
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 

เข้าคา่ยคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียน จำแนกตามหลักสูตร 

วันท่ี 1 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ LEGO 

ท่ี ชื่อ – สกุรล ห้อง เลขท่ี 

1 ด.ช. กานตภัท อาจหาญ ม.203 1 

2 ด.ช. ชาติปวีณ์วัศ สมสุขสวัสด์ิกลุ ม.203 2 

3 ด.ช. ณัฐภัทร อินทรศักด์ิ ม.203 4 

4 ด.ช. ตุลยวัต เวียงทอง ม.203 5 

5 ด.ช. ธนพล ต่ออุดม ม.203 6 

6 ด.ช. นนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม ม.203 8 

7 ด.ช. ปาณัสม์ พิมพ์โคตร ม.203 10 

8 ด.ช. เพ็ชรสยาม ม.203 11 

9 ด.ช. วิทัศน์ สุวรรณมณี ม.203 12 

10 ด.ช. ศรัณย์พัชร์์ มัจฉริยกุล ม.203 13 

11 ด.ช. ศิวพัฒน์เงินยางเเดง ม.203 14 

12 ด.ญ. กชมน เลี้ยงเจริญ ม.203 16 

13 ด.ญ. กฤตากานต์ ยวงนุ่น ม.203 17 

14 ด.ญ. ชนินาถ สมาธิ ม.203 18 

15 ด.ญ. ณิสิตา รัตนโสภาพันธ์ ม.203 19 

16 ด.ญ. ธีรฎา เรืองสัตวิวรณ์ ม.203 20 

17 ด.ญ. บรรณรต ศรีฉันทะมิตร ม.203 22 

18 ด.ญ. พริมา แสงสริคุปต์ ม.203 24 

19 ด.ญ. ลลิตา จิตรน้อม ม.203 29 

20 ด.ญ. วริศรา ชัยกิจ ม.203 30 

21 ด.ญ. เอริ อิดะ ม.203 36 

22 ด.ช. กฤติน จัรทร์ฉาย ม.204 1 

23 ด.ช. กานต์ หัสแดง ม.204 2 

24 ด.ช. กิตติภพ ขันแก้ว ม.204 3 

25 ด.ช. คุณานนท์ เริงทรง ม.204 4 

26 ด.ช. ณัฐพัชญ์ ไวทยะมงคล ม.204 5 

27 ด.ช. ณัฐภาส แสงนิกรเกียรติ ม.204 6 

28 ด.ช. ธนดล วงศ์เลิศศิร ิ ม.204 7 

29 ด.ช. นันทภพ  งาเนียม ม.204 8 

30 ด.ช. พงศ์พัฒน์ ต้ังเจริญบำรุงสุข ม.204 10 



 

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 

เข้าคา่ยคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียน จำแนกตามหลักสูตร 

วันท่ี 1 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมติั (IoT) ด้วย Microbit 

