
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. รางวัล

1 เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.
มศว - ร.ร.ศรีอยุธยา     

ในพระอุปถัมภฯ
เหรียญทอง

2 นายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย เตรียมอุดมศึกษา กทม. มก. - ร.ร.โยธินบูรณะ เหรียญทอง

3 นางสาวแพรวพรรณ ลี่ดํารงวัฒนากุล สาธิตจุฬาฯ(ฝายมัธยม) กทม. มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง

4 นายศุภณัฐ จําปาเหล็ก มัธยมวัดหนองแขม กทม. มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง

5 เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดํา นานาชาติบลูมสเบอรี่ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญทอง

6 เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.
มศว - ร.ร.ศรีอยุธยา     

ในพระอุปถัมภฯ
เหรียญทอง

7 เด็กชายทยากร สุวานิช อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทอง

8 นายนิพัทธ จันทรพรหมเดช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญเงิน

9 นายพนธกร คูสกุล กําเนิดวิทย ระยอง ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

10 นายธีรธวัช วิรุฬหะรัตน สาธิต มศว ปทุมวัน กทม. มก. - ร.ร.โยธินบูรณะ เหรียญเงิน

11 นายจิรภัทร สุทธิโอภาส มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

12 นายกฤตเมธ พิศาลรัศมี สาธิต มศว ปทุมวัน กทม.
มศว - ร.ร.ศรีอยุธยา      

ในพระอุปถัมภฯ
เหรียญเงิน

13 นายสรวิชญ เฮงสุวนิช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.
มศว - ร.ร.ศรีอยุธยา       

ในพระอุปถัมภฯ
เหรียญเงิน

14 นายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี หาดใหญวิทยาลัย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญเงิน

15 นายชยนันต แสนดี สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน

16 นายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค สาธิต มศว ปทุมวัน กทม. มก. - ร.ร.โยธินบูรณะ เหรียญเงิน

17 นายนันทพงศ เรืองสุขศรีวงศ บุรีรัมยพิทยาคม บุรีรัมย ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย เหรียญเงิน

18 เด็กชายโชติพัฒน ล่ําซํา สาธิต มศว ปทุมวัน กทม.
มศว - ร.ร.ศรีอยุธยา ใน

พระอุปถัมภฯ
เหรียญเงิน

19 นายศุภวิชญ ดอนศรีแกว เตรียมอุดมศึกษา กทม. มก. - ร.ร.โยธินบูรณะ เหรียญเงิน

20 นายณัฐภูมิ บํารุงชูเกียรติ มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

21 นายพิสิษฐ เตชะพรอนันต ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย เหรียญเงิน

22 นายพลพล ลิมกุล มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

23 นายณภัทร เฉลิมวัย หาดใหญวิทยาลัย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญเงิน

24 นายสิทธิ์ชัย รัตนคาม มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

ผูที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ระหวางวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - โรงเรียนโยธินบูรณะ
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ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. รางวัล

25 นายวิชญภาส จินดาวิมลเลิศ เตรียมอุดมศึกษา กทม.
มศว - ร.ร.ศรีอยุธยา     

ในพระอุปถัมภฯ
เหรียญเงิน

26 นายอัครวัชร ชางตอ เทพศิรินทร กทม. มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

27 เด็กชายศุภกร วชิรปาณีกูล วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ปทุมธานี ปทุมธานี มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

28 เด็กชายพีระณัฐ กองกิจพิพัฒน วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ปทุมธานี ปทุมธานี มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

29 เด็กชายกฤติธี นวลขาว สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

30 นายทัตเทพ  หลักเมือง หาดใหญวิทยาลัย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญทองแดง

31 นายกันตภณ ตราหยก ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญทองแดง

32 นายนิธิวิทย ศิริมาลัยสุวรรณ สาธิต มศว ปทุมวัน กทม. มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

33 นายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. มก. - ร.ร.โยธินบูรณะ เหรียญทองแดง

34 นายศุภกร คงประพันธ พิริยาลัยจังหวัดแพร แพร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทองแดง

35 เด็กชายธีธัช ประสิทธิ์วิไล สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

36 นายพัชรพล นวเลิศปญญา สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

37 เด็กชายปยพัทธ โอปลันธน สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

38 นายโชติวัฒน  บรรจงปรุ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง

39 เด็กหญิงปนปนัทธ วรรธนะวลัญช เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

40 นายกชภาส ไพศาลนันท เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

41 นายพัทธดนย เพงพินิจ เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

42 นายธีรโชติ คุมมั่น เตรียมอุดมศึกษา กทม. มก. - ร.ร.โยธินบูรณะ เหรียญทองแดง

43 นายกิตติพงษ รวมทรัพย เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

44 เด็กชายวชิรภัทร อินทรชาติ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

45 เด็กชายธีรธวัช นิลละออ วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ปทุมธานี กทม. มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

46 เด็กชายธนกฤต รมพฤกษ แสงทองวิทยา สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญทองแดง

47 นายรชต รัตนกิจ เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

48 เด็กชายรวิภาส ภาณุเจต มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

49 นายกันตินันท ปนใจยศ ขอนแกนวิทยายน ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

50 นายณัฐพัชร  พัฒนพีระเดช ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญทองแดง

51 เด็กชายภูมิรพี ศรีสุวรรณ ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

52 เด็กชายภูวณิช วาณิชวิวัฒน วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ปทุมธานี กทม. มจธ. - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
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1.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแขงขัน 3 อันดับแรก

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

นายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - โรงเรียนโยธินบูรณะ

นางสาวแพรวพรรณ ลี่ดํารงวัฒนากุล ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. สวนกลาง

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

3.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคเหนือ

นายศุภกร คงประพันธ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคกลาง

เด็กชายศุภกร วชิรปาณีกูล

5.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคใต

เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดํา ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

6.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายนิพัทธ จันทรพรหมเดช ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแกน

7.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคตะวันออกและตะวันตก

เด็กชายทยากร สุวานิช ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

8.  รางวัลโจทยดีเดนประจําการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 17
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