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ผลสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ 

“NAKHONSAWAN  S-M-E  Contest” ปีการศึกษา 2562 

จัดโดย ... สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนนครสวรรค์ 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 

 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท 

 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนดอนไชยวิทยา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 

 เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดดอนทอง  

(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท 

 เด็กชายธัชพล  อมรพรภิรมย์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 

 

	
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท 

 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 

 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท 

 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนครสวรรค์ 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 

 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 

 นายกฤติพงษ์  เหลืองนิยมกุล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล  3,000 บาท 

 นายณัฐวัฒน์  กล่ินสุคนธ์   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล  1,500 บาท 

 นายธรรศ  ธารทองวงศ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน 

1 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   แก้วมี ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดอนไชยวิทยา 100 

2 เด็กชายเมธวิน   จันทร์ทอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนทอง  

(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 

92 

3 เด็กชายธัชพล  อมรพรภิรมย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 

3 เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 86 

5 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 84 

6 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 บางพลีพัฒนศึกษาลัย 82 

7 เด็กชายธฤษณุธัช  กร่ิมใจ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี 80 

7 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 80 

9 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 78 

9 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 78 

11 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล ประถมศึกษาปีท่ี 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 76 

11 เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 76 

11 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 76 

14 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุโขทัย 70 

15 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 68 

16 เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 66 

16 เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 66 

18 เด็กชายญาณาพันธ์ุ  บุษบารติ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 64 

19 เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัฒนาชัยนาท 62 

19 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 62 

19 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิณพาทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 นรบุตรศึกษา 62 

19 เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 62 

19 เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 62 

19 เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ 62 

19 เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยนาท 62 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ( อันดับท่ี 1-20) 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน 

1 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 100 

2 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ 98 

3 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 94 

4 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 90 

4 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ชลบุรี 

90 

4 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 90 

7 เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 88 

8 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุโขทัยวิทยาคม 86 

8 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 86 

10 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่ภัทรกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กำแพงพิทยาคม 82 

10 เด็กชายพีรศิณก์  พรำพหุรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 82 

12 เด็กชายอติพงษ์  เหลืองนิยมกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 80 

13 นายรัตนกิตต์ิ  ทองคำอ้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 78 

13 นายณัชพล  วรคุณพิเศษ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 78 

15 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 76 

16 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 70 

16 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ 70 

16 เด็กชายธีระนันท์  อัศวสกุลศร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 70 

19 เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ 68 

19 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อภิรักษชัยกูร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ 68 

19 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก 

68 

 

 

 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ( อันดับท่ี 1-20) 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โรงเรียน คะแนน 

1 นายกฤติพงษ์  เหลืองนิยมกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เตรียมอุดมศึกษา 66 

2 นายณัฐวัฒน์  กล่ินสุคนธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 58 

3 นายธรรศ  ธารทองวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 54 

4 นายศิรชัช  ชมบริสุทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 52 

5 นายภูบดินทร์  ญาณประภาส มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 50 

6 นางสาวนรรัตน์  ธีระรังสิกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 48 

7 นายพิชญะ  เกียรติสิงห์นคร มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 46 

8 นายณภัทร  ชีวสิทธิรุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 38 

8 นายมณธวรรษ  สาวะรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิทยานุกูลนารี 38 

10 นายจิรสิน  ไชโย มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 34 

10 นายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฎ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นครสวรรค์ 34 

10 นายสุรธัช  โรจน์ชนะสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 34 

10 นายณัฐภัทร  ทวีการณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 34 

14 นางสาวปุญญิศา  ชานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 32 

14 นายเฌอชล  อภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 32 

14 นางสาวศิริวิมล  มีมุข มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 32 

17 นายปรีดา  พาหิระ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 

17 นายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 30 

17 นายสิทธิ  นวะมะวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 30 

17 นางสาวสุประวีณ์  ต้ังประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นครสวรรค์ 30 

17 นายคณิน  บุญโอภาศ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 นครสวรรค์ 30 

 

 

 

 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 ( อันดับท่ี 1-20) 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 

