
โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�
60001 ด.ช. ธีรภทัร ทองเงิน โรงเรียนพินิจวทิยา 17 160

60002 ด.ช. ลภสั นภาคณากร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60003 ด.ช. ภูริณฐั สายคาํมา โรงเรียนประชาวทิย์ 13 397

60004 ด.ช. นนัทิพฒัน์ บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 29 15

60005 ด.ช. ปาฏิโมกข์ กาทอง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60006 ด.ช. วชิญพ์ล เชือตา6 โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60007 ด.ญ. ณภทัร เล็กสุวรรณ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 16 206

60008 ด.ญ. พนิตานนัท์ ชื�นพิริยานนท์ โรงเรียนดอนไชยวทิยา 14 325

60009 ด.ช. กมลภพ เณรรอด โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 11 552

60010 ด.ญ. กมลพชัร นาคออน่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 32 7

60011 ด.ช. จิรัฎฐ์ ถนดักจิ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 20 92

60012 ด.ญ. ญาณิศา มยรุา โรงเรียนประชาวทิย์ 14 325

60013 ด.ญ. ณฐัธิดา อินพิรุด โรงเรียนบา้นปงสนุก 17 160

60014 ด.ญ. อิมอุน� ่ ลีวริิยะพนัธ์ุ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 31 9

60015 ด.ญ. อิมเอม� ลีวริิยะพนัธ์ุ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 24 46

60016 ด.ญ. ดลนภา ปันตา โรงเรียนอนุบาลแจห้ม่ 18 129

60017 ด.ญ. พณัณิดา ชุมตา่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 11 552

60018 ด.ช. ธีรชยั ชุมตา่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 19 108

60019 ด.ช. ชนวตัร อินสุวรรณ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 3 769

60020 ด.ญ. อริยารักษ์ อินสุวรรณ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 11 552

60021 ด.ช. พรภวษิย์ พวงเรือนแกว้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 37 3

60022 ด.ช. พงศก์ฤต คชาปัญญา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 29 15

60023 ด.ญ. ณฐัริกา พรรจาศิริ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 31 9

60024 ด.ญ. เพรชรลดา ทนนัไชย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60025 ด.ญ. ศุภรดา แสงปวง โรงเรียนพินิจวทิยา 17 160

60026 ด.ญ. อชัฌาพิชญ์ ยศบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60027 ด.ช. โภไคย โภคาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถิD 27 27

60028 ด.ญ. ณิชารีย์ ไชยลงักา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60029 ด.ช. ณภทัร ฟูเตม็วงค์ โรงเรียนผดุงวทิย(์วดัศรีบุญเรือง) 26 30

60030 ด.ช. ชชัวสัส์ วงศจุ์มปู โรงเรียนผดุงวทิย(์วดัศรีบุญเรือง) 14 325

60031 ด.ช. ศาสตร์ตราวฒิุ ตุย้เขียว โรงเรียนผดุงวทิย(์วดัศรีบุญเรือง) ขาดสอบ 770

ชื�อ - สกุล



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60032 ด.ช. ภูบดินทร์ หนออวย่ โรงเรียนผดุงวทิย(์วดัศรีบุญเรือง) 15 267

60033 ด.ช. นนทกร วงัตระกลู โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 29 15

60034 ด.ช. ปียม์นสั ชยัยศ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60035 ด.ช. รักษกร เอี�ยมสาํอางค์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 38 1

60036 ด.ช. ณฐนนท์ ทิพพระหา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 26 30

60037 ด.ญ. นงนภสั ไชยสาร โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑ์ 18 129

60038 ด.ญ. ประภสัสร วงศห์าญ โรงเรียนอนุบาลแมทะ่ 13 397

60039 ด.ช. ธนโชติ วงศห์อม โรงเรียนอนุบาลแมทะ่ 10 617

60040 ด.ญ. กฤตลกัษณ์ บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลแมทะ่ 16 206

60041 ด.ช. รพีภทัร จอมฟอง โรงเรียนอนุบาลแมทะ่ 12 469

60042 ด.ช. ณฐัวฒัน์ วงศใ์ยมูล โรงเรียนอนุบาลแมทะ่ 11 552

60043 ด.ญ. ภาวดิา ปาละจาเร โรงเรียนประชาวทิย์ 25 40

60044 ด.ญ. พิมพน์ารา วงัจิระพนัธ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 15 267

60045 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ไชยพรหม โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60046 ด.ญ. พิมพม์าดา วงัสมบติั โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 18 129

60047 ด.ช. พีระพงษ์ ตะ๊วงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 34 4

60048 ด.ญ. ชญาษร วงคสิ์ทธิD โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 11 552

60049 ด.ช. ภีศเดช ฉตัรบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 38 1

60050 ด.ญ. ณชัณิชา เสนาธรรม โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 17 160

60051 ด.ญ. เพชรลดา โพธิทองD โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง ขาดสอบ 770

60052 ด.ญ. ณฐัณิชา เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60053 ด.ช. พลฎัฐ์ กนใจั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 19 108

60054 ด.ญ. ปภาวรินทร์ มณีจนัทรา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60055 ด.ญ. มณิสรา ดิษฐพ์นัธ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60056 ด.ญ. ญาณิดา ธรรมสอน โรงเรียนอรุโณทยั 15 267

60057 ด.ช. ปารินทร์ ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60058 ด.ญ. ธวลัหทยั แลกนทะั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 26 30

60059 ด.ญ. ภูริชญา ไชยรุงเรือง่ โรงเรียนประชาวทิย์ 21 73

60060 ด.ช. วริศ วงศว์วิฒัน์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60061 ด.ช. อลัเบิร์ต วฒันานนท์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 32 7

60062 ด.ญ. ณฐัณิชา วงศชุ์มภู โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60063 ด.ช. วรสรณ์ ทิพยม์ณี โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60064 ด.ญ. ชนญัชิดา ทาแกง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60065 ด.ช. มหาสมุทร ทิพยว์งัเมฆ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 8 722

60066 ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลกัษมี โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60067 ด.ช. ชนะโชติ สติแน่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60068 ด.ช. ยศภูมิ หลิวผลวณิชย์� โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60069 ด.ช. นฤมิตธาดา ขาวออน่ โรงเรียนประชาวทิย์ 15 267

