ชื่อ
นายกฤตกร
ชื่อสกุล กานติกูล
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2539
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่
99/19 ซ.อนามัยงามเจริญ 2 ถ.พระราม 2 ซ.47
ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-451-9039
งานอดิเรก สะสมเหรียญ พวงกุญแจ เล่นกีฬา
ความสามารถพิเศษ เล่นระนาดเอก เป่าขลุ่ย recorder
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
พี่น้องรวม

ประวัติครอบครัว
นายพินิจ กานติกูล
อาชีพ
วิศวกร
โทรศัพท์
084-700-2730
นางลาภา กานติกูลทวงศ์
อาชีพ
พยาบาล
โทรศัพท์
089-106-4152
1
คน
ชาย 1 คน
หญิง คน
เป็นบุตรคนที่ 1

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2555 )
กาลังศึกษาชั้น ( ม.5 )

ประวัติการศึกษา
โรงเรียน
สาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม
สาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม
สาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เกียรติประวัติ
- รางวัลเหรียญทอง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท. ป.6 ประจาปี 2550
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คณิตศาสตร์ เพชรยอดมกุฏ ปี 2552
- รางวัลเหรียญเงิน TMO ปีการศึกษา 2551
ฯลฯ

ระดับคะแนน
-

ชื่อ
นายธนัท
ชื่อสกุล โกมลสิริภักดี
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 ตุลาคม 2538
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่
468/223 ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนดพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-656-6965
งานอดิเรก เล่นเกมส์ ฟังเพลง คิดเลข
ความสามารถพิเศษ ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
พี่น้องรวม

ประวัติครอบครัว
นายธาตรี โกมลสิริภักดี
อาชีพ
นางพุทธรักษา โกมลสิริภักดี
อาชีพ
2
คน
ชาย
1 คน
หญิง 1

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2555 )
กาลังศึกษาชั้น ( ม.5 )

ประวัติการศึกษา
โรงเรียน
เซนต์คาเบรียล
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โทรศัพท์
081-844-4444
โทรศัพท์
คน
เป็นบุตรคนที่ 2
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เกียรติประวัติ
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์โอลิมปิก สสวท. ระดับ ป.3 และ ป. 6
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (7th TMO)
- รางวัลเหรียญเงิน International mathematics Competition 2008, 2010
ฯลฯ

ระดับคะแนน
4.00
-

ชื่อ
นายนิปุณ
ชื่อสกุล ปิติมานะอารี
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 พฤศจิกายน 2537
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่
83/627 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-169-9044
งานอดิเรก อ่านการ์ตูน เล่นกีฬา
ความสามารถพิเศษ เล่นเปียโน คิดเลขเร็ว

ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
พี่น้องรวม

นายชาญยงค์ ปิติมานะอารี
นางจินตนา ปิติมานะอารี
2
คน
ชาย

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2555 )
กาลังศึกษาชั้น ( ม.6 )

2

ประวัติครอบครัว
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพ คน
หญิง -

ประวัติการศึกษา
โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

โทรศัพท์
081-828-6114
โทรศัพท์
081-834-1101
คน
เป็นบุตรคนที่ 1
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เกียรติประวัติ
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจาปี 2555
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจาปี 2554
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจาปี 2553
ฯลฯ

ระดับคะแนน
4
-

ชื่อ
นายภูสิทธิ์
ชื่อสกุล วัฒนวงศ์วิบูลย์
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2538
เกิดที่
นครปฐม
ที่อยู่
120/102 ซอย บ้านช่างหล่อ ถ. พรานนก
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02-412-4703
งานอดิเรก เล่นเปียโน
ความสามารถพิเศษ เล่นเปียโน ว่ายน้า คณิตศาสตร์
ชื่อบิดา
นายมารุต วัฒนวงศ์วิบูลย์
ชื่อมารดา นางประภาพรรณ วัฒนวงศ์วิบูลย์
พี่น้องรวม
2
คน
ชาย 1

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2554 )
กาลังศึกษาชั้น ( ม.6 )

ประวัติครอบครัว
อาชีพ แพทย์
อาชีพ แม่บ้าน
คน
1
หญิง 1
2
ประวัติการศึกษา
โรงเรียน

อนุบาลนครปฐม
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เตรียมอุดมศึกษา

เกียรติประวัติ
- รางวัลเหรียญเงิน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน TMO ครั้งที่ 6
- รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน INAEMIC ปี 2549 ประเทศอินโดนีเซีย
ฯลฯ

โทรศัพท์
081-732-0600
โทรศัพท์
081-684-9698
คน
เป็นบุตรคนที่ 1

จังหวัด
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ระดับคะแนน
4
-

ชื่อ
นายสุชาญ
ชื่อสกุล วิวัฒน์เศรษฐชัย
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 กันยายน 2539
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่
11 หมู่บ้านเกษมสาราญ 1 ซ. 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-392-9274
งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ -

ประวัติครอบครัว
ชื่อบิดา
นายธงชัย วิวัฒน์เศรษฐชัย
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ชื่อมารดา นางศิริพร วิวัฒน์เศรษฐชัย
อาชีพ แม่บ้าน
พี่น้องรวม 3 คน
ชาย 1 12คน
หญิง 2
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2555)
กาลังศึกษาชั้น ( ม.4 )

โทรศัพท์
083-774-4734
โทรศัพท์
086-505-7060
คน
เป็นบุตรคนที่ 3

ประวัติการศึกษา
โรงเรียน
เซนต์ดอมินิก
สาธิต มศว. ปทุมวัน
เตรียมอุดมศึกษา

เกียรติประวัติ
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ AITMO
ฯลฯ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ระดับคะแนน
4
-

ชื่อ
นายวีรชัย
ชื่อสกุล
นีรนาทวงศ์
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
วัน/เดือน/ปีเกิด 19 พฤศจิกายน 2537
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
ทีอ่ ยู่
55/3 ซอยศรีสุกรีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-332-5620
งานอดิเรก อ่านหนังสือ
ความสามารถพิเศษ เล่ยเปียโน
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
พี่น้องรวม

ประวัติครอบครัว
นายวันชัย นีรนาทวงศ์
อาชีพ วิศวกร
นางเสาวณีย์ นีรนาทวงศ์ อาชีพ แม่บ้าน
2
คน
ชาย 1 12คน
หญิง 1

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2554 )
กาลังศึกษาชั้น ( ม.6 )

ประวัติการศึกษา
โรงเรียน
เซนต์ดอมินิก
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
เตรียมอุดมศึกษา

คน

โทรศัพท์
โทรศัพท์
เป็นบุตรคนที่
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เกียรติประวัติ
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจาปี 2551
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน IMSO ระดับประถมศึกษา 2549 ประเทศอินโดนีเซีย
ฯลฯ

089-678-7011
089-127-9536
1
ระดับคะแนน
4
4
-