1 เด็กชายกันตวัฒน์   ตลอดภพ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 42 

2 เด็กชายวันชนะ  บุนนาค อนุบาลนครสวรรค์ 32 

2 เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 32 

4 เด็กชายนัสทนันท์  สวนแก้ว อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 20 

5 เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 18 

6 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนาอิทธิกุล อนุบาลนครสวรรค์ 14 

7 เด็กชายฆฤณ  ไกรสุวรรณ โพฒิสารศึกษา 12 

7 เด็กหญิงธิษตยา  ย้ิมพะ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) 12 

7 เด็กชายอชิระ  รักสิการ อนุบาลเมืองอุทัยธานี 12 

7 เด็กหญิงปราณปวีณ์  พุกเป่ียม ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 12 

7 เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์ อนุบาลนครสวรรค์ 12 

12 เด็กชายธนกฤต  พิพัฒน์อนุสรณ์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 10 

12 เด็กหญิงวรพิชชา  ญาณปัญญา อนุบาลนครสวรรค์ 10 

12 เด็กชายธนณัฐ  เหลืองวิชชเจริญ โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 10 

15 เด็กหญิงนารา  ทัศมาลี อนุบาลเมืองอุทัยธานี 8 

15 เด็กหญิงธีร์วรา  จันทรภาส อนุบาลเมืองอุทัยธานี 8 

15 เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา อนุบาลเพชรบูรณ์ 8 

15 เด็กหญิงวธูสิริ  เกษรจันทร์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 8 

15 เด็กหญิงปภัชญา  จันทรังสีวรกุล ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 8 

15 เด็กหญิงขวัญชนก  ฉลาดธัญญกิจ อนุบาลนครสวรรค์ 8 

15 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ตัณฑวิรุฬห์ อนุบาลนครสวรรค์ 8 

15 เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  เกล้ียงเกิด อนุบาลนครสวรรค์ 8 

15 เด็กชายณัฏฐพัชร์  วิมุขตระกูล โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 8 

15 เด็กชายณัฐชนน  วังกานนท์ พาณิชสงเคราะห์ 8 

15 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเอม อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 8 

15 เด็กชายจิรพงศ์  เวียงชัยศรี อนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคม 8 

15 เด็กชายปุณญพัฒน์  อินทรวิเศษ อนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคม 8 

15 เด็กหญิงกชนิภา  กาลธิยานันท์ เทพประทาน  8 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 

1 เด็กชายธฤษณุธัช  กร่ิมใจ สารสาสน์วิเทศมีนบุรี 80 

2 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 76 

3 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน อนุบาลสุโขทัย 70 

4 เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร วัฒนาชัยนาท 62 

5 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 54 

6 เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตต์ิกูร โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 50 

6 เด็กชายรัชพล  พรมคง อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 50 

8 เด็กชายภูรินท์    บงกชมาศ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 48 

9 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 44 

10 เด็กชายรัฐศาลธ์  ศรีสาตร์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 42 

11 เด็กชายปรเมศ  เวียงจันทร์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี 40 

11 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค อนุบาลนครสวรรค์ 40 

13 เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 38 

14 เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม บรรจงรัตน์ 36 

15 เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค วัฒนาชัยนาท 34 

15 เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธ์ิทอง อนุบาลนครสวรรค์ 34 

17 เด็กชายภูมิณภัท  พฤทธ์ิธนัตพร อนุบาลชัยนาท 32 

18 เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง อนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) 30 

19 เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล อนุบาลนครสวรรค์ 28 

19 เด็กชายนักรบ  ร้อยแว่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 28 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 

1 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   แก้วมี ดอนไชยวิทยา 100 

2 เด็กชายเมธวิน   จันทร์ทอง วัดดอนทอง  

(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 

92 

3 เด็กชายธัชพล  อมรพรภิรมย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 

3 เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 86 

5 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 84 

6 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ บางพลีพัฒนศึกษาลัย 82 

7 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 80 

8 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 78 

8 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล อนุบาลนครสวรรค์ 78 

10 เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 76 

10 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 76 

12 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 68 

13 เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 66 

13 เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 66 

15 เด็กชายญาณาพันธ์ุ  บุษบารติ โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง 64 

