
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. เหรียญรางวัล

1 นายกฤษฏ สุวรรณไพบูลย กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

2 นายวิจักษณ ขจรฤทธิ์เดชา อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทอง

3 นายธนาสรรค คําดี กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

4 นายปพนธนัย อุนโสภา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง

5 นายโมกข วรรธนะโสภณ มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

6 นายเขมนันท มณีศรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบ มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทอง

7 นายสิรพัชร ธรรมลีลากุล กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

8 นายกฤตวีร ชัยประเสริฐสุด ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทอง

9 นายบวรทัต เดนดํารงกุล ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน

10 นายชยนันต แสนดี กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

11 นายสุรินทร จินตพละ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญเงิน

12 นายกวิน รัตนพันธ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ เหรียญเงิน

13 นายชวนากร อรรฆยจินดา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน

14 นายธีรจุฑา ศรีวรานนท เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญเงิน

15 เด็กชายกันตธี ยงวณิชย ประชาคมนานาชาติ กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

16 นายเจตนสฤษฎิ์ แกวสอาด เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญเงิน

17 นายณัฐพัชร พงษธัญญวิชัย เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

18 นายชนาธิป พัฒนเพ็ญ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(มอดินแดง) ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญเงิน

19 นายปุณยพิภพ กัลยาณธีร ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหรียญเงิน

20 นายธีรภัทร ตรงเมธีรัตน ขอนแกนวิทยายน ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญเงิน

21 นางสาวสิริกร กิจเสาวภาคย มงฟอรตวิทยาลัย เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญเงิน

22 นางสาววริศรา บูรณไมตรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(ศึกษาศาสตร)ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญเงิน

23 นายนนทนันท อูสูงเนิน ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน

24 เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

25 นายภูมิรักษ ชัยมณี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

ผูที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ระหวางวันที่ 9 -12 ธันวาคม 2564
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26 นายธนกฤตษ วงศอาษา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(ศึกษาศาสตร)ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

27 นายรุจน สิริปญญาพงศ สตรีศรีนาน  นาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทองแดง

28 นายนฤสรณ ปราบพล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ เหรียญทองแดง

29 นายภณ วาณิชยชลกิจ ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

30 นายธนดล ใจชื้น ระยองวิทยาคม ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

31 นายธนภูมิ หิรัณยธร หาดใหญวิทยาลัย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ เหรียญทองแดง

32 นายปณณวิชญ โลหะนิมิต เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

33 นายบุญชัย จินาพร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง

34 นายสธน เลาลักษณเลิศ เทพศิรินทร กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

35 นายนิทนน ราชประดิษฐ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

36 นายมณธวรรษ สาวะรักษ วิทยานุกูลนารี สพม.เพชรบูรณ เพชรบูรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

37 นายอัศวิน สังขสุวรรณ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

38 เด็กชายฐปนรรฆ โรจนขจรนภาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง

39 นายเปนเอก สิทธิมงคล ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทองแดง

40 นายสิวิกรมณ โนคํา เทพศิรินทร สมุทรปราการ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

41 นายธีร เหมจินดา เบญจมราชูทิศ  นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

42 นายศิวกร ชุติพร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหามุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง

43 นายนานฟา ขุนทวี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโล พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

44 นายนัสมีน อิสลาม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี เหรียญทองแดง

45 นายปุณวิทย ภูพัฒน สุราษฏรธานี สุราษฏรธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

      นายกฤษฏ สุวรรณไพบูลยโรงเรียนกําเนิดวิทย ศูนย สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

      นายวิจักษณ ขจรฤทธิ์เดชาโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

      นายธนาสรรค คําดี โรงเรียนกําเนิดวิทย

       1.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับที่ 1

       2.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับที่ 2

       3.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ลําดับที่ 3
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      นายวิจักษณ ขจรฤทธิ์เดชาโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

      นายสุรินทร จินตพละ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      นายกวิน  รัตนพันธ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

      นายเจตนสฤษฎิ์ แกวสอาดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

      นายสมปกรณ ลาภใหญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราช

      นายณัฐพัชร พงษธัญญวิชั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

      นายรัญชน นาคจีน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษ  

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

      นายอัสกัส สมานสี โรงเรียนนราสิกขาลัย ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ศูนย สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

       4.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภา

       5.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       6.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคใต

       7.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคเหนือ

       8.  รางวัลพิเศษ "ตั้งใจไมเสื่อมคลาย" 

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
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	คอมพิวเตอร์