60070 ด.ช. ภูริช คาํปาเชือ6 โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60071 ด.ญ. เอมวติรา วงคบุ์ญตนั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60072 ด.ญ. นงนภสั ตามูล โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60073 ด.ช. จิณณธรรม ไชยลงักา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60074 ด.ช. ชนบดี เป็งวงั โรงเรียนมธัยมวทิยา 11 552

60075 ด.ญ. เดือนรัตน์ บุตรดาบุตร โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60076 ด.ญ. ระพีพฒัน์ ชาวนา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60077 ด.ช. ปราปต์ ภูจนัทร์เจริญ่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 14 325

60078 ด.ญ. ปวนัรัตน์ อุสาทาํ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 19 108

60079 ด.ญ. นิชาพา อินสมพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60080 ด.ญ. พชัรกมล กองเงิน โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60081 ด.ช. ฟ้าคราม กุลมุง้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 24 46

60082 ด.ช. ปภาวนิ ชิวหรัตน์ โรงเรียนประชาวทิย์ 19 108

60083 ด.ช. ณฎัฐ์ มณีทิพย์ โรงเรียนประชาวทิย์ 16 206

60084 ด.ญ. ณชัชา จนัทร์ทอง โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 16 206

60085 ด.ช. นิชฌาน ลีประเสริฐ6 โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 24 46

60086 ด.ญ. พิมพม์าดา ศรีคาํวงั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60087 ด.ญ. สลิลทิพย์ ชูเที�ยง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60088 ด.ญ. ชญฎา จนัทาวฒิุกุล โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 14 325

60089 ด.ญ. นภพชัร์ พชัระภทัร์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60090 ด.ญ. เบญญาภา ความหมนั� โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 14 325

60091 ด.ญ. บณัฑิตา ความหมนั� โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60092 ด.ญ. ณฐัณิชา เมืองใจ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 17 160

60093 ด.ช. กรติี เกตุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60094 ด.ช. ทรงกลด อิสระไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 11 552

60095 ด.ช. เอือการย์6 ศรีเฟย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ขาดสอบ 770

60096 ด.ช. สัณหวชั คชหิรัญ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 9 672

60097 ด.ญ. ชลกร เลปนะวฒัน์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60098 ด.ญ. ณิศา อุทิศชลานนท์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 20 92

60099 ด.ช. กองภพ้ กอไธสง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60100 ด.ญ. สุพิชฌาย์ พนัธ์ุพฒัน์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ขาดสอบ 770

60101 ด.ช. ประสบโชค ตรียกลู โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 16 206

60102 ด.ช. ธีรภทัร์ จิตวฒันรัตน์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 22 56

60103 ด.ญ. นฏัฐช์ญา อินตะ๊รัตน์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 10 617

60104 ด.ช. กฤตกร แสงใส โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60105 ด.ช. ภูมิธรรม จอมคาํ โรงเรียนบา้นสะเลียมหวาน 9 672

60106 ด.ญ. ปาจรีย์ คาํดี โรงเรียนบา้นสะเลียมหวาน 11 552

60107 ด.ช. ธนกร จอมฟอง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60108 ด.ช. สิรวชิญ์ ครองตาเนิน โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 20 92

60109 ด.ช. สุรชชั โสภา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 20 92

60110 ด.ญ. จิรัฏฐยา ภูมิพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60111 ด.ช. พศิน อาจิริยะ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 7 746

60112 ด.ญ. ฟรอนท์ โชติธนกจิ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60113 ด.ช. พสิษฐ์ ทาํไธสง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60114 ด.ญ. ภชรวลยั ผากา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60115 ด.ช. ณภทัร ลิมเจริญ� โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60116 ด.ช. วรีภทัร กองแกว้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60117 ด.ญ. พิชาสิรี วงศเ์อบุตร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 19 108

60118 ด.ช. ไวศิษฎ์ ยลสุริยนัวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60119 ด.ญ. ธนภรณ์ พนัธ์ุหอม โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60120 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปิงชยั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60121 ด.ญ. เอริญา โชติธนกจิ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60122 ด.ญ. ดลวาการ มาเทพ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60123 ด.ญ. เบญญาภา ชยัรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 7 746

60124 ด.ญ. กรติกาี พุทธโชติ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60125 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ขอบทอง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ขาดสอบ 770

60126 ด.ญ. ธฤษวรรณ ใหญสวาง่ ่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60127 ด.ญ. ภทัรภร ทินอยู่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60128 ด.ช. กนตธี์ร์ั เนตรวศุิทธ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60129 ด.ช. นิธิพทัธิD รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60130 ด.ญ. พิมพข์วญั ชยันาม โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60131 ด.ช. ศุภกร งามเมือง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60132 ด.ญ. ศิรินทร์ เชือสาํราญ6 โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 15 267

60133 ด.ญ. วรินทร ฟูบุตร โรงเรียนพินิจวทิยา 8 722

60134 ด.ช. วชิญ์ ศรฤทธิชิงชยัD โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 28 23

60135 ด.ญ. ธญัภทัร ปะอินทร์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 7 746

60136 ด.ช. นพณฐั อินคาํเชือ6 โรงเรียนพินิจวทิยา ขาดสอบ 770

60137 ด.ญ. กชพร สิทธิไพศาล โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 22 56