16 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ อนุบาลนครสวรรค์ 62 

16 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิณพาทย์ นรบุตรศึกษา 62 

16 เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 62 

16 เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย อนุบาลเมืองอุทัยธานี 62 

16 เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ อนุบาลนครสวรรค์ 62 

16 เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ อนุบาลชัยนาท 62 
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วิชาคณิตศาสตร์   หน้า  9 
 

  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 

1 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่ภัทรกุล กำแพงเพชรพิทยาคม 82 

2 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล นครสวรรค์ 70 

3 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ นครสวรรค์ 62 

4 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ นครสวรรค์ 54 

4 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ กำแพงเพชรพิทยาคม 54 

6 เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์ นครสวรรค์ 52 

7 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 50 

8 เด็กหญิงพิจักขณา  โพธ์ิหลำ นครสวรรค์ 48 

8 เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล นครสวรรค์ 48 

8 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 48 

11 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 46 

12 เด็กชายปกรณ์  สังสิทธยากร นครสวรรค์ 44 

12 เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 44 

14 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ นครสวรรค์ 42 

15 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา นครสวรรค์ 38 

16 เด็กหญิงสุรางคนา  แหวนแก้ว นครสวรรค์ 36 

16 เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา นครสวรรค์ 36 

16 เด็กหญิงผุสรัตน์   กฤชคฤหาสน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 36 

19 เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 34 

19 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 34 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 

1 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 100 

2 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 86 

3 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ นครสวรรค์ 76 

4 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม นครสวรรค์ 70 

5 เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์ นครสวรรค์ 68 

5 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

พิษณุโลก 68 

7 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ นครสวรรค์ 66 

7 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมาลา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 66 

7 เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 66 

10 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 62 

11 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  ปกเกษ นครสวรรค์ 60 

11 เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง วิทยานุกูลนารี 60 

13 เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์ นครสวรรค์ 56 

13 เด็กชายวาทิศ  คงชาญแพทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 56 

15 เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์ นครสวรรค์ 54 

15 เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน นครสวรรค์ 54 

17 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 52 

18 เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์ เฉลิมขวัญสตรี 50 

19 เด็กหญิงธีราพร  นาคอริยกุล นครสวรรค์ 48 

19 เด็กหญิงชนม์นิภา  รักพานิชมณี นครสวรรค์ 48 

19 เด็กชายกนกไผท  กาวี อุตรดิตถ์ 48 

19 เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล นครสวรรค์ 48 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 

1 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ อุตรดิตถ์ 98 

2 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ นครสวรรค์ 94 

3 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล นครสวรรค์ 90 

3 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 90 

3 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 90 

6 เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ นครสวรรค์ 88 

7 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น สุโขทัยวิทยาคม 86 

8 เด็กชายพีรศิณก์  พรำพหุรัตน์ นครสวรรค์ 82 

9 เด็กชายอติพงษ์  เหลืองนิยมกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย 80 

10 นายรัตนกิตต์ิ  ทองคำอ้น นครสวรรค์ 78 

10 นายณัชพล  วรคุณพิเศษ สวนกุหลาบวิทยาลัย 78 

12 เด็กชายธีระนันท์  อัศวสกุลศร นครสวรรค์ 70 

13 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อภิรักษชัยกูร นครสวรรค์ 68 

14 นางสาวปริญญ์  ณรงค์ตะณุพล นครสวรรค์ 66 

15 นายภูพาน  เผ่าพงษ์จันทร์ นครสวรรค์ 60 

15 นายสรวิชญ์  แตงแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 60 

15 เด็กชายพิชญุตม์  สิทธิชนาสุทธ์ิ นครสวรรค์ 60 

18 เด็กชายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล  อุตรดิตถ์ 58 

18 นางสาวนารา  นามธนาสิทธ์ิ นครสวรรค์ 58 

20 เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์ นครสวรรค์ 56 

20 เด็กหญิงชนิดาภา  ทะจะกัน วิทยานุกูลนารี 56 

20 เด็กชายพสุ  สดายุรัช นครสวรรค์ 56 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 

