
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. เหรียญรางวัล

1 นายธีรภัค โกมลมณี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง

2 นายอิทธิพัฒน ปานขํา สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง

3 นายธีธัช วิษณุโยธิน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(ศึกษาศาสตร) ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทอง

4 นายวรัชญ พาลพาย เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทอง

5 นาย ศิษฎา นาคเลื่อน ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทอง

6 นายชญานิน คงเสรีกุล ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทอง

7 เด็กชายธัญวิสิฏฐ สุธรรมเกษม เทพศิรินทร กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง

8 นายเจเด็น จรดล กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

9 นายกวิน รัตนพันธ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ
เหรียญเงิน

10 นายสมปกรณ ลาภใหญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญเงิน

11 นายนภันต โชติชวงนภา อัสสัมชัญ กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

12 นายธีรดณย ศักดิ์เพชร บดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี) กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

13 นายณัฏฐกณิษ อภิมุขกุญช มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

14 นายฐิตริน ศาสตรสาธิต สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

15 นายสาริน ยองสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญเงิน

16 นางสาวปภาวี ศรีบุญรัตน กําเนิดวิทย ระยอง มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญเงิน

17 นายไกรวิชญ จรสโรจนกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

18 นายธรรมฤทธิ์ ผิวทน ลือคําหาญวารินชําราบ อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญเงิน

19 นางสาวธนภรณ กิจวรเกียรติ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญเงิน

20 นายเดช วงศวีรธร ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน

21 นายจิรายุวัฒน บุญจันทร มอ.วิทยานุสรณ สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ
เหรียญเงิน

22 นายธนพนธ ไมเสื่อมสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

23 นายปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

24 นายนราวิชญ นามสนธิ์ ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

25 นายกัญจน ศรีประไพ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญทองแดง

26 นายโมกข วรรธนะโสภณ มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

ผูที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563
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ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. เหรียญรางวัล

27 นายไพฑูรย ทองมีศรีสุข พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

28 ด.ช.พัสกร อูกาญจนกิตติ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง

29 นางสาววิชิตา ลีลาศรีสุนทร ธิดานุเคราะห สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ
เหรียญทองแดง

30 นายเขมนันท มณีศรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบ มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

31 นายธนวินท ทองใบ ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทองแดง

32 นายธีรจุฑา ศรีวรานนท เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

33 นายธนาสรรค คําดี กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

34 นายมณธวรรษ สาวะรักษ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

35 นายนิธิเมธย ตั้งจิตตทวีชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

36 นาย ศุภกร สิบทัศน บุรีรัมยพิทยาคม บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง

37 นายกวินท ซึงถาวร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญทองแดง

38 นายธชธน ลีละวัฒน กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

39 นายธนิสร อรรถเวชกุล นานาชาติแองโกลสิงคโปร กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

40 นายปุณยพิภพ กัลยาณธีร ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญทองแดง

41 นายนนทพันธุ สิทธิโชติเลิศภักดี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(มอดินแดง) ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

42 นายจิรัฎฐ มีวาสนา พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

43 นายเจตนิพัทธ ลาภสุวรรณวงศ ศรียาภัย ชุมพร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

44 นางสาวปาริตา นาวารี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง

45 นายสิรวิชญ พูลเขตรกิจ เทพศิรินทร กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

1.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับที่ 1

      นายธีรภัค โกมลมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ศูนย สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

      นายอิทธิพัฒน  ปานขํา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศูนย สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

2.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับที่ 3

      นายธีธัช  วิษณุโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแกน

   3.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

      นายวรัชญ  พาลพาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

   4.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      นายศิษฎา  นาคเลื่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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      นายกวิน  รัตนพันธ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

      นายสาริน  ยองสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

        7.  รางวัล "ตั้งใจไมเสื่อมคลาย" ไดคะแนนเพิ่มขึ้นจากวันแรกมากที่สุด

      นายธนพนธ  ไมเสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศูนย สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

        5.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคใต

        6.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคเหนือ
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	คอม