60138 ด.ช. พลวตั อินพิรุด โรงเรียนวดัเสด็จ 12 469

60139 ด.ช. กรติี สุวรรณ์ โรงเรียนวดัเสด็จ 14 325

60140 ด.ช. ดนุรุทธิD ธรรมสิทธิD โรงเรียนวดัเสด็จ 15 267

60141 ด.ช. ศกัดิชยัD พรหมมา โรงเรียนวดัเสด็จ 13 397

60142 ด.ช. ณฐัวฒิุ กลา้จริง โรงเรียนวดัเสด็จ ขาดสอบ 770

60143 ด.ช. พทัธพล ฟูใจ โรงเรียนวดัเสด็จ 11 552

60144 ด.ช. อภิสิทธิD ธุระ โรงเรียนวดัเสด็จ 13 397

60145 ด.ช. เดนดนยั่ ตะ๊พนัธ์ โรงเรียนวดัเสด็จ 13 397

60146 ด.ช. ศราวฒิุ ตานุกุล โรงเรียนวดัเสด็จ 8 722

60147 ด.ช. ปภาวชิญ์ ลือชยั โรงเรียนวดัเสด็จ 8 722

60148 ด.ช. วรัญMู กาเครือ๋ โรงเรียนวดัเสด็จ 11 552

60149 ด.ช. ณฐัวฒิุ มีมณี โรงเรียนวดัเสด็จ 15 267

60150 ด.ช. สุทธิพงศ์ บุญเกดิ โรงเรียนวดัเสด็จ 5 760

60151 ด.ช. เจษฎาพร พลูพึ�ง โรงเรียนวดัเสด็จ 15 267

60152 ด.ช. ภานุวฒัน์ พิไชยวงค์ โรงเรียนวดัเสด็จ 14 325

60153 ด.ญ. จิรัชประภา พลงัคะพนัธ์พงศ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60154 ด.ญ. นนัทิชา คา้ไม้ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง ขาดสอบ 770

60155 ด.ญ. นนัทน์ภทัร วงักาใจ๋ โรงเรียนวดัเสด็จ 14 325



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60156 ด.ญ. จิรัชญา ปาพนัธ์ โรงเรียนวดัเสด็จ 9 672

60157 ด.ญ. ทศันีย์ ทิพยอุ์ด โรงเรียนวดัเสด็จ 9 672

60158 ด.ญ. เกตุวลิน ปินตาเครือ โรงเรียนวดัเสด็จ 14 325

60159 ด.ญ. ณฐัธิดา จิตรรักชาติ โรงเรียนวดัเสด็จ 10 617

60160 ด.ญ. นนัทิชา ณ พิชยั โรงเรียนวดัเสด็จ 14 325

60161 ด.ญ. ชลธิชา มาชยั โรงเรียนวดัเสด็จ 19 108

60162 ด.ญ. ดารุณี โพธิผล โรงเรียนวดัเสด็จ 11 552

60163 ด.ญ. ปวรรัตน์ คาํจนัทร์ตะ๊ โรงเรียนวดัเสด็จ 15 267

60164 ด.ญ. พชัราวดี ศรีธิกุล โรงเรียนวดัเสด็จ 11 552

60165 ด.ญ. ปรมินทร์ บินมายดิ โรงเรียนวดัเสด็จ 13 397

60166 ด.ญ. จิราภรณ์ พลูพึ�ง โรงเรียนวดัเสด็จ 9 672

60167 ด.ญ. ชลธิชา กนทะวงัั โรงเรียนวดัเสด็จ 16 206

60168 ด.ญ. จินดาภา รื�นเริง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 25 40

60169 ด.ช. ณชัพงศ์ เมืองมูล โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 25 40

60170 ด.ญ. นนัทน์ภสั แสนยศ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 18 129

60171 ด.ช. วชิญพ์ล จนัสด โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 24 46

60172 ด.ช. วชิญภ์าส จนัสด โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 22 56

60173 ด.ช. สิรภพ พลอยแดง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60174 ด.ญ. คาราโรส่ แมทธิวส์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง ขาดสอบ 770

60175 ด.ญ. กญญาณฐัั สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 25 40

60176 ด.ช. ศีลพฒัน์ ศรีนอก โรงเรียนไตรภพวทิยา 12 469

60177 ด.ช. สิรวชิญ์ ชมนา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 22 56

60178 ด.ญ. วสิตา อินใจ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 20 92

60179 ด.ช. ณฐันนท์ ธนสิทธิสุนทรD โรงเรียนหว้ยขีนกวทิยา6 16 206

60180 ด.ช. รชตะ กาวลิะ โรงเรียนดอนไชยวทิยา 23 52

60181 ด.ช. ธนภทัร วชิา โรงเรียนดอนไชยวทิยา 33 5

60182 ด.ช. ภสัร์พสุ รุงฉตัร่ โรงเรียนดอนไชยวทิยา 14 325

60183 ด.ญ. ฐิติชญา เทียมถนอม โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 15 267

60184 ด.ญ. ปุณญดา ปรีชญาดลภกั โรงเรียนใบบุญลาํพนู 13 397

60185 ด.ญ. ทยดิา ฮาวปินใจ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 15 267

60186 ด.ช. ศุภวชิญ์ ใจกลา้ โรงเรียนไตรภพวทิยา ขาดสอบ 770



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60187 ด.ช. วชิรวชิญ์ อะโนตะ๊ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอ์นุกลู) 22 56

60188 ด.ช. เจียเซิน� กวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอ์นุกลู) 15 267

60189 ด.ช. พนธกร พึ�งอินตะ๊ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอ์นุกลู) 18 129

60190 ด.ช. ธนพล โชครวย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอ์นุกลู) 14 325

60191 ด.ช. นิพทัธ์ ธรรมสิทธิD โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอ์นุกลู) 17 160

60192 ด.ช. นรากร ฝันตาเกยว6 ี6 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอ์นุกลู) 17 160

60193 ด.ช. ณฐัวฒิุ กาตาสาย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอ์นุกลู) 11 552

60194 ด.ญ. นิชาภา วงศสุ์วรรณ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 21 73

60195 ด.ช. คริษฐ์ อุทาหรณ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 16 206

60196 ด.ญ. ณภทัร สิงห์คาํ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60197 ด.ช. เพชรชวง่ ฟูปินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60198 ด.ช. ปกป้อง วรีอาภาชยั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60199 ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60200 ด.ช. ปรีดี พาหิระ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 16 206

60201 ด.ช. ปรีดา พาหิระ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 30 12

60202 ด.ช. ธนภูมิ หนอคาํ่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง ขาดสอบ 770

60203 ด.ช. ญาณกร ชางทองเครือ่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60204 ด.ญ. แพรววณิต จนัตะตือ6 โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60205 ด.ญ. ธนัญช์นก ไชยเมืองชื�น โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60206 ด.ญ. จิรัชยา กฤตมโนรถ โรงเรียนอสัสมัชญั ลาํปาง 30 12

