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ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. เหรียญรางวัล

1 นายสิงหา จุลจันทร 
ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรม

แหงการเรียนรู
กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง

2 นายปุญญพัฒน ศรีรอต สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง

3 เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทอง

4 นายพศิน พรศิวะกุล มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

5 นายสิวิกรมณ โนคํา เทพศิรินทร สมุทรปราการ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทอง

6 นายพัสกร อูกาญจนกิตติ กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

7 นายธีร เหมจินดา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทอง

8 นายพศิน ธัญญกสิกล เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง

9 นายชยกร อุณหศิริกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน

10 นายปยังกูร ราชโยธา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญเงิน

11 เด็กชายฐปนรรฆ โรจนขจรนภาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

12 นายนฤสรณ ปราบพล กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

13 นายเมธิน โฆษิตชุติมา กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

14 นายอชิระ อังสุมาล เทพศิรินทร กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

15 นางสาวภคพิมพ เอื้ออนันต สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญเงิน

16 นายศิวกร ชุติพร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญเงิน

17 นายธีธัช ธํารงลักษณ สามเสนวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

18 นายอนวัช บํารุงศรี หอวัง กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

19 นายภูดิศ ตันสกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ
เหรียญเงิน

20 นางสาวณภัทร เสรีรักษ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแหงการเรียนรู กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

21 นายณธัญญ เจือณรงคฤทธิ์ มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

22 นายปุญญพัฒน จันทรกระจาง สตรีศรีนาน นาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญเงิน

23 นางสาวณัฐวดี ลีภัทรกิจ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญเงิน

24 นายฟนิกซ ปาลาเร สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฝายมัธยมศึกษา) ปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เหรียญทองแดง

25 นายภูวสิษฏ วิภาสชีวิน ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแหงการเรียนรู กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

26 นายอติวิชญ สุภัคชูกุล มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

27 นายชนายุส พันธรัตนานนท เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

28 นางสาวถิรดา ถมนาม กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

29 นางสาววิรากานต บุญฟาประทา  ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

30 เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

ผูที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 18

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระหวางวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2565
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ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. เหรียญรางวัล

31 นายชยพัทธ ครุฑนิ่ม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

32 นางสาวชลลนันท ศรีสนั่น วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง

33 เด็กชายธัญธรณ จิรชัยศรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

34 นายศดิศ วงษประยูร วินิตศึกษา ลพบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ
เหรียญทองแดง

35 นายภูตะวัน สระทองเถื่อน เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

36 นายสรวิชญ พุมสีทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

37 นายทรงทรัพย แกวพรหม หาดใหญวิทยาลัย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญทองแดง

38 นายกฤษกร ศตรัตพะยูน พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

39 นายพงศอิทธิ์ ขันธวิสูตร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ
เหรียญทองแดง

40 นายนนทพัทธ ศรีบุญเรือง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

41 นายปรัชญาพงษ มโนศิลปกร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

42 นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย โคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

43 นายชิติพัทธ ชนะศึก สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) มหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

44 นางสาวรักสกุล หิรัญอัศว เซนตโยเซฟคอนเวนต กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

45 นายรชต คณิตปญญาเจริญ อุตรดิตถ อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

46 เด็กชายปยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

       1.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับที่ 1

      นายสิงหา จุลจันทร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแหงการเรียนศูนย สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

       2.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับที่ 2

      นายปุญญพัฒน ศรีรอต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศูนย สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

       3.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับที่ 3

      เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแกน

       4.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง

      นายสิวิกรมณ โนคํา โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

       5.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      นายปยังกูร ราชโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแกน

       6.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคใต

      นายธีร เหมจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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       7.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคเหนือ

      นายปุญญพัฒน จันทรกระ โรงเรียนสตรีศรีนาน ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

       8.  รางวัลพิเศษ "มีพัฒนาการยอดเยี่ยม" 

      1. นายบวรทัต  เดนดํารงกุโรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

      2. นายเมธิน  โฆษิตชุติมา โรงเรียนกําเนิดวิทย ศูนย สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

      3. นายธัญธรณ  จิรชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแกน
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