
ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ-สกุล
1 6009250618 น.ส. กัญญาณัฐ  ย้อยเสริฐสุทธ์ิ
2 6009200551 น.ส. ขวัญจิรา  ปัทวันวิเวก
3 6009200362 นาย จิติณณ์  อนันตไอศูรย์
4 6009200530 นาย ชญานนท์  ชินหอม
5 6009200234 นาย ชัยชนะ   พันตัน
6 6009200271 ด.ช. ฐนพล  ชาญอนุเดช
7 6009200525 น.ส. ฐานิดา  เกษวิเศษ
8 6009200404 น.ส. ณัชชา  ลิ้มชุณหนุกูล
9 6009200654 น.ส. ณัฐณิชา  จุลาภัย
10 6009250066 น.ส. ณัฐณิชา  หิติ
11 6009200670 น.ส. ณัฐวรา  เจนวิชชุ
12 6009200086 นาย ธนวินท์  ดวงจันทร์
13 6009200238 นาย ธรรมยุทธ  สุขประเสริฐชัย
14 6009250326 น.ส. ธัชกร   ปานเนียม
15 6009200028 น.ส. ธัณญภัสร์  เชื้อพราหมณ์
16 6009250095 น.ส. นารีรัตน์  บุญประดิษฐ
17 6009200393 น.ส. ปณีดา  ธรรมนิตยางกูร
18 6009250478 นาย ปิติพัฒน์  สารปรัง
19 6009200445 น.ส. พชรพร  เดชภิรัตนมงคล
20 6009200392 น.ส. พราวรวี  บุตรงาม
21 6009200431 น.ส. พัทธ์ธีรา  พาหุพันธ์
22 6009200007 นาย พิพัฒน์พงศ์  เหล่าวิวัฒน์
23 6009200634 นาย พีรพิชญ์  อินทรศักด์ิ
24 6009250290 น.ส. ภคพร  ธรรมพิธี
25 6009250396 นาย ภานุวัฒน์  กิตติธัญพงศ์
26 6009200509 น.ส. เมธาดา  ร่วมใจธนกุล
27 6009250548 นาย รัชนาท  ดีประหลาด
28 6009250050 นาย ฤทธิชัย  แจ้งสว่าง

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาเคมี ค่ายที่ 1/2560
ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

29 6009200275 น.ส. วรพร  เพ็งสุข
30 6009250284 นาย วรภพ  ทองพร้อมพันธ์
31 6009250630 น.ส. วรัญญา  พูลเพิ่ม
32 6009250222 น.ส. วราลักษณ์  พูลเพิ่ม
33 6009200037 น.ส. วีร์สุดา  แช่มตระกูล
34 6009200347 น.ส. ศศิชา  วิเศษศิริกุล
35 6009250292 ด.ช. สักรินทร์  นนทะภา
36 6009200340 น.ส. โสรวีร์  เอี่ยมทรัพย์
37 6009200516 นาย อัฑฒวิชญ ์ ท้วมรุ่งโรจน์

ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ-สกุล
1 6009250246 น.ส. จริญญา  จันนามอม
2 6009250013 นาย อานันท์  แก้วประทุม
3 6009200190 น.ส. พัชรพรรณ  พัฒนาภา
4 6009200305 น.ส. ทิฆัมพร  เทพสุต
5 6009200008 น.ส. ฐิตารีย์  ตันติกาญจน์
6 6009250105 นาย ธนสิทธ์ิ  อยู่ประเสริฐ
7 6009200084 นาย กิตตินันท์  เสร็จกิจ
8 6009200342 น.ส. ฐาปนีย์  โกประเสริฐกูล
9 6009200134 น.ส. ไนติงเกล   เกษมสุข
10 6009250329 นาย ระวินันท์  กิจงาม
10 6009200256 นาย บดินทร์  ด่านตระกูล
12 6009200232 น.ส. ชลธิชา  ปรีดานนท์
13 6009200097 นาย ภูมิภัทร  เปี่ยมลือ
14 6009200198 นาย พยากรณ์  แสงครบุรี
14 6009200326 ด.ช. สุภกร  เฉลิมศรีภิญโญรัช

ลําดับสํารอง สาขาวิชาเคมี โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี



แบบตอบรับเพื่อยืนยนัการใช้สิทธิเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560 
ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี
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โปรดส่งแบบตอบรับ  ภายในวันที่  23  กันยายน  2560  ท่ีโทรสารหมายเลข  02-942-8290   
                          (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 
หมายเหตุ   ให้นําแบบตอบรับตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว  วันที่  3  ตุลาคม  2560  เวลา  7.00 น. 
              ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  