60207 ด.ญ. จิรภิญญา กฤตมโนรถ โรงเรียนอสัสมัชญั ลาํปาง 17 160

60208 ด.ญ. ธมัมจารี อินญาวเิลิศ โรงเรียนอสัสมัชญั ลาํปาง 15 267

60209 ด.ญ. ปธานิน พลอยสุกใส โรงเรียนอนุบาลลาํปาง 22 56

60210 ด.ช. กติรัฏิ เสริมสุข โรงเรียนอนุบาล ลาํปาง 12 469

60211 ด.ช. พชรพล พรินทรากุล โรงเรียนอนุบาล ลาํปาง 15 267

60212 ด.ช. ปิยดนยั รัศมิทตั โรงเรียนประชาวทิย์ 13 397

60213 ด.ช. กนกชาลี พุฒิรัตน์ โรงเรียนประชาวทิย์ ขาดสอบ 770

60214 ด.ช. ภทัรประชา ชวงโชติชนาลยั่ โรงเรียนประชาวทิย์ 12 469

60215 ด.ช. ปุญญพฒัน์ จารุวฒิุพงศ์ โรงเรียนประชาวทิย์ 9 672

60216 ด.ญ. ภทัรชาพร ชวงโชติชนาลยั่ โรงเรียนประชาวทิย์ 11 552

60217 ด.ญ. ธนชัชา มนัคง� โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60218 ด.ญ. ตลบัเพช็ร กนไวั โรงเรียนอนุบาลแจห้ม่ 14 325

60219 ด.ญ. ภทัรภร แรงสิงห์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 23 52

60220 ด.ญ. รัตนา เครือวงั โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 11 552

60221 ด.ญ. สุพรรณษา ทรายยศ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 10 617

60222 ด.ญ. ปาริชาติ สิงห์หลา้ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 19 108

60223 ด.ช. ปกรณ์ พงษคุ์ณากร โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 22 56

60224 ด.ช. วงศกร นนัตะกลู โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60225 ด.ช. เศรษฐ์ ดาบุตร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 20 92

60226 ด.ช. ภูวดล แสงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60227 ด.ช. ชนสัภน์นัท์ สวสัดิพงษ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60228 ด.ช. ธนนท์ สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60229 ด.ญ. นฤพรณ์ ศกัดิชยัD โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60230 ด.ญ. ธนชัญา ตือยศ6 โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60231 ด.ญ. ปิยว์รา ทินวงั โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 16 206

60232 ด.ญ. แพรวเพชร เพช็รสวสัดิD โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 14 325

60233 ด.ช. พีรัช เหลืองจิรโณทยั โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60234 ด.ช. ชญานิน ทกัษิณาพิมุข โรงเรียนไตรภพวทิยา 27 27

60235 ด.ช. ฐิติวสัส์ พิมพสุ์ข โรงเรียนไตรภพวทิยา 13 397

60236 ด.ญ. ธนาพร มาสูตร โรงเรียนไตรภพวทิยา 12 469

60237 ด.ญ. ธญัณิชา ใจยะใฝ โรงเรียนไตรภพวทิยา 15 267

60238 ด.ญ. จิรชยา เศรษฐชุม่ โรงเรียนไตรภพวทิยา 11 552

60239 ด.ช. คณิศร จกัรเครือ โรงเรียนไตรภพวทิยา 11 552

60240 ด.ญ. อรจิรา ถินหลวง� โรงเรียนไตรภพวทิยา 29 15

60241 ด.ญ. พราวชมพู ดอนสมพงษ์ โรงเรียนไตรภพวทิยา 16 206

60242 ด.ญ. ภคัภิญญา บุญนาํมา โรงเรียนไตรภพวทิยา 16 206

60243 ด.ญ. พิมพม์าดา ทา้วไชยยา โรงเรียนไตรภพวทิยา 14 325

60244 ด.ญ. ขวญัชนก ผาดไธสง โรงเรียนไตรภพวทิยา 12 469

60245 ด.ญ. กุลฑีรา เปียอา้ย6 โรงเรียนไตรภพวทิยา 14 325

60246 ด.ญ. ธญัพิชชา สายสร โรงเรียนไตรภพวทิยา 25 40

60247 ด.ญ. ปุณณภา จารุเหตุ โรงเรียนไตรภพวทิยา 14 325

60248 ด.ญ. ธนัยช์นก ตะ๊อินทร์ โรงเรียนไตรภพวทิยา 12 469



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60249 ด.ญ. นภพร สมแกว้ โรงเรียนไตรภพวทิยา 9 672

60250 ด.ช. ทรัพยเ์จริญ ยงัวยั โรงเรียนไตรภพวทิยา 12 469

60251 ด.ญ. สวชิญา หนา้งาม โรงเรียนไตรภพวทิยา 13 397

60252 ด.ช. ปวร์ี ศิริวงศ์ โรงเรียนไตรภพวทิยา 9 672

60253 ด.ญ. นภสร ยอดคาํปัน โรงเรียนไตรภพวทิยา 12 469

60254 ด.ญ. ธนวรรณ วลิาวรรณ โรงเรียนพินิจวทิยา 14 325

60255 ด.ญ. อรพรรณ ทิพยม์ณฑา โรงเรียนพินิจวทิยา 14 325

60256 ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม โรงเรียนพินิจวทิยา 13 397

60257 ด.ช. นพรัตน์ สุวรรณะ โรงเรียนพินิจวทิยา 17 160

60258 ด.ช. ธีรภทัร ใจแกวแดง้ โรงเรียนพินิจวทิยา 15 267

60259 ด.ช. วรัญMู บุญเรืองทา โรงเรียนพินิจวทิยา 13 397

60260 ด.ช. สิรภพ กาญจนพนัธ์ุ โรงเรียนพินิจวทิยา 8 722

60261 ด.ช. ปาลีโกศลัย์ วบิูลยอ์รรถ โรงเรียนพินิจวทิยา 10 617

60262 ด.ช. ธนดล วรรณปลูก โรงเรียนพินิจวทิยา 14 325

60263 ด.ญ. จิณชัชา คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนพินิจวทิยา 20 92

