
ท่ี โรงเรียน ศูนย์ สอวน. รางวัล
1 ด.ญ. ปารพิม อัตตาหกุล สตรีวิทยา มศว - รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เหรียญทอง
2 ด.ช. ปุณณวิช ธุวจิตต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย มจธ. - รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง
3 ด.ช. กรพลกฤต วีระอาชากุล สาธิต มศว ปทุมวัน มศว - รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เหรียญทอง
4 ด.ช. ศรัณยู ทองจรัส สาธิตจุฬาฯ(ฝ่ายมัธยม) มจธ. - รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง
5 ด.ช. กิตติ โอภาสเมธีกุล สาธิต มศว ปทุมวัน มก. - รร.โยธินบูรณะ เหรียญทอง
6 นาย ณัฐดนัย จารุทิกร มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
7 นาย ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา มจธ. - รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง
8 ด.ช. ภาธร พัทมุข เบญจมราชทิูศ ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญเงิน
9 ด.ช. ศิทธา ตันติกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มศว - รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เหรียญเงิน
10 ด.ช. เธียร ครุพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย มจธ. - รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
11 ด.ช. วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ บุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญเงิน
12 ด.ช. อาชวรรถ ชินวสุสิน จิตรลดา มก. - รร.โยธินบูรณะ เหรียญเงิน
13 นาย วุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ แสงทองวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญเงิน
14 นาย ถิรธวัช ณรงค์การดี มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
15 นาย ธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
16 นาย พลภูมิ กําธรทักษิณา มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
17 นาย ปรีดิ์ สิมพลิพันธุ์ เตรียมอุดมศึกษา มก. - รร.โยธินบูรณะ เหรียญเงิน
18 นาย สุทธเมธ ลิมานนท์ สารคามพิทยาคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหรียญเงิน
19 นาย ณัฐชนน มงคลธนานนท์ เตรียมอุดมศึกษา มจธ. - รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
20 นาย กีรติ สุธีรยงประเสริฐ สุโขทัยวิทยาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญเงิน
21 ด.ช. วิภู กิจสําเร็จ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญเงิน
22 นาย ปรมี วัชรีบํารุง มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
23 นาย ชัยวัฒน์ งามสัตตบุษย์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญเงิน
24 นาย ณัฐวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง
25 ด.ช. พิสิษฐ์ สมใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง
26 นาย ณิชภัทร เกริกกิตติกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เหรียญทองแดง
27 นาย ศุภณัฐ จําปาเหล็ก มัธยมวัดหนองแขม มจธ. - รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
28 ด.ช. วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มก. - รร.โยธินบูรณะ เหรียญทองแดง
29 นาย ณัฐชนน อินตาทิพย์ บุญวาทย์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง

ผู้ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 16
ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระหว่างวันท่ี 18 ถึง 22 พฤษภาคม 2562
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ท่ี โรงเรียน ศูนย์ สอวน. รางวัล
30 ด.ญ. อร ทองยิ่ง สาธิตม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เหรียญทองแดง
31 น.ส. พัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร วิทยาศาสตร์จุฬาฯ ตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง
32 ด.ช. กิรกฤต ปิณฑวิรุจน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มศว - รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เหรียญทองแดง
33 ด.ช. ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ บุญวาทย์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง
34 ด.ช. นิพัทธ์ จันทรพรมเดช อุดรพิทยานุกูล มหาวทิยาลัยขอนแก่น เหรียญทองแดง
35 นาย วัฒนบูลย์ เชื้อรอด ราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
36 นาย ธนาธิป ศรีกาวี ตากพิทยาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง
37 นาย ศิรชัช ชมบริสุทธิ์ นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง
38 นาย วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร สาธิต มศว ปทุมวัน มก. - รร.โยธินบูรณะ เหรียญทองแดง
39 นาย ศุภวิชญ์ พรหมโคตร ราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
40 น.ส. ชญาภา บุญชูมณี หาดใหญ่วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง
41 ด.ช. พัชรพล นวเลิศปัญญา สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เหรียญทองแดง
42 นาย คณิศร ไชยเจริญ เบญจมราชูทิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เหรียญทองแดง
43 ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์ แสงทองวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง
44 นาย คณิน วงศ์รินทราเมธี เทศบาล 6 นครเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง
45 นาย ชนาธปิ สมบัติทอง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหรียญทองแดง
46 ด.ช. ธัญธีร์ กีรติเจริญวงศ์ ชลราษฎรอํารุง มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง
47 ด.ช. พีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ปทุมธานี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เหรียญทองแดง
48 ด.ช. ภาสวุฒิ ณ นคร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ปทุมธานี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เหรียญทองแดง

1.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขัน 3 อันดับแรก
ด.ญ. ปารพิม อัตตาหกุล ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ด.ช. กรพลกฤต วีระอาชากุล ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ด.ช. ศรัณยู ทองจรัส ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นาย ณัฐดนัย จารุทิกร ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ส่วนกลาง
ด.ญ. ปารพิม อัตตาหกุล ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ด.ช. กรพลกฤต วีระอาชากุล ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

3.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ
นาย กีรติ สุธีรยงประเสริฐ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคกลาง
นาย ณิชภัทร เกริกกิตติกุล ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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5.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้
นาย วุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด.ช. วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

7.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกและตะวันตก
ด.ช. ภาธร พัทมุข ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด.ช. วิภู กิจสําเร็จ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
8.  รางวัลโจทย์ดีเด่นประจําการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 16 
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