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ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. รางวัล

1 นายชยุต วงศวิชยาภรณ เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เหรียญทอง

2 เด็กชายกรชวัลร ตันติวิเศษศักดิ์ สาธิต มศว ปทุมวัน กทม. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เหรียญทอง

3 นายนพรุจ แซดาน เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เหรียญทอง

4 นายธรรมรักษ กอสกุลธรรม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เหรียญทอง

5 เด็กชายปยพัทธ โอปลันธน สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เหรียญทอง

6 เด็กชายพีรวินท อธิประยูร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. โรงเรียนโยธินบูรณะ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญทอง

7 เด็กหญิงธนารีย มณีไพโรจน สาธิต มศว ปทุมวัน กทม. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เหรียญทอง

8 นายธีธัช ประสิทธิ์วิไล กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

9 นางสาวธันยธร เจิ้ง สาธิต มศว ปทุมวัน กทม. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เหรียญเงิน

10 เด็กชายกันตินันท ไหลประเสริฐ วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯปทุมธานี ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เหรียญเงิน

11 นายปุณณวิช เดนอริยะกูล เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนโยธินบูรณะ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญเงิน

12 นายกิตติเชษฐ อารยะสุจินต เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนโยธินบูรณะ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญเงิน

13 นายณัฐพัชร พัฒนพีระเดช เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนโยธินบูรณะ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญเงิน

14 เด็กชายวายุ กลอมพงษ แสงทองวิทยา สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญเงิน

15 นายคุณานนต คูศิริวิเชียร เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เหรียญเงิน

16 เด็กชายวิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหรียญเงิน

17 นางสาวณัฐรินทร เจษฎพัฒนานนท ธิดานุเคราะห สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญเงิน

18 เด็กชายณฐกร คุมมั่น สาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม กทม. โรงเรียนโยธินบูรณะ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญเงิน

ผูที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ระหวางวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

ณ ศูนยคณิตศาสตรโอลิมปก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. รางวัล

19 นายภูวณิช วาณิชวิวัฒน มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

20 นายสิทธิภาคย อัศวสถาพรผล สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. โรงเรียนโยธินบูรณะ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญเงิน

21 นายพชรกร สวัสดี ขอนแกนวิทยายน ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญเงิน

22 นายชนทิวา ชนมชนกบุญ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญเงิน

23 เด็กชายดรณ สวางทรัพย สาธิต มศว ปทุมวัน กทม. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เหรียญเงิน

24 นายภัทรภณ ธนพิทักษ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

25 นายวงศกร มาลาลักษมี มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

26 นายภาคภูมิ สรณาคมน ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง

27 นายอัทธเศรษฐ กนกวุฒิธํารง สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เหรียญทองแดง

28 เด็กหญิงกชมน พิทยารัตน เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

29 เด็กชายเมธัส มณีดํา เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

30 เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

31 นายปณณ ชัชชัยวรกฤศ สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

32 นายตนน้ํา พรหมมินทร กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

33 นายพุฒิสรรค กอเศรษฐรัชต กําเนิดวิทย ระยอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

34 นายธนกฤต เหลาสืบสกุลไทย จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทองแดง

35 นางสาวณัชชา ชัยบุรานนท เตรียมอุดมศึกษา กทม. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เหรียญทองแดง

36 นายศรัณยวิชญ อินทรจันทร วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมรานครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

37 นายธันวา รุจาคม ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

38 นายพันวุธ ผูกอน สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

39 นายอนรรฆวี ชูจินดา วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ พิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เหรียญทองแดง

40 เด็กชายรณกร อุตสาหะ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง
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41 นายโชติวัฒน บรรจงปรุ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง

42 นายณัฐนันทน โปตระนันทน วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมรานครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

43 เด็กชายเขมทัศน เทพนะ แสงทองวิทยา สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญทองแดง

44 เด็กชายปภาวิชญ เนตินาถสุนทร เเสงทองวิทยา สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เหรียญทองแดง

45 นายปรีชากร ยาสมร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแกน เหรียญทองแดง

46 เด็กหญิงอิสรีย เกตุทะเล พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

47 นายวินธัย ฐิติฐานานุศักดิ์ สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เหรียญทองแดง

1.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลําดับที่ 1

นายชยุต วงศวิชยาภรณ   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        

เด็กชายกรชวัลร ตันติวิเศษศักดิ์   โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

2.  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลําดับที่ 3

  นายนพรุจ แซดาน   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. สวนกลาง

นายชยุต วงศวิชยาภรณ   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        

เด็กชายกรชวัลร ตันติวิเศษศักดิ์   โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

4.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคเหนือ

  นายธนกฤต เหลาสืบสกุลไทย   โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูนศูนยโอลิมปกวิชาการ สวอน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน.ภาคภาคตะวันตก และ ภาคกลาง 

  เด็กชายกันตินันท ไหลประเสริฐ

6.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคใต

  เด็กชายวายุ กลอมพงษ   โรงเรียนแสงทองวิทยา

ศูนยคณิตศาสตรโอลิมปก สอวน.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนยคณิตศาสตรโอลิมปก สอวน.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ศูนยคณิตศาสตรโอลิมปก สอวน.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนยคณิตศาสตรโอลิมปก สอวน.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนยคณิตศาสตรโอลิมปก สอวน.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

  โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ปทุมธานี     ศูนยโอลิมปกวิชาการ สวอน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ศูนยโอลิมปกวิชาการ สวอน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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7.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เด็กชายวิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

8.  รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคตะวันออก

  นายธันวา รุจาคม   โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ศูนยโอลิมปกวิชาการ สวอน. มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

9.  รางวัลโจทยดีเดนประจําการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ศูนยโอลิมปกวิชาการ สวอน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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