60264 ด.ญ. พิมณภทัร์ ศรีชลายนต์ โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60265 ด.ญ. ศุภสุตา ธรรมสอน โรงเรียนพินิจวทิยา 13 397

60266 ด.ช. ภูมินนัท์ สมศรี โรงเรียนพินิจวทิยา 14 325

60267 ด.ช. ภูศิริช ภูธิวฒิุ โรงเรียนพินิจวทิยา 12 469

60268 ด.ช. อธิวฒัน์ หรรษอุดม โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 22 56

60269 ด.ญ. ภทัราวดี เตชะสกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60270 ด.ญ. ชนกชนม์ ทิพาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60271 ด.ญ. วภิาวี เถียรหนู โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60272 ด.ญ. กญจน์ั ขนัติโชติ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60273 ด.ญ. อาทิมา แกวจาํรัส้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 20 92

60274 ด.ญ. ชญาพฒัน์ พนมเกยรติศกัดิี D โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 23 52

60275 ด.ญ. อรัญญา อุตจนัทร์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60276 ด.ญ. พิมลมาศ ญาณิสราพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 24 46

60277 ด.ญ. ภณัฑิรา มณีจนัทรา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60278 ด.ญ. ณครักษ์ อุทยัไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60279 ด.ญ. พีรตา ศรีฮอแกว้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60280 ด.ช. ชยพล ทีเกง่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60281 ด.ช. วชิรพล คาํวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60282 ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60283 ด.ช. ภูริภทัร ภทัรพิบูลกลู โรงเรียนลาํปางวทิยา 14 325

60284 ด.ช. กตติภพิ โตแสง โรงเรียนลาํปางวทิยา ขาดสอบ 770

60285 ด.ญ. พุธิตา    ปันฟอง โรงเรียนอนุบาลเถิน ขาดสอบ 770

60286 ด.ญ. พราวรวี โยธา โรงเรียนผดุงวทิย(์วดัศรีบุญเรือง) 11 552

60287 ด.ช. จิรายุ ใจเปียง โรงเรียนพินิจวทิยา 6 753

60288 ด.ช. นพรัตน์ อคัรพฒัน์ โรงเรียนพินิจวทิยา 8 722

60289 ด.ญ. นนัทน์ภสั ยวุศิริกุลชยั โรงเรียนพินิจวทิยา 14 325

60290 ด.ญ. รัชนีกร วจิิตรจรัสแสง โรงเรียนพินิจวทิยา 15 267

60291 ด.ญ. ณชัชยานนั อุนผกู่ โรงเรียนพินิจวทิยา 17 160

60292 ด.ญ. ญฐัญาดา ราชลาํ โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60293 ด.ช. วชร อินทพนัธ์ โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60294 ด.ช. ภาคภูมิ        แกวทิพย์้ โรงเรียนพินิจวทิยา 6 753

60295 ด.ช. กมลภทัร ทิญโญ โรงเรียนพินิจวทิยา 8 722

60296 ด.ช. ณฐัพล บุญทาหมนั6 โรงเรียนพินิจวทิยา 12 469

60297 ด.ญ. ชนมน รุงกจเลิศสกุล่ ิ โรงเรียนพินิจวทิยา 17 160

60298 ด.ญ. ภทัรภร วงัชยั โรงเรียนพินิจวทิยา 12 469

60299 ด.ญ. ตอ้งฤทยั     ศิริบุญ โรงเรียนพินิจวทิยา 14 325

60300 ด.ช. สันติสุข จงกล โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60301 ด.ช. สิรภพ เล็กเลิศสุนทร โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60302 ด.ช. ณภทัร แกวบุญปัน้ โรงเรียนพินิจวทิยา 13 397

60303 ด.ช. เชาวรินทร์ โชคชยัสาร โรงเรียนพินิจวทิยา 17 160

60304 ด.ช. ชยากร ไวปัญญา โรงเรียนพินิจวทิยา 22 56

60305 ด.ญ. ยลรดี วงศเ์งิน โรงเรียนพินิจวทิยา 29 15

60306 ด.ญ. จุฑามาศ คาํนาํนอง6 โรงเรียนพินิจวทิยา ขาดสอบ 770

60307 ด.ญ. สุทธิกา จนัเป็งผดั โรงเรียนพินิจวทิยา 19 108

60308 ด.ช. ศกัดินนัท์D เทวนา โรงเรียนพินิจวทิยา ขาดสอบ 770

60309 ด.ช. ธราดล สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพินิจวทิยา 28 23

60310 ด.ช. ภูวดล สันเทพ� โรงเรียนพินิจวทิยา 13 397



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60311 ด.ญ. วรวรรณยา งา้วทาสม โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60312 ด.ญ. สรัลรัตน์ ตามวงศ์ โรงเรียนพินิจวทิยา 13 397

60313 ด.ญ. ปรางสุภรณ์ แสงมีอานุภาพ โรงเรียนพินิจวทิยา 13 397

60314 ด.ญ. ณชัชา กระจางฉาย่ โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60315 ด.ญ. อมลภา ปิยะมนตรีกุล โรงเรียนพินิจวทิยา ขาดสอบ 770

60316 ด.ญ. รินดารัตน์ ไชยลงักา โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60317 ด.ญ. ธนพร นนัตาสืบ โรงเรียนพินิจวทิยา 13 397

60318 ด.ญ. ณฐัชนนั ดวงขจร โรงเรียนพินิจวทิยา 12 469

60319 ด.ญ. นภสันนัท์ ตญัโญ โรงเรียนพินิจวทิยา 18 129

60320 ด.ญ. พณัณิตา วงคช์มภู โรงเรียนพินิจวทิยา 21 73

60321 ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวงัเยน็ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 8 722

60322 ด.ญ. อนญัญา แกวรวมวงค์้ ่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60323 ด.ญ. อุษณีย์ แกวกง้ ิ� โรงเรียนพินิจวทิยา ขาดสอบ 770