ท่ี ชื่อ – สกุล ห้อง เลขท่ี 

1 ด.ช. ปฏิภาณ เดชเกตุ ม.203 9 

2 ด.ช. สิรวัฒน์ เเสนบุญส่ง ม.203 15 

3 ด.ญ. นภัสวรรณ สวัสด์ิพงษ์ ม.203 21 

4 ด.ญ. อรัชภรณ์ ม.203 35 

5 ด.ญ. ปวันรัตน์ เดชบำรงุ ม.204 23 

6 ด.ช. ญาณกร  บุณโยดม ม.205 3 

7 ด.ช. พีรพัฒน์ สวัสดี ม.205 14 

8 ด.ช. อาณัฐ ศรีแสงแก้ว ม.205 24 

9 ด.ช. สฐภนช์ เครือศร ี ม.206 21 

10 ด.ช. พศุตม์ปิยะ ยอดทอง ม.204 11 

11 ด.ช. ภูริณัฐ พลอาสา ม.204 12 

12 ด.ช. วรเชษฐ์ กิตติศัพท์กันทร ม.204 13 

13 ด.ญ. ปาณิสรา จกัรแก้ว ม.204 25 

14 ด.ช. คุณานนต์ วิบูลย์ศิริกุล ม.205 1 

15 ด.ช. ชินโชติ สุฤทธ์ิ ม.205 2 

16 ด.ช. ณัฐพล แสงงาม ม.205 5 

17 ด.ช. ธนาธิป จินดามณี ม.205 7 

18 ด.ช. ธีรัตน์ เพาธทัต ม.205 8 

19 ด.ช. พงศ์ภรณ์ อืนทร์พันธ์ุ ม.205 12 

20 ด.ช. ภูมิพัธน์ เพาธทัต ม.205 16 

21 ด.ช. วชิรพัส เสอืดาว ม.205 18 

22 ด.ช. อธิศ   จิตเพราะพริด ม.205 22 

23 ด.ช. อรรถนนท ์นนท์ชะสิร ิ ม.205 23 

24 ด.ญ. พิชญ์สินี เลิศกชกร ม.205 31 

25 ด.ญ. อดิกานต์ เน่ืองศาสน์ศร ี ม.205 35 

26 ด.ช. พีรณัฐ เอ้งฉ้วน ม.206 20 

 
 
 
 
 



 
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 

เข้าคา่ยคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียน จำแนกตามหลักสูตร 

วันท่ี 1 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

หลักสูตรการทำภาพยนตร์สั้น 

ท่ี ชื่อ - สกุล ห้อง เลขท่ี 

1 ด.ช. ณัฐฌา วุฒิสาร ม.203 3 

2 ด.ญ. ปาลิตา ขุนแผ้ว ม.203 23 

3 ด.ญ. พัทรศยา เอง่ฉ้วน ม.203 25 

4 ด.ญ. พิชญาภา พุ่มภักดี ม.203 26 

5 ด.ญ. มนัสนันท์ อุดมรัตน์ ม.203 28 

6 ด.ญ. อภิญญา ขวัญเมือง ม.203 32 

7 ด.ญ. อภิสร รันทม ม.203 33 

8 ด.ญ. อรจริา วาร ี ม.203 34 

9 ด.ช. หาญชัย นนท์ประสาท ม.204 14 

10 ด.ญ. จิรัฐิกร เวสารัชช์ ม.204 15 

11 ด.ญ. ณัฏฐณิชา การะภักดี ม.204 16 

12 ด.ญ. ณัฏฐนิช ละอองสุวรรณ ม.204 17 

13 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ใจยงค์ ม.204 18 

14 ด.ญ. นันท์นภัส สันวรรณ ม.204 19 

15 ด.ญ. ปริวดา คุรุกิจกำจร ม.204 21 

16 ด.ญ. ปรีญาภัทร จบุาง ม.204 22 

17 ด.ญ. ปวีรานุช ศรีสวัสด์ิ ม.204 24 

18 ด.ญ. ปารณีย์ รุ่งศักด์ิเจริญชัย ม.204 26 

19 ด.ญ. พีรดา ธรรมพิรานนท ์ ม.204 27 

20 ด.ญ. ภูริตา   แก่นกระจ่าง ม.204 31 

21 ด.ญ. วิจิตรา แจ้งเจริญ ม.204 32 

22 ด.ญ. ศุภพิชญ ์ สุดบางกุ้ง ม.204 33 

23 ด.ญ. สิริกร พรรุ่งโรจน์ ม.204 34 

24 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ทวีธัญญ ์ ม.204 35 

25 ด.ช. ภีมวัจน์ ชนะบาล ม.205 15 

26 ด.ช. สุรรณภูมิ สุพงษ์ ม.205 21 

27 ด.ญ. กชพร หาวิรส ม.205 25 

28 ด.ญ. ณิชา สุรพันธนากร ม.205 29 

29 ด.ญ. พรรณกร พิริยะสกลุ ม.205 30 

30 ด.ญ. พิชญาภา พลับนิล ม.205 32 



ท่ี ชื่อ - สกุล ห้อง เลขท่ี 

31 ด.ญ. มินทรล์ดา อริยสัจสี่สกุล ม.205 33 

32 ด.ญ. เหนือนภา นารถเหนือ ม.205 34 

33 ด.ญ. อาจรีย์ สทิธิสรวง ม.205 36 

34 ด.ช. กณพ นวลเสือ ม.206 1 

35 ด.ช. กฤษณัฏฐ์ สกุลวิวรรธน์ ม.206 2 

36 ด.ช. จิรวัฒน์ รม่ไทร ม.206 4 

37 ด.ช. โชติพัฒน์ รัตนสิน ม.206 5 

38 ด.ช. ฐปนพัฒน์ สมบรูณ์ ม.206 6 

39 ด.ช. ณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง ม.206 7 

40 ด.ช. ธนกร ทองปิ่นแก้ว ม.206 8 

41 ด.ช. ธีรพัทร ควรสุวรรณ ม.206 11 

42 ด.ช. นพอนันต์ วงศ์จีโน ม.206 13 

43 ด.ช. ปุริมพัฒน์ สนิทนวนธนรัฐ ม.206 14 

44 ด.ช. ปุลพัชร พุม่พิน ม.206 15 

45 ด.ช. พงศ์พล รกัประเสรฐิสุข ม.206 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 