1 นายกฤติพงษ์  เหลืองนิยมกุล เตรียมอุดมศึกษา 66 

2 นายมณธวรรษ  สาวะรักษ์ วิทยานุกูลนารี 38 

3 นายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฎ์ นครสวรรค์ 34 

4 นายปรีดา  พาหิระ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 

4 นางสาวสุประวีณ์  ต้ังประเสริฐ นครสวรรค์ 30 

6 นางสาวอภิญญา  องค์อานนท์ นครสวรรค์ 28 

7 นายสิรภพ  จันทร์เกษมสัตย์ นครสวรรค์ 24 

7 นางสาวรักษิณา  พิริยะศักด์ิจินดา นครสวรรค์ 24 

9 นางสาวชนิษฎา  เตชาพิสุทธ์ิ นครสวรรค์ 22 

9 นายสิรวิชญ์  ศรีประทีปบัณฑิต นครสวรรค์ 22 

9 นางสาววิรัลพัชร์  คำคม นครสวรรค์ 22 

12 นางสาวพัชราภา  พัฒนศิริ วิทยาศาสตร์ฺจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 20 

12 นางสาวจิดาภา  กุลฉัตรศิริ นครสวรรค์ 20 

14 นายชัยชนะ  จังติยานนท์ อุตรดิตถ์ 18 

14 นางสาวฐิติรัตน์  ต้ังประเสริฐ นครสวรรค์ 18 

14 นายภาณุเดช  เสือเผือก นครสวรรค์ 18 

14 นางสาวณัฐชยา  หวังตระกูลดี นครสวรรค์ 18 

18 นายกนกพล  นนทะสัน วิทยานุกูลนารี 16 

18 นายรัชชาพงษ์  พุ่มเกษม นครสวรรค์ 16 

18 นางสาวเพชรลดา  รัตนใหม่ นครสวรรค์ 16 

18 นางสาวภวิตรี  ศิริอุยานนท์ นครสวรรค์ 16 

 

 

 

 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ( อันดับท่ี 1-20) 



วิชาคณิตศาสตร์   หน้า  13 
 

 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 

1 นายณัฐวัฒน์  กล่ินสุคนธ์ นครสวรรค์ 58 

2 นายธรรศ  ธารทองวงศ์ นครสวรรค์ 54 

3 นายศิรชัช  ชมบริสุทธ์ิ นครสวรรค์ 52 

4 นายภูบดินทร์  ญาณประภาส นครสวรรค์ 50 

5 นางสาวนรรัตน์  ธีระรังสิกุล นครสวรรค์ 48 

6 นายพิชญะ  เกียรติสิงห์นคร นครสวรรค์ 46 

7 นายณภัทร  ชีวสิทธิรุ่งเรือง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 38 

8 นายจิรสิน  ไชโย นครสวรรค์ 34 

8 นายสุรธัช  โรจน์ชนะสกุล นครสวรรค์ 34 

8 นายณัฐภัทร  ทวีการณ์ นครสวรรค์ 34 

11 นางสาวปุญญิศา  ชานนท์ นครสวรรค์ 32 

11 นายเฌอชล  อภัย นครสวรรค์ 32 

11 นางสาวศิริวิมล  มีมุข นครสวรรค์ 32 

14 นายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล นครสวรรค์ 30 

14 นายสิทธิ  นวะมะวัฒน์ นครสวรรค์ 30 

14 นายคณิน  บุญโอภาศ นครสวรรค์ 30 

17 นางสาวณัฐชา  นิยมพัฒนาพาณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 28 

17 นางสาวรัตนตรัย  วิสิทธ์ิพานิช นครสวรรค์ 28 

17 นางสาวณัฐวรรณ  ทิพพะหา ตากพิทยาคม 28 

17 นายสรวิชญ์  เหรียญทอง นครสวรรค์ 28 

 

 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ( อันดับท่ี 1-20) 