60324 ด.ช. กองภพ้ สัตราช โรงเรียนพินิจวทิยา 26 30

60325 ด.ช. วสุธา คาํอกัษร โรงเรียนพินิจวทิยา 15 267

60326 ด.ช. ธีรดนย์ สิทธินนท์ โรงเรียนพินิจวทิยา 8 722

60327 ด.ช. จิรา โสภาศิริกุล โรงเรียนพินิจวทิยา 10 617

60328 ด.ช. จียตุ โสภาสิริกุล โรงเรียนพินิจวทิยา 12 469

60329 ด.ญ. ชลธิฌา ใจลงักา โรงเรียนพินิจวทิยา 14 325

60330 ด.ญ. นนัทิชา เมืองพนัธ์ โรงเรียนพินิจวทิยา 19 108

60331 ด.ช. ภูเพชร แกวประเทศ้ โรงเรียนพินิจวทิยา 26 30

60332 ด.ช. ชินวตัร ราชคม โรงเรียนพินิจวทิยา 15 267

60333 ด.ช. ภูรินทร์ สายปัน โรงเรียนพินิจวทิยา 16 206

60334 ด.ช. ปัณณวฒัน์ ศรีชยัตนั โรงเรียนพินิจวทิยา 18 129

60335 ด.ญ. นทัธมน นนัตะ๊นอ้ย โรงเรียนพินิจวทิยา 28 23

60336 ด.ญ. จิดาภา กามาด โรงเรียนพินิจวทิยา 11 552

60337 ด.ญ. ณฐันิชา สุภาสืบ โรงเรียนพินิจวทิยา 15 267

60338 ด.ญ. พลอยนภสั พิสิฐพิพฒันา โรงเรียนพินิจวทิยา 18 129

60339 ด.ญ. ณฐัสุดา ทรายวงศ์ โรงเรียนพินิจวทิยา 8 722

60340 ด.ช. ณภทัร์ อินทรวง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 31 9

60341 ด.ช. ภทัร ทานิล โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 27 27



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60342 ด.ช. วนัพิชิต ธรรมบวัชา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 22 56

60343 ด.ช. วรวทิย์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ขาดสอบ 770

60344 ด.ช. นพวทิย์ พุทธนับุตร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 28 23

60345 ด.ช. ทวภิาค รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 30 12

60346 ด.ช. ชญานนท์ จนัทร์ขาํ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 29 15

60347 ด.ช. ธงชยั พิชญัเธียรชยั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 22 56

60348 ด.ช. ศิววชิญ์ คงปัญญา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 29 15

60349 ด.ช. ธนวนิท์ พิมพธ์ารา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60350 ด.ญ. อจัริยา คะระวาด โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60351 ด.ญ. ไปรยา ปิติวรนนัท์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60352 ด.ญ. วรัมพร บุญไทย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60353 ด.ญ. ชุติมณฑน์ ติบศรีT โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60354 ด.ญ. ชุติฤดี ติบศรีT โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 22 56

60355 ด.ญ. ปัณรสี วงศส์วางศิริ่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 23 52

60356 ด.ช. พีรณฐั วจิิตรจรัสแสง โรงเรียนบา้นสนัมะเกลือ 17 160

60357 ด.ญ. ณฐมน ตากา๋ โรงเรียนบา้นวงัใหม่ 18 129

60358 ด.ช. ปุณณ์ ศุภศรีสรรพ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 17 160

60359 ด.ญ. เมษณี สีธิวงค์ โรงเรียนบา้นแมเฟือง่ 17 160

60360 ด.ช. อตัถพล ละออ โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60361 ด.ช. กรไชย แสนไชย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60362 ด.ญ. ภาสินี สิงห์แกว้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60363 ด.ญ. ณฎัฐณิชา สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 20 92

60364 ด.ญ. ไอยรา วงคธิ์ดา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 22 56

60365 ด.ญ. อรษิตา จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 33 5

60366 ด.ญ. ภานิภคั โทะ๊นาบุตร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 26 30

60367 ด.ญ. จิรัญญา ศรียอด โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 19 108

60368 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เรือนแกว้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 19 108

60369 ด.ญ. สิริญาดา แสงศิวาพร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 26 30

60370 ด.ญ. ฐิตาพร สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60371 ด.ญ. ณฐัฐิณีย์ กนทะวงค์ั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60372 ด.ญ. ตรีสุคนธ์ ยะยาเป้า่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 22 56



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60373 ด.ญ. ชลิตดา ปินตา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60374 ด.ญ. ญาณิศา แยบคาย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60375 ด.ญ. ลคันาวรรณ ชาญกระบี� โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60376 ด.ช. ศรัณยภ์ทัร เตือนไธสง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60377 ด.ช. ณฐักร ศรีกนชยัั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60378 ด.ช. ธีรชยั กติพฒัน์มนตรีิ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60379 ด.ช. วสุรัตน์ จิวปัญญาU โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60380 ด.ญ. ญาณิศา กุลประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60381 ด.ญ. เพรชรัตน์ ศรีเพรช โรงเรียนพินิจวทิยา 12 469

60382 ด.ญ. รชตวรรณ ไชยยานนท์ โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ่ 15 267

60383 ด.ช. เปรม ศุภศรีสรรพ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 20 92

60384 ด.ญ. อรปรียา วงคช์มภู โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60385 ด.ญ. หทยัรัตน์ พิมพน์อ้ย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 8 722

60386 ด.ญ. สิริกญญาั ปันแกวน่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60387 ด.ญ. กชกร เรืองพิริยกจิ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60388 ด.ญ. ฟาริดา วงษช์าลี โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60389 ด.ญ. พิชญาภา ปาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60390 ด.ญ. วาสินี สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60391 ด.ญ. วราพรรณ กนทะวงค์ั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60392 ด.ญ. ณิธาดา มาลา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60393 ด.ญ. ปฏิภรณ์ หนิวหยนิ6 � โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ขาดสอบ 770

60394 ด.ญ. วมิลศิริ ตุสะมณี โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60395 ด.ญ. เบญญาภา อุปอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60396 ด.ช. สรวชิญ์ ธนาคุณ โรงเรียนลาํปางวทิยา 10 617