เข้าคา่ยคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียน จำแนกตามหลักสูตร 

วันท่ี 1 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

หลักสูตรการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 

ท่ี ชื่อ - สกุล ห้อง เลขท่ี 

1 ด.ญ. พิณภัสสร ถาวรกลุ ม.203 27 

2 ด.ญ. สุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ ม.203 31 

3 ด.ช. พงศ์ปณต  ณ ป้อมเพ็ชร ์ ม.204 9 

4 ด.ญ. บุญสิตา ทวีรัตน์ ม.204 20 

5 ด.ญ. ภคมน พิศจรัสกลุ ม.204 28 

6 ด.ญ. ภานรินทร ์ ม.204 29 

7 ด.ญ. ภาสินี บุญญะฤทธ์ิ ม.204 30 

8 ด.ญ. อันนา กัณหดิลก ม.204 36 

9 ด.ช. ณภัทร วรฐานุคุณ ม.205 4 

10 ด.ช. ด.ช. ธนกร พยัคฆรักษ์ ม.205 6 

11 ด.ช. ปัณณวัฒน์ น้ำคำ ม.205 10 

12 ด.ช. รชต  โชติกุลธารา ม.205 17 

13 ด.ญ. กฤตยา อนันตอวยพร ม.205 26 

14 ด.ญ. ชณัฐฏา พลศรี ม.205 27 

15 ด.ญ. ชนิตา ปุณฑริกภักด์ิ ม.205 28 

16 ด.ช. กันย์ธาดา โกญจนาวรรณ ม.206 3 

17 ด.ช. ธนรรณพ วรางคณากูล ม.206 9 

18 ด.ช. ธนัช เพิ่มผลประเสริฐ ม.206 10 

19 ด.ช. นนท์ปวิธ ภู่พันธ์กุล ม.206 12 

20 ด.ญ. กิ่งกนก รามณี ม.206 25 

21 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ เทอดไพรสันต์ ม.206 28 

22 ด.ญ. ธนภร ประทุมรัตน์ ม.206 30 

23 ด.ญ. เนตรชนก ยินดี ม.206 31 

24 ด.ญ. รวิสรา เชิดชูสมีา ม.206 34 

25 ด.ช. พรกรัณย์ พิริยะสกุล ม.206 18 

26 ด.ช. สิทธิ แสงสุข ม.206 22 

27 ด.ช. อชิระ กล้าหาญ ม.206 23 

28 ด.ญ. กชพรรณ พึ่งแดง ม.206 24 

29 ด.ญ. จิรประภา เอกวงษา ม.206 26 

30 ด.ญ. ชญาฎา สุนาวงศ์ ม.206 27 



ท่ี ชื่อ - สกุล ห้อง เลขท่ี 

31 ด.ญ. เดือนธันวา ธนกิจเจริญกลุ ม.206 29 

32 ด.ญ. เปรมมิกา เนียมเปรม ม.206 32 

33 ด.ญ. มีสุข ทองเลิศ ม.206 33 

34 ด.ญ. ภควลักษณ์  ศิลปพินิจ ม.206 35 

35 ด.ช. ธัชนนท์ ชินบุตร ม.203 7 

36 ด.ช. ปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ ม.205 9 

37 ด.ช. ปุญญพฒัน์ ประดับแก้ว ม.205 11 

38 ด.ช. พลกฤต วงศ์รักษ์ ม.205 13 

39 ด.ช. ศุภกร กีบาง ม.205 19 

40 ด.ช. สุรเมศวร์ พรนิภาภัทรก์ุล ม.205 20 

41 ด.ช. พงศพัศ หินแก้ว ม.206 17 

42 ด.ช. พิชญุตม์ มูลสารศิลป ์ ม.206 19 

 


