
โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นมธัยมศึกษาปีที* 3  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 141 คน     ค่าเฉลี*ยเลขคณติ 16.08

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�
30001 ด.ช. ณฐัรัฐ ธิป้อ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 23 16
30002 ด.ช. อนญัชนิน เชาวก์ตติโสภณิ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30003 ด.ช. วชิรวชิญ์ โอสถภวภูษิต โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 32 3
30004 ด.ญ. ญาณิศา เครือประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 29 6
30005 ด.ญ. วรัิลพชัร ตาตุ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 7 137
30006 ด.ช. กตติพนัธ์ิ วงศท์นัตกร โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 33 2
30007 ด.ช. นิติภูมิ นนัทสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 22 19
30008 ด.ช. ภาสกร ไพกุมภณัฑ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 23 16
30009 ด.ช. รฐนนท์ โภศลบณัฑิตกลู โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30010 ด.ช. เอกบดินทร์ เทพวรีะพงศ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 19 31
30011 ด.ช. นิธิชยั วชิิต โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30012 ด.ช. กฤตธี โยธิน โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 13 91
30013 ด.ช. อติวทิย์ ตารุสา โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30014 ด.ช. ประภากร สมุทรเขต โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30015 ด.ช. ชิติพทัธ์ ชูวงศ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30016 ด.ญ. ณิชาธร ชาวดง โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30017 ด.ญ. ธญัรดี กนีศรีิ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30018 ด.ญ. ชลิตา พรหมวชิยั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30019 ด.ญ. อารียา มาเปียง โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30020 ด.ญ. วรัชยา หรรษาวฒันา โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 18 34
30021 ด.ญ. พฒันาพร ยะเรือนงาม โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30022 ด.ญ. ศิรินธร ศิวะศรีรุงโรจน์่ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 11 116
30023 ด.ญ. ชญัญา เลิศเชวงกุล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30024 ด.ช. วชัริศ อินทกรณ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30025 ด.ญ. พลอยสวย วงศชุ์มภู โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30026 ด.ญ. กุลนิษฐ์ ยวุศิริกุลชยั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 23 16
30027 ด.ญ. เบญจพร จริยปัญญากุล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 11 116
30028 ด.ญ. ปภาดา สาบคาํ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30029 ด.ญ. ปุลพร นที โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30030 ด.ช. สุทธิพงศ์ ตาคาํแปง โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 6 141
30031 ด.ช. นิธิป       เหลี�ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 10 122

ชื�อ - สกุล



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นมธัยมศึกษาปีที* 3  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 141 คน     ค่าเฉลี*ยเลขคณติ 16.08

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
30032 ด.ช. วทิยช์ยัยศ ยศบุรุษ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 21 25
30033 ด.ช. ธนชั วงศรั์กไทย โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30034 ด.ญ. กณวรรธน์ วงศฟั์ก โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30035 ด.ช. ภคพล อินกองงาม โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30036 ด.ญ. หรรษลกัษณ์ จอมฟอง โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 8 133
30037 ด.ญ. ณภทัร มนัสุวรรณ� โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30038 ด.ญ. ศุภากร อินตะ๊คาํ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 22 19
30039 ด.ญ. ศิวนาถ ปินทองคาํ� โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 10 122
30040 ด.ญ. อรจิรา อินทจกัร์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30041 ด.ญ. ณฐักานต์ ขดัทองลว้น โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 9 129
30042 ด.ช. เจียระไน ชือโสภณC โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 19 31
30043 ด.ช. ภูริณฐั บุญกลา้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 19 31
30044 ด.ญ. ณฐัณิชา ธนสิทธิสุนทรD โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30045 ด.ญ. ปาริชาติ อินสม โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30046 ด.ญ. อมัภวรรณ กนทะั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 9 129
30047 ด.ญ. ณิชาพร กนฟักั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30048 ด.ญ. พิมพว์ดี เตชะวงศ์ โรงเรียนเถินวทิยา 17 39
30049 ด.ญ. ระพีพรรณ วงศค์าํ โรงเรียนเถินวทิยา 8 133
30050 ด.ช. วชัรากร สุภาวงศ์ โรงเรียนเถินวทิยา 14 77
30051 ด.ญ. ปฐมพร นนัตาดี โรงเรียนเถินวทิยา 15 62
30052 ด.ช. ประชาวฒิุ ใจชวย่ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30053 ด.ช. กฤษชภณ แกวศิริพนัธ์้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30054 ด.ญ. สิตาพา กลินศรีสุข� โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 13 91
30055 ด.ญ. ยวุนาถ จานแกว้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30056 ด.ญ. อารียา แสนศรีใจ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30057 ด.ญ. พีรญา อนุกลูชยั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30058 ด.ญ. พิมพช์นก       หมื�นตาบุตร โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30059 ด.ญ. ชาลิสา ภานุศุภนิรันดร์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 13 91
30060 ด.ญ. ทณตัรา       เตชะอุน่ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30061 ด.ญ. รามาวดี โกสม โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30062 ด.ช. ณฐัชนน ราธิเสน โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นมธัยมศึกษาปีที* 3  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 141 คน     ค่าเฉลี*ยเลขคณติ 16.08