60397 ด.ช. ภูบดินทร์ สุขมาตย์ โรงเรียนลาํปางวทิยา 12 469

60398 ด.ช. คุภกฤษ ทรายมูล โรงเรียนลาํปางวทิยา 11 552

60399 ด.ช. รชนนท์ ปัญญาพี� โรงเรียนลาํปางวทิยา 19 108

60400 ด.ช. คณาธิป เทพปินตา โรงเรียนลาํปางวทิยา 10 617

60401 ด.ช. พงศป์ณต เลาลือเกยรติ่ ี โรงเรียนลาํปางวทิยา ขาดสอบ 770

60402 ด.ช. ธีรวร์ี ผลดี โรงเรียนลาํปางวทิยา 15 267

60403 ด.ช. ไชยพงษ์ ทรัพยปั์ญญาวงค์ โรงเรียนลาํปางวทิยา 12 469



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60404 ด.ช. กตติภูมิิ ยศบุญเรือง โรงเรียนลาํปางวทิยา 8 722

60405 ด.ช. บวร วงศจุ์มปู โรงเรียนลาํปางวทิยา 16 206

60406 ด.ญ. อภิชญา ชมภูจนัทร์ โรงเรียนลาํปางวทิยา 9 672

60407 ด.ญ. โยษิตา ใจสา โรงเรียนลาํปางวทิยา 10 617

60408 ด.ญ. ภทัรภร กนทวงศ์ั โรงเรียนลาํปางวทิยา 10 617

60409 ด.ช. ภิคเดช กาฬวรรณ์ โรงเรียนลาํปางวทิยา 16 206

60410 ด.ช. ธนพฒัน์ โตตะเคียร โรงเรียนลาํปางวทิยา 12 469

60411 ด.ช. อธิป อรุณวรรณ โรงเรียนลาํปางวทิยา 17 160

60412 ด.ญ. ปวรรัตน์ ขดัติหิรัญกุล โรงเรียนลาํปางวทิยา 10 617

60413 ด.ญ. อดิภา เขื�อนคาํ โรงเรียนลาํปางวทิยา 11 552

60414 ด.ช. ธนา ทิพยม์ูล โรงเรียนลาํปางวทิยา 11 552

60415 ด.ญ. อชิรญา ปัญญาทอง โรงเรียนลาํปางวทิยา 11 552

60416 ด.ญ. แพรวลดา โนสุยะ โรงเรียนลาํปางวทิยา 15 267

60417 ด.ญ. ณฐักฤตา ปานมณี โรงเรียนลาํปางวทิยา 15 267

60418 ด.ญ. ธิดาพร ชยัพุฒ โรงเรียนลาํปางวทิยา 12 469

60419 ด.ญ. ขวญัติยาภรณ์ ภาณุมาศ โรงเรียนลาํปางวทิยา 10 617

60420 ด.ญ. ทิชาดา ประกอบกจิ โรงเรียนลาํปางวทิยา 13 397

60421 ด.ช. บูรพา ไมไผ่ ่ โรงเรียนลาํปางวทิยา 18 129

60422 ด.ช. สุทธิพงศ์ อินทะปัญโญ โรงเรียนลาํปางวทิยา 13 397

60423 ด.ช. กองภพ้ ไชยอินตา โรงเรียนลาํปางวทิยา 15 267

60424 ด.ญ. กานตพ์ิชชา รุงเรือง่ โรงเรียนบา้นปงสนุก 8 722

60425 ด.ญ. พิชญากร ถานอ้ย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60426 ด.ญ. พิชญาภร ถานอ้ย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60427 ด.ญ. นทัธ์หทยั กุศลินกร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60428 ด.ญ. ธญัชนก อะกะเรือน โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60429 ด.ช. สรวศิ คาํมาบุตร โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60430 ด.ช. วชิระ เตม็จิตต์ โรงเรียนลาํปางวทิยา 6 753

60431 ด.ญ. มาติกา ประมะวงศอิ์น โรงเรียนลาํปางวทิยา 14 325

60432 ด.ญ. เพียงดาว ดวงสาร โรงเรียนลาํปางวทิยา 12 469

60433 ด.ญ. ศิริยากร พฒัสนิท โรงเรียนลาํปางวทิยา 12 469

60434 ด.ญ. นลินนิภา หาธรรมมี โรงเรียนลาํปางวทิยา 11 552



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60435 ด.ญ. เปมิกา นาวาสุวรรณ โรงเรียนลาํปางวทิยา ขาดสอบ 770

60436 ด.ญ. ชุติมา แซแจ๋ว่ โรงเรียนลาํปางวทิยา 10 617

60437 ด.ญ. ธิชากรณ์ คาํออ้ย โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 12 469

60438 ด.ญ. ณิชา มณีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 19 108

60439 ด.ญ. วราภรณ์ เทพยหุะ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 14 325

60440 ด.ญ. ณฐัพร ออนไธสง่ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร ขาดสอบ 770

60441 ด.ญ. อโรชา ฟูใจ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 16 206

60442 ด.ญ. กุลนาถ ปาระมี โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 24 46

60443 ด.ญ. ศิริกาญ แกวมา้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 6 753

60444 ด.ช. ภาณุวชิญ์ ยาวลิะ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 19 108

60445 ด.ช. อภิภทัร์ พลูพล โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60446 ด.ญ. สุชญัญา แกวบุญปัน้ โรงเรียนบา้นศาลาสามคัคี 15 267

60447 ด.ญ. สุพิชชา เหล็กชื�น โรงเรียนบา้นศาลาสามคัคี 14 325

60448 ด.ญ. ชาลิสา เมธา โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60449 ด.ญ. ปุณณดา ไทรตระกลู โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60450 ด.ช. นนทวฒัน์ ผาสุทะ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 9 672

60451 ด.ช. กตตินิธิิ D ผานภพ่ โรงเรียนณฐับรรจงวทิยา 18 129

60452 ด.ช. วชิรวชิญ์ เตชะสาย โรงเรียนณฐับรรจงวทิยา 11 552

60453 ด.ญ. นรวร์ี กรติการกุลี โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 22 56

