.2   ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์  
                  (ให้บริการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)  
 7.3   บริการซักรีด  ส าหรับนักเรียนพักค้างกับศูนย์ สอวน. (เฉพาะเสื้อ  กางเกง  กระโปรง  และจ ากัดจ านวน 
        4  ชิ้น  ต่อคน  ต่อวัน) ทัง้นี้ การบริการซักรีดเป็นสวัสดิการที่จัดให้ส าหรับนักเรียนที่พักคา้งกับศูนย์ สอวน.   
                  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนด ดังนั้นจึงไม่ควรน าเสื้อผา้ใหม่ ผ้าสีตก มาใช้บริการ เพื่อป้องกันปัญหา 
                  ที่อาจเกิดขึน้ได้จากการซักรีด และให้เขียนชื่อบริเวณตะเข็บ หรือสาบด้านในเสื้อผ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตนเองด้วย  
 
8.  ที่ตั้งศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ.  และสายรถโดยสารประจ าทางท่ีผ่าน 
 8.1  ที่ตั้ง 
   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   1518  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
   โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 4208, 4210, 4220  โทรสาร 0 2587 8259 
 8.2  สายรถโดยสารประจ าทาง 

 - รถธรรมดา    สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203 
 - รถปรับอากาศ     สาย ปอ.33, ปอ.64, ปอ.97, ปอ.203 
 - รถตู้ร่วมบริการ    สายเซ็นทรลัลาดพรา้ว – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
1. นางสาววรรณศิริ  มิถอย โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4212 (ในวันและเวลาราชการ) 
2. นางสาววิลัยพร  ขันแก้ว โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4225 (ในวันและเวลาราชการ) 
หรือสอบถามผ่านอีเมล  wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th  
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เอกสารแนบ  5 
แบบตอบรับการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 

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

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

ล าดับ 
ชือ่ – 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 29 มกราคม 2564 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 
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เอกสารแนบ  6 
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 29 มกราคม 2564 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 
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เอกสารแนบ  7 
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 29 มกราคม 2564 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 

 