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
30063 ด.ญ. ชุติมณฑน์ แกวใหญ้ ่ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 18 34
30064 ด.ญ. อนุสรา ขนุวทิยา โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 24 13
30065 ด.ญ. ศุภาวร์ี มีขา้ว โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 25 12
30066 ด.ช. มนภทัร คะระวาด โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30067 ด.ช. จิรายทุธ ธรรมเกษตร โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30068 ด.ญ. สุพิชชา พุฒมาเล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 22 19
30069 ด.ช. กอพงศ์่ นฤนาทดาํรงศ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 28 8
30070 ด.ช. ชลกร ปัญจววิฒัน์กุล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30071 ด.ช. อนญัชนิน เชาวก์ตติโสภณิ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 28 8
30072 ด.ญ. ณราวรรณ เขื�อนแกว้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30073 ด.ญ. นภสั อมรพิชญ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30074 ด.ช. นธัทวฒัน์ อจัฉริยฉตัรา โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 31 4
30075 ด.ญ. รัญชนา มหาวรรณ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30076 ด.ญ. ธญัวรัตม์ เอ๋ยานะ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 22 19
30077 ด.ญ. ณิชารีย์ เมตาภรณ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30078 ด.ญ. ปวชิญา คาํแสน โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 26 10
30079 ด.ช. รวโีรจน์ กานชมภู้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30080 ด.ญ. เปรมกมล วงคว์ชิยั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 20 28
30081 ด.ช. ภูมิ ตาบุตร โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30082 ด.ช. ชโยดม ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 18 34
30083 ด.ช. กตติภูมิิ เรือนสอน โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30084 ด.ญ. เนือทองC เรืองทวปี โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30085 ด.ช. ธนดล ชมภูจนัทร์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 29 6
30086 ด.ช. อติรุจ สุริยะบุญ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 22 19
30087 ด.ญ. อรบุษป์ เอี�ยมนอ้ย โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30088 ด.ญ. จิณณพชัร์ ดาวประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30089 ด.ช. วฒิุ ฝ่ายคาํมี โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30090 ด.ช. เขมทตั อินแกวนาน� ้ ่ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 21 25
30091 ด.ญ. ศุภากานต์ งดงาม โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 20 28
30092 ด.ญ. กฤษณา นะเมธา โรงเรียนไตรภพวทิยา 12 100
30093 ด.ช. ปาลพีระ คาํเงิน โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นมธัยมศึกษาปีที* 3  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 141 คน     ค่าเฉลี*ยเลขคณติ 16.08

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
30094 ด.ช. ณฐัดนยั ศรีคาํสุข โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 36 1
30095 ด.ญ. ฐานิดา ยงิเสรี� โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30096 ด.ญ. ฤทยัรัตน์ อินตาคาํ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 18 34
30097 ด.ญ. สุชญัญา คาํมาบุตร โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 21 25
30098 ด.ญ. เครือเงิน ใจปินตา โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 9 129
30099 ด.ญ. จรรยพร วงศน์นัตา โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30100 ด.ญ. มินทิราภรณ์ เครือสบจาง โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 9 129
30101 ด.ญ. โยษิตา อุบลศรี โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30102 ด.ญ. โยษิตา กนทะวงศ์ั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30103 ด.ญ. ลฎาภา ปัสตนั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30104 ด.ญ. ณฎัฐณิชา เป็งตาวงค์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30105 ด.ช. วรวชิ สมิทธินนัท์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30106 ด.ช. พชร ประสิทธิโชค โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 20 28
30107 ด.ช. พจน์ จินตนพงศพ์นัธ์ุ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 10 122
30108 ด.ช. สุทธิเกยรติี เทศสลุด โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 10 122
30109 ด.ช. กฤตเมธ ใจโพธิD โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30110 ด.ช. นครินทร์ วงักจิ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 8 133
30111 ด.ญ. นิศาชล วงัแวว โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30112 ด.ญ. ปริยากร ธรรมเมือง โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30113 ด.ญ. พรรณวลยั ใจคาํ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30114 ด.ญ. เนตรชนก ถินคาํรพ� โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30115 ด.ญ. พทัธ์ธีรา พรหมจรรย์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30116 ด.ญ. ธวลัรัตน์ จิรพิริยะกุล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30117 ด.ญ. สถิตยภ์รณ์ อวดหา้ว โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30118 ด.ช. โสภณฐั พงษม์ารุทยั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30119 ด.ช. ชลนัทร ตามวงศ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 24 13
30120 ด.ช. สิทธิกร ไตรมหาสุวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30121 ด.ญ. ณฐัชนก จงลกัษมณี โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 10 122
30122 ด.ช. ภูริณฐั นนัตา โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30123 ด.ช. ณฐัภทัร ศรีสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30124 ด.ช. ธนายทุธ ลาวพนัธ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นมธัยมศึกษาปีที* 3  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 141 คน     ค่าเฉลี*ยเลขคณติ 16.08

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
30125 ด.ช. พฒันนัท์ สังขรัตน์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30126 ด.ช. เอกนนัท์ นพคุณ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30127 ด.ญ. พุทธิดา แกวแสนตอ้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30128 ด.ญ. พลอยชมพู สมบติัใหม่ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30129 ด.ญ. ธนภรณ์ โคตรสมบติั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 13 91
30130 ด.ญ. ชลิสา อินใจ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 22 19
30131 ด.ญ. ณฐัชา สิทธา โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30132 ด.ญ. โยษิตา สงศรี่ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 13 91
30133 ด.ญ. ณฐัยา เหมืองหมอ้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30134 ด.ญ. ชลธิชา นิละปะ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30135 ด.ช. กตติพงษ์ิ เทพบุตร์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30136 ด.ช. มงัคฤทธ์ เอกสิริปฏิพทัธ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30137 ด.ญ. ไพลิน วรรณศรี โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30138 ด.ญ. ปาณิศา กนทวงัั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 6 141
30139 ด.ช. บุษกล วงศจิ์รสกุล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30140 ด.ญ. ธนพร พิพฒัน์ทิพยสุ์มล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 7 137
30141 ด.ช. ณชัวรเทพ อุดทาคาํ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30142 ด.ญ. สุพรรษา จิตซื�อ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30143 ด.ญ. พทัธนนัท์ วงคอ์า้ยตาล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100
30144 ด.ญ. กฤตยา นอ้ยปลูก โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30145 ด.ช. ทีปต์ กลยารองั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 11 116
30146 ด.ญ. ภรณ์พิชชา อาทิตยติ์ยากร โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 26 10
30147 ด.ญ. อนุธิดา เล็กวลิาศ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 7 137
30148 ด.ญ. สุชญัญา สิงแกว้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30149 ด.ญ. กนกพร จอมภานนั โรงเรียนวชิชานารี 13 91
30150 ด.ญ. จินารัตน์ ศรีคาํนวล โรงเรียนวชิชานารี 11 116
30151 ด.ญ. ประภสัรา เอี�ยมสอาด โรงเรียนวชิชานารี 15 62
30152 ด.ช. ธีรภทัร์ ตาวงศ์ โรงเรียนเถินวทิยา 10 122
30153 ด.ญ. นงนภสั แกวเตม็้ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 13 91
30154 ด.ญ. ธญัชนก สุขพนัธ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30155 ด.ญ. ชลนิภา เป็งวงั โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นมธัยมศึกษาปีที* 3  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 141 คน     ค่าเฉลี*ยเลขคณติ 16.08

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
30156 ด.ช. ภูมิภิวตัน์ ศรีพรหม โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30157 ด.ญ. วชิาญา จินตนพงศพ์นัธ์ุ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 11 116
30158 ด.ญ. จิรัชญา ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 16 50
30159 ด.ญ. ศศิธร เครืองคาํ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 14 77
30160 ด.ญ. ฉตัร์วรัญชน์ จีรปัญญาทิพ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 13 91
30161 ด.ญ. พชรภรณ์ ไสยวงศ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 10 122
30162 ด.ช. ปรมะ วรรณทอง โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30163 ด.ช. เตชิต สุภาพ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30164 ด.ญ. เจนจิรา วงศช์ยัวะ โรงเรียนเถินวทิยา 16 50
30165 ด.ญ. ธนยา สุริยะวรรณ โรงเรียนเถินวทิยา 8 133
30166 ด.ช. กอบกฤต ชยัเมืองมูล โรงเรียนเถินวทิยา 12 100
30167 ด.ช. ศุภกรณ์ เสาร์ขอ โรงเรียนเถินวทิยา 12 100
30168 ด.ญ. พฒัน์ณิชา มณีวรรณ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30169 ด.ช. ธีราการ วรีเดชะ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 7 137
30170 ด.ช. ธนาวฒิุ มีโภคี โรงเรียนเถินวทิยา 16 50
30171 ด.ญ. จินดาภร วภิาจกัษณกุล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 13 91
30172 ด.ช. ธนธรณ์ วโิรจน์ศศิธร โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30173 ด.ช. นวพรรษ วงคอ์อ๊ด โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 6 141
30174 ด.ช. อนินทตั ศรีวรกุล โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 6 141
30175 ด.ช. ณฐัชนน ภาษีเจริญ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 6 141
30176 ด.ญ. ปุญญิศา จิรานุสวสัดิD โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 15 62
30177 ด.ญ. มิธิรา โยธิน โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30178 ด.ช. กฤตมุข ขนัติพงษ์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 11 116
30179 ด.ช. กนตธี์ร์ั อินทธิรงค์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 18 34
30180 ด.ช. นฤปนาถ มณีเศียร โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 24 13
30181 ด.ช. สดุดี สิริวงศเ์ครือ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 30 5
30182 ด.ช. รพิพล เขมะรัตน์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั ขาดสอบ 146
30183 ด.ญ. สุมิตรา คาํจนัทร์ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 17 39
30184 ด.ญ. วริากานต์ กตติธากรณ์ิ โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 12 100


