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บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 

รายช่ือผู้ได้รับรางวลัการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณติศาสตร์ระดบัประเทศ และมีสิทธิสมัคร

สอบรอบ 2 (รอบสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ) ประจําปี 2565  

(Thailand Mathematician Champion Online Test) 

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับรางวัลอนัดับท่ี 1-3 และชมเชย ได้รับรางวัลทุนการศึกษา และเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน รางวัลท่ีได้ 

ด.ช. ธนิสร  วิจิตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ราชสีมาวิทยาลยั 85 คะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 1  

ด.ญ. อุษณิษา เรืองแรง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 80 คะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 2  

ด.ช. ศศวชัร์ เอ่ียมสมบูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 80 คะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 2  

ด.ช. วรกฤศ พลอยศรี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ขจรเกียรติศึกษา 75 ชมเชย (คะแนนอนัดบัท่ี 4)  

ด.ญ. ธนญัญา เจษฎาภทัรกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สามเสนวิทยาลยั 70 ชมเชย (คะแนนอนัดบัท่ี 5)  

ด.ญ. ปวีณ์ธิดา ผลเลิศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระยองวิทยาคม 70 ชมเชย (คะแนนอนัดบัท่ี 5)  

 

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 

ด.ญ. สาริศา ถนอมสุข ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศราชบุรี 

ด.ญ. สิรยากร ตนักุลรัตน์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ด.ญ. นภคัสวลัย ์สมินทรปัญญา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวาทยวิ์ทยาลยั 
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รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และมีสิทธิสอบรอบ 2 

ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 

ด.ญ. พิชชานนัท ์เมตุลา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ 

นาย จิรพฒัน์ กิมใช่ยง้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ 

ด.ญ. กนกนภสั  ละอองแกว้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ด.ญ. พิชชาพร นาควิสุทธ์ิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 

ด.ช. ศุภกฤต เกา้เอ้ียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดรุโณทยั จ.ตรัง 

ด.ญ. ณัฐนรี ทิพยรั์ตน ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หาดใหญ่วิทยาลยั 

ด.ช. กฤติน แซ่เหล่า ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ตน้แบบ เศรษฐปิยานนท ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 

ด.ญ. พณัณ์ชิตา สุนทรรังสรรค ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภูเกวิทยาลยั 

ด.ญ. ปนสันนัท ์เชวงชวลิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 บดินทรเดชา 

ด.ช. ธีรพชัร์ สิทธิโชติฐิติคุณ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ 

ด.ช. ธนณัฏฐ์ คงสินทวีสุข ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตพฒันา ฝ่ายมธัยม 

ด.ช. ศุภณัฐ ภูผาลาด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ขอนแก่นวิทยายน 

ด.ช. นภ อยูเ่ยน็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. พรปวีณ์ อน้ชู ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ศิลปะ ชยับุรัมย ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สุรวิวฒัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสาว วีรินท ์ ศรีแดง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีวิทยา 

ด.ญ. สรวีย ์วรวุฒิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั ชลบุรี 

ด.ญ. กิตติกานดา บวับุศย ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ 

ด.ญ. วิรตี เลขาชินบุตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อสัสัมชญัศึกษา 

นางสาว จิรสุข กาญจนโสภณ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิสอบรอบ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
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ช่ือ-นามสกลุ ระดับช้ัน โรงเรียน 

ด.ญ. ปรียน์นัท ์ปานสวสัด์ิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา 

ด.ญ. มนสิการ บุญเนตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สตรีวิทยา 

ด.ช. กามิล ชุมรักษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หาดใหญ่วิทยาลยั 

ด.ญ. ณฐา กุลศิรโชติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สวนกุหลาบวิทยาลยัรังสิต 

ด.ช. ปัณณธร  ทองเลก็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ศรัณย ์เพง็คลา้ย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ศุภวิชญ ์คงแกว้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. อนญัพร เอ่ียนเล่ง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ภาวิช พิลาทอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลยั 

ด.ช. ธรา เสนีวงศ ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เทพศิรินทร์ 

ด.ช. พิสิษฐ์ บุญโสธรวฒันา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัชลบุรี 

นาย จิรพล กิมใช่ยง้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลายวิทยาลยั นนทบุรี 

ด.ญ. ณณภทัร ศิวะศรี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา

(ศึกษาศาสตร์) 

ด.ช. ศุวิล คาํไชยวงค ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ด.ช. ปุณณวิช โพธ์ิทอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. วิชญพ์ล   ชูมณี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. จิณัฐตา สัณฐมิตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. กญัจน์จิรา ชาติยานนท ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปรินส์รอลแยลส์วิทยาลยั 