60454 ด.ช. ณฐัภทัร อาราวา โรงเรียนบา้นพระบาท 11 552

60455 ด.ญ. ณฐัธิดา ชยัรุงเรือง่ โรงเรียนอนุบาลเมืองลาํปาง 9 672

60456 ด.ญ. นริศรา ดวงไชย โรงเรียนมธัยมวทิยา 12 469

60457 ด.ญ. ชุตินนัท์ แกวชมภู้ โรงเรียนมธัยมวทิยา 15 267

60458 ด.ช. ทตัธน จินการ โรงเรียนมธัยมวทิยา 11 552

60459 ด.ญ. วรัิชชา ณฐัณสุวรรณ โรงเรียนมธัยมวทิยา 10 617

60460 ด.ญ. ฐิตาพร เถาจนัทร์ตะ๊ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 16 206

60461 ด.ช. ณรงคฤ์ทธิD ชาํนาญการ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง(เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60462 ด.ช. กมปนาทั ยงิเสรี� โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 10 617

60463 ด.ช. ธเนศ ศรีโชค โรงเรียนอนุบาลลาํปาง(เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60464 ด.ช. นพพล นนัเปียง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60465 ด.ญ. ชนิกา นิลใบ โรงเรียนเทศบาล 4 13 397



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60466 ด.ญ. อจัจิมา พนะการ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 9 672

60467 ด.ช. พศัวร์ี ศรีมงคล โรงเรียนเมืองเด็กวทิยา 8 722

60468 ด.ช. ชยภทัธ์ หินใหญ่ โรงเรียนไตรภพวทิยา 11 552

60469 ด.ญ. ชนิสรา จอรสุ โรงเรียนอนุบาลเถิน 11 552

60470 ด.ญ. จุฑารัตน์ อินทร์แกววงศ์้ โรงเรียนอนุบาลเถิน 12 469

60471 ด.ญ. อรณิชา สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลเถิน 9 672

60472 ด.ญ. พุธิตา ปันฟอง โรงเรียนอนุบาลเถิน 12 469

60473 ด.ช. ธนดล ยาวชิยั โรงเรียนอนุบาลเถิน 5 760

60474 ด.ญ. กญญารัตน์ั พรมเสน โรงเรียนอนุบาลเถิน 10 617

60475 ด.ญ. จิรภิญญา สุปินธรรม โรงเรียนอนุบาลเถิน 11 552

60476 ด.ญ. ศุภิสรา ปัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน 18 129

60477 ด.ญ. พิมพล์ภสั ธรรมบุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลเถิน 12 469

60478 ด.ญ. เจส  เซียงฮวย่ ออง โรงเรียนอนุบาลเถิน 7 746

60479 ด.ช. จิรภทัร อุตะมา โรงเรียนอนุบาลเถิน 16 206

60480 ด.ช. สามญัชน สันวงศต์า โรงเรียนอนุบาลเถิน 11 552

60481 ด.ช. ภูริภทัร์ โทนออ๊ด่ โรงเรียนอนุบาลเถิน 11 552

60482 ด.ช. พีรพล สุมาทร โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60483 ด.ช. ชลธิชา สองเป็ง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60484 ด.ช. กอกุศล่ ตณัฑอ์าํไพ โรงเรียนประชาวทิย์ 9 672

60485 ด.ช. คีตภทัร แสงสวาง่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60486 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ มูลครบุรี โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 18 129

60487 ด.ญ. คหปตานี ลิขิตบรรณกร โรงเรียนประชาวทิย์ 18 129

60488 ด.ญ. กลยกรณ์ั เตง็จงดี โรงเรียนประชาวทิย์ 15 267

60489 ด.ญ. สริตา รินทร์แกว้ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 15 267

60490 ด.ญ. พิชญสิ์นี คาํแกว้ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 12 469

60491 ด.ญ. ทวนิรดา สิงห์ชยั โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 15 267

60492 ด.ญ. นิภาพร บุตรดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 17 160

60493 ด.ญ. ศุภิสรา มะนุภา โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 11 552

60494 ด.ญ. อุมาวดี อภิรักษก์มลพร โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 18 129

60495 ด.ญ. เพญ็นภา อินทะโจน โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 15 267

60496 ด.ญ. มทันียา อุนเมือง่ โรงเรียนไตรภพวทิยา 8 722



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60497 ด.ญ. แพรวา ฉตัรชยัสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60498 ด.ญ. ธนภรณ์ ภิญโญ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 13 397

60499 ด.ญ. คีตภทัร เพง็เจริญ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 11 552

60500 ด.ญ. จิราวลัย์ เป็งเมืองมูล โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 9 672

60501 ด.ญ. หวนัยหิวา แกนสาร่ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 13 397

60502 ด.ญ. นิชาภา ริมคาํ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 14 325

60503 ด.ญ. อาทิตยา ปัญญา โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 13 397

60504 ด.ช. ภูมิพทัษ์ พรมมา โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 12 469

60505 ด.ช. ธีรพงศ์ บุญเกดิ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 13 397

60506 ด.ญ. อาทิตยา สุขจะ๊ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 10 617

60507 ด.ญ. พชัรพร เมืองแกว้ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 9 672

60508 ด.ญ. ณฐัธิชา ศรีกระจาง่ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 9 672

60509 ด.ญ. วรรณณภสั อกัษร โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 14 325

60510 ด.ญ. กลยสุ์ดาั แปงสาย โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 11 552

60511 ด.ญ. ญาณิศา ทองเกษ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 9 672

60512 ด.ญ. พชรพร พาลคาํ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 13 397

60513 ด.ญ. วรินธรณ์ คาํมุข โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 15 267

60514 ด.ญ. นวพร เป็งบงัวนั โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 14 325

60515 ด.ช. ณฐักรณ์ ติบกนเงินT ั โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 13 397

60516 ด.ช. สหพฒัน์ สมเด็ด โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 12 469

60517 ด.ช. ศศิวฒัน์ ธนภณไชยศานต์ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 14 325

60518 ด.ญ. สุธิชา ชูทอง โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 11 552

60519 ด.ญ. สุธิดา ชูทอง โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 12 469

60520 ด.ญ. ธวลัสุดา ศรีอุดร โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 14 325

60521 ด.ญ. เพชