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บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 

รายช่ือผู้ได้รับรางวลัการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณติศาสตร์ระดบัประเทศ และมีสิทธิสมัคร

สอบรอบ 2 (รอบสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ) ประจ าปี 2565  

(Thailand Mathematician Champion Online Test) 

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับรางวัลอนัดับที่ 1-3 และชมเชย ได้รับรางวัลทุนการศึกษา และเกียรติบัตรเหรียญทอง  

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน รางวัลที่ได้ 

ด.ช. อีตั้น เชน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ธิดาแม่พระ 95 คะแนนสูงสุดอนัดบัที่ 1  

ด.ช. นตตะวนั โตวฒันกิจ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สารสาสน์วิเทศบูรพา 90 คะแนนสูงสุดอนัดบัที่ 2  

ด.ญ. จิดาภา ฤทธ์ิหมุน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  บูรณะร าลึก 87.5 คะแนนสูงสุดอนัดบัที่ 3  

ด.ช. ปารเมศ อาศนะเสน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เซนตค์าเบรียล  87.5 คะแนนสูงสุดอนัดบัที่ 3  

ด.ญ. วรฤทยั คงนคร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  บูรณะร าลึก 87.5 คะแนนสูงสุดอนัดบัที่ 3  

ด.ช. ภูวกฤต ตนัติจารุวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   มารียวิ์ทยา 85 ชมเชย (คะแนนอนัดบัที่ 6)  

 

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 
ด.ญ. บุณยนุช โพธ์ิมน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  วรพฒัน์ 
ด.ช. ธนนท ์สุภานุรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกประถม 
ด.ญ. นิชาภา ฤทธ์ิหมุน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 บูรณะร าลึก 

ด.ช. ไวกูณฐ์ นนัทิวชัรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษา 

ด.ญ. ธนพร นภาดลกิจ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ธิดานุเคราะห ์
ด.ช. ชยัภทัร สุภาภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พระหฤทยันนทบุรี 
ด.ช. สิรวิชญ ์ศิริปัญญวฒัน ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มงฟอร์ตวิทยาลยัแผนกประถม 
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 
ด.ช. ณภทัร ศรีสวย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อสัสัมชญัล าปาง 
ด.ช. ปูรณ์ ชยัพิริยพิทกัษ ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  อสัสัมชญัสมุทรปราการ 
ด.ญ. วรัญญา วุฒิวิทยางกูล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  พระหฤทยั เชียงใหม ่
ด.ญ. ณัฏฐ์รดา ธนาสิทธ์ิวรชยั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 
ด.ช. ฬฐัพิชญ ์วชิรศรีสุนทรา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  อนุบาลสุธีธร 
ด.ช. ธนกฤต อ่อนสอาด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เซนตปี์เตอร์ ธนบุรี 
ด.ช. ณัฏฐ์ศรัณ ทองวงศ ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สุวรรณวงศ ์
ด.ญ. ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มาแตร์เดอี วิทยาลยั 
ด.ช. วรินธรณ์ วุฒิวิทยางกูล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พระหฤทยั เชียงใหม ่
ด.ญ. ปาณิสรา ครองยทุธ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อนุบาลอุบลราชธานี 
ด.ญ. ณัฐณิชา ภมรรัชตพงษ ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  วฒันาวิทยาลยั 

ด.ช. ชานากร โฆมานะสิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) 
ด.ช. ธนกฤต  ศิริปัญญวฒัน์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มงฟอร์ตวิทยาลยัแผนกประถม 
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 

ด.ญ. ณพตัรศอร โฆมานะสิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) 
ด.ญ. ปวริศา ประกอบกิจ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ธิดานุเคราะห ์

ด.ช. กรวิวฒัณ์ กุศลธรรมรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
สาธิตนานาชาติสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ด.ช. พระนาย ช่วยสง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  บริบูรณ์วิทยา 
ด.ญ. กานตพ์ิชชา ไชยช่วย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  อนุบาลยโสธร 
ด.ช. ธาม วงศว์ารี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เซนตแ์มร่ี 
ด.ช. สิปปกร คงรัตน ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 บีคอนเฮา้ส์แยม้สอาดรังสิต 
ด.ญ. เคท่ี เนล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปัญญาวฒัน์ P-SEP 

ด.ช. ธรรมวิชญ ์โรจน์ธรรมรักษ ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

