
ท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย์ สอวน. เหรียญรางวัล
1 นายคณิน สุภาพ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง
2 นายอธิษฐาน บัวเทพ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง
3 นายภีรกานต์ ทองสตา กําเนิดวิทย์ ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
4 นายพิทักษ์พงศ์ กปิญชรานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง
5 นายพิสิฐพงศ์ จงพิพัฒนากูล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย เหรียญทอง

6 นายคุณานนต์ รัตนโกเศศ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 มุกดาหาร

มุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทอง

7 นายสิรณัฏฐ์ อัศวสุดสาคร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง
8 นายวุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทอง
9 นายกันตภณ เนตรพิศาลวนิช ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน
10 นายพีรพล สุดภู่ทอง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหรียญเงิน
11 นายชัยพฤกษ์ มูสกุล ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน
12 เด็กหญิงวิชาดา ชัยประเสริฐสุด ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน
13 นายณัฐนภนต์ บํารุงศรี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญเงิน
14 นายปราชญ์ บุญนัด กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน
15 นายกิตติภพ วิจิตรกิจจา อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

16 นายภทรกร นิจจรัลกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

เหรียญเงิน

17 นายนัน วาณิชยชลกิจ ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน
18 นายจิราวุฒิ ทองระอา กําเนิดวิทย์ ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน

19 นายบุริศร์ คงกระพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

เหรียญเงิน

20 นายธวัชวีร์ เอ่ียมอารีรัตน์ ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน
21 นายทัตต์ สังขะวิชัย กําเนิดวิทย์ ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน

22 เด็กชายภัครินทร์ ลีไตรรงค์
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหรียญเงิน

23 นายสิรวิชญ์ ติยะสุทธิพันธุ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน
24 นายรัชนาท ลาชโรจน์ ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

ผู้ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 15
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันท่ี 4 - 7 มิถุนายน 2562
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ท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย์ สอวน. เหรียญรางวัล
25 นายชยภัทร อาชีวระงับโรค สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

26 นายปองภพ ไกรรวีโรจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

27 นายปณชัย ชมใจ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง

28 นายตราภูมิ สกุลปิยวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

29 นายชลันธร จันมาธิกรกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

30 นางสาวรดา วิมลขจรกิตติ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทองแดง

31 นายไพฑูรย์ ทองมีศรีสุข พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

32 นายบางกอก วาณิชยานนท์ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง

33 นายธรรมฤทธิ์ ผิวทน ลือคําหาญวารินชําราบ อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง

34 นายสิรวิชญ์ พูลเขตร์กิจ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

35 นายธนวัฒน์ ผลเกิด ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่

เหรียญทองแดง

36 นายกานต์ เจริญพร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหรียญทองแดง

37 นายธีรดนย์ ไทยยันโต ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง

38 นางสาวมาติกานต์ วัตราเศรษฐ์ กําเนิดวิทย์ ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง

39 นายพิสุทธิ์ จิระรัตนรังษี เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

40 นางสาวนัฐริกา เดชบุญ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

41 นางสาวกชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่

เหรียญทองแดง

42 เด็กชายนนทพันธ์ุ สิทธิโชติเลิศภักดี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหรียญทองแดง

43 นายภคิน ไกรสินธุ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหรียญทองแดง

44 เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง

45 นายพศิน อํ่าวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

1.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับท่ี 1 
      นายคณิน สุภาพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย      ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

2.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับท่ี 2
      นายอธิษฐาน  บัวเทพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย      ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

3.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับท่ี 3
      นายภีรกานต์ ทองสตา โรงเรียนกําเนิดวิทย์      ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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4.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคเหนือ
      นายณัฐนภนต์  บํารุงศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย      ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      นายคุณานนต์  รัตนโกเศศ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร

     ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      นายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

     ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

      นายภทรกร  นิจจรัลกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิ

      นายธีรุตม์  สีเขียว โรงเรียนระยองวิทยาคม

      นายวิชญ์นพัฒน์  จําปาเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

      นายทัตต์  สังขะวิชัย โรงเรียนกําเนิดวิทย์

      นายธวัชวีร์  เอ่ียมอารีรัตน์ โรงเรียนชลราษฏรอํารุง

      นายณัฐชนน  มนัสไพบูลย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

    5.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    6.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคกลาง

    7.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคใต้

    10.  ผู้ได้รับรางวัลคะแนนดีสมํ่าเสมอ จํานวน 2 คน
     ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

     ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 วิทยาเขตปัตตานี

    8.  ผู้ได้รับรางวัลคะแนนเต็มคนแรก
     ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

    9.  ผู้ได้รับรางวัลพัฒนาการดีเย่ียม จํานวน 2 คน
     ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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