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บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 

รายช่ือผู้ได้รับรางวลัการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณติศาสตร์ระดบัประเทศ และมีสิทธิสมัคร

สอบรอบ 2 (รอบสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ) ประจําปี 2565  

(Thailand Mathematician Champion Online Test) 

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับรางวัลอนัดับท่ี 1-3 และชมเชย ได้รับรางวัลทุนการศึกษา และเกียรติบัตรเหรียญทอง  

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน รางวัลท่ีได้ 

ด.ญ. ณัฐภสัสร์ จุรีกานนท ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สาธิต”พิบูลบาํเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา 95 คะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 1  

ด.ช. พีรวิชช์ อดุลดาํรงศกัด์ิ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ยวุพฒัน์นครสวรรค ์ 87.5 คะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 2  

ด.ช. ชชัชวิน มาลยั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  อสัสัมชญัสมุทรปราการ 85 คะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 3  

ด.ญ. กานตศิ์ริภาดา  วุฒิกระพนัธ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ธิดานุเคราะห ์ 85 คะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 3  

ด.ช. พีรภทัร์ พสุนธรากาญจน์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 DBS Denla British School 82.5 ชมเชย (คะแนนอนัดบัท่ี 5)  

ด.ญ. รินรดา มานพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  มาลาสวรรคพิ์ทยา 82.5 ชมเชย (คะแนนอนัดบัท่ี 5)  

ด.ช. ณัฐพชัร์ ตญัจพฒัน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนครศรีธรรมราช  ณ นคร อุทิศ 82.5 ชมเชย (คะแนนอนัดบัท่ี 5)  

 

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 

ด.ช. ภาณุวิชญ ์เกษธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  พระหฤทยันนทบุรี 

ด.ญ. ชญัญาฎา พวงสายใจ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  อนุบาลกาํแพงเพชร 

 

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 

ด.ช. ภควร คงรักษาคุณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  อนุบาลสามเสนฯ 

ด.ญ. ภคัธีมา  ใจซ่ือตรง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 วฒันาวิทยาลยั 
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 

ด.ช. สุวิศิษฏ ์พรหมรักษ ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เซนตค์าเบรียล 

ด.ช. ธีรัตม ์จินดาไพโรจน ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนตแ์มร่ี 

ด.ช. สิรภพ บุญเพชร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลชยันาท 

ด.ญ. ปพิชญา อเนกธนโรจน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั 

ด.ญ. มิลิน ธนวรวิบูล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ธิดานุเคราะห ์

ด.ช. คมัภีร์ หอมสวสัด์ิ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สฤษดิเดช 

 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิสอบรอบ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 

ด.ญ. อชิรญา  ไชยวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 

ด.ญ. ภิญญาพชัญ ์บวรเศรษฐพงศ ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  อสัสัมชญัศึกษา 

ด.ช. ธนวิชญ ์พรหมบุตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  งขท์องวิทยา 

ด.ช. กณัณพฒัน์ สาํเภา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  อนุบาลสุรินทร์ 

ด.ญ. พิมพณ์ดา จูม้ณฑา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลชุมพร 

ด.ช. ณัฐพชัร์ ฉตัรพลกรนนัท ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เซนตค์าเบรียล 

ด.ญ. ชรินทร์ญา ไชยยศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 วฒันาวิทยาลยั 

ด.ญ. ปิยธิดา นนัทะสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประชาคมนานาชาติ  อุดรธานี 

ด.ช. วุทธิคมญ ์พฒันวรวฒัน์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เซนตปี์เตอร์ ธนบุรี 

ด.ช. สุทธิภทัร มัน่แดง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ซนตปี์เตอร์ ธนบุรี 

ด.ญ. กญัญภา กณัห์อุไร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ 

ด.ช. นนทกร กนัทะวี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  พระหฤทยันนทบุรี 

ด.ช. ปภณกฤษ ตนัติจารุวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มารียวิ์ทยา 

ด.ญ. ธณกมล สุวรรณนงั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  สารสาสน์วิเทศออนซี 

ด.ช. ชญัภทัร สันติศรีสวสัด์ิ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เซนตค์าเบรียล 

ด.ช. พงศชิ์ษนุ ไชยวฒัน์วณิช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  พระหฤทยันนทบุรี 

ด.ญ. สุธาสินี แพฟืน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  พระหฤทยันนทบุรี 

ด.ญ. จิตนิภา ธนารวีวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โชคชยัหทยัราษฎร์ 

ด.ญ. นรีรัตน์ วิรุณศรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  อสัสัมชญัศึกษา 

 

 

 