(มอดินแดง) 
ด.ญ. พิมพข์วญั ฤกษพ์ฒันาพิพฒัน์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์
ด.ญ. นจันภสัร์ จารุโรจน์สกุลชยั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  บรรจงรัตน ์
ด.ญ. ปทิตตา นารีเดช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  วฒันาวิทยาลยั 
ด.ญ. ณัฏฐนิช ยวงทอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  วฒันาวิทยาลยั 
ด.ญ. ธญัณิชา หลีหลงั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  แกว้บุตร-คูสกุล 
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รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิสอบรอบ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 
ด.ญ. มิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มารียอ์นุสรณ์ 
ด.ช. ฉตัรชนก อุดม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  อนุบาลระยอง 
ด.ญ. นภนภสัร์ จารุโรจน์สกุลชยั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 บรรจงรัตน ์
ด.ช. วิรัชพนัธ์ุ พรหมานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เซ็นคค์าเบรียล 
ด.ญ. ธนพร นิชวงศ ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ธิดานุเคราะห ์
ด.ญ. จิณห์วรา กุลราช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอุบลราชธานี 
ด.ช. วิภูภทัร ศรีทอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลกระบ่ี 
ด.ช. จาฏุพจัน์ คงใหญ ่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดรุโณทยั 

ด.ช. พทัธ์ งามเจริญสุขพร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตรฝ่ายประถม 
ด.ช. สมลกัษณ์ เสารยะวิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ดอนบอสโกวิทยา 
ด.ช. ณชพฒัน์ สิงห์สุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเชียงใหม ่
ด.ญ. อิงฟ้า ตนัติธนเดช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 
ด.ช. จิราย ุทาวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เซนตแ์มร่ี 
ด.ญ. ปาริฉตัร ปุสสปัญโญ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พระหฤทยันนทบุรี 
ด.ช. นวินพตัร บุญคุม้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พิจิตรอินเตอร์ 
ด.ญ. พิชญธิดา สมกุล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มหาไถ่ศึกษาบา้นไผ ่
ด.ช. พนรันชน์ ภู่ทอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เซนตแ์มร่ี 
ด.ช. ณัชฐปกรณ์ รัตนสัจธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลระยอง 
ด.ญ. ธนัยากานต ์จิรหฤทยั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ปรีชานุศาสน์ 
ด.ช. จิราย ุดีละมยั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พระหฤทยันนทบุรี 
ด.ช. รุจิภาส เจริญรัตนพาณิชย ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เซนตปี์เตอร์ ธนบุรี 
ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองดี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  วฒันาวิทยาลยั 
ด.ช. ธนโชติ ผูพ้ฒัน์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อนุบาลสระบุรี 
ด.ช. ภานุวฒัน์ ยอ่มมี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อนุบาลสุพรรณบุรี 
ด.ญ. วรัญญา เพช็รดอน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พระหฤทยัคอนแวนต ์
ด.ญ. ลภสัรดา ไป่ทาฟอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ 
ด.ช. วรปรัชญ ์เถาแปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  บา้นนาราบ 
ด.ช. พลกฤต รัตนคช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ 
ด.ช. กอ้งสกุล หอมจ าปา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอุบลราชธานี 
ด.ญ. แคร์ร่า ลิม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ดาราวิทยาลยั 
ด.ช. พิชยะ  ป่ินสุข ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ประตูชยั 
ด.ญ. มนโสภา แกว้กลา้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 บูรณะร าลึก 
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รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิสอบรอบ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ต่อ 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 
ด.ญ. ณิชาพร รอตภยั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 
ด.ญ. รวีภทัร์ บุญประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  อนุบาลสุธีธร 
ด.ช. ญาณพฒัน์ เจริญสุข ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เซนตแ์มร่ี 
ด.ญ. ธนัยรัตน์ เพช็ร์ประกอบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เซนตแ์มร่ี 
ด.ญ. ทอฝัน วฒันนาคะกุล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  วฒันาวิทยาลยั 
ด.ญ. สุเมธิกา สุภาจนัทร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลล าปางเขลางครั์ตน์อนุสรณ์ 
ด.ญ. กุลธิรัตน์ เช้ือไพบูลย ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อนุบาลชุมแพ 
ด.ญ. มินยา ตงัคนิวาส ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 
ด.ช. มาริโอ ้ตนั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  บางกอกทวีวิทย ์
ด.ช. ธาวิน วรกิจธ ารงคช์ยั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   สาธิตฯเกษตร ก าแพงแสน 
ด.ช. มนสัวิน มานพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มาลาสวรรคพ์ิทยา 
ด.ช. ธนวินณ์ วอนเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เซนตแ์มร่ี 
ด.ญ. รุ่งรณิดา เปรมประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  วฒันาวิทยาลยั 
ด.ช. ธนากร สุริเย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 
ด.ช. นิชคุณ ศุภพล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   เมืองใหม่วิทยา 

 

 

 