ด.ช. จกัรภทัร ปทุมบาล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มงฟอร์ตวิทยาลยั 

ด.ช. ธนาเสฎฐ์ เลิศวรรัตนกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภูเก็ตวิทยาลยั 

ด.ญ. ภทัญาภรณ์ ศรีบวั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) 

ด.ช. สกุณญาณ สุริยะไพบูลยว์ฒันา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ด.ช. พฐักฤธน์  นิวตัน์เมธากุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. จิรพนธ์  แสงแกว้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. คณิตา ช่วยบาํรุง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

นางสาว ปาริชาต  เวชกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. อรรถกร หล่าสกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

ด.ญ. ณัฐธภสัสร  ผลสวสัด์ิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ชลกนัยานุกูล 

ด.ช. ลาภี เทพสุธา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สันติราษฏร์วิทยาลยั 

ด.ช. รวิน มหนัตาภิบาล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลยั 

ด.ญ. ปีวรา ขวญัคีรี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิสอบรอบ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ต่อ 
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ด.ญ. นทัธพงศ ์วฒันะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี  
ด.ช. จิรพสั ศรีธูป ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชยันาทพิทยาคม 

ด.ช. ณธกร รุ่งศุภกิจ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 

ด.ญ. สาริศา โสระดา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีวิทยา 

ด.ช. ณัฐชนน ศุภพล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั เลย 

ด.ญ. ธญัพิชชา คญัทพั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 นานาชาติเคไอเอส 

ด.ช. กฤชรัช ธวชัวีระกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ด.ช. ยศสรัล พนมรัตนรักษ ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สระบุรีวิทยาคม 

ด.ญ. ณัฐณิชา สมคะเน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ด.ญ. ติณณา ตรงปัญญาโชติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวาทยวิ์ทยาลยั 

ด.ญ. เพญ็พิสุทธ์ิ กิติวฒันบาํรุง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 บางปะกอกวิทยาคม 

ด.ช. บารเมศวร์ หนูเงิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ยศกฤต แสงระวี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ปัณณวิชญ ์ชูเชิด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. ปวนัพสัตร์ จาํนงรัตน ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ณัฐคุณ  ภูมิภมร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. ไอศิการ์ ศกัด์ิแกว้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. สลิลทิพย ์ ช่วยภกัดี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

นางสาว ณิชปวีณ์ ขวญัทอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ปวเรศ ลีลาวฒันสุข ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กรุงเทพคริสเตียน 

ด.ช. มฆวนั ชูเกิด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

ด.ช. รักคุณ สยามไชย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สิงห์สมุทร 

ด.ช. พชร พรมฮวบ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

ด.ญ. ชญานนัท ์ภคพงศพ์นัธ์ุ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สตรีวิทยา 

ด.ญ. วรัญญา ธีรานุพฒันา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สุรนารีวิทยา 

ด.ช. ภากร  วงษอ์รุณ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. อนนัตย์ศ ห่อทอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. ภูณิกา หอบรรลือกิจ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 

ด.ญ. ณัชธ์กมล นิมศรีสุขกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 บดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) 

ด.ช. ปวริศ เดชอุดมพร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา

(ศึกษาศาสตร์) 

ด.ญ. สรวีย ์ปัทมศรีรัตนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สุรวิวฒัน์ 

ด.ช. ศกลวรรธณ์ วชิรศรีสุนทรา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

ด.ช. นรภทัร  สมจิตรักษากุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชลราษฎรอาํรุง 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิสอบรอบ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ต่อ 

 

ด.ญ. กานตพิ์ชชา  ภูมิภมร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 
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ด.ญ. ดุษิตา พวงนุ่น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. ณชนก พุมนวน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. จิตประภสัร์ ชนะกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. วิธวินท ์ขวดแกว้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

นาย พลกฤต  คงสุข ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. นพรุจ หวงัสิทธิเดช ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 

ด.ช. พีรวิชญ ์ฤทธ์ิประสิทธ์ิชยั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีวิทยา2 

ด.ช. นภสินธ์ุ วิศิษฎบ์ณัฑิตกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 

ด.ช. สิริภูศิรัญณ์ จนัทร์มาก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ระยอง 

ด.ช. ทยากร สุริเย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 

ด.ญ. กชพร อริยะวงศ ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ขอนแก่นวิทยายน 

ด.ญ. พิชญาภา นกัฟ้อน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. กฤษกร อาษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. อคัรัช แนวหาด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ช. ปุณมนสั ภูมิภมร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ด.ญ. ภคพร รักษากิจ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

 

 

 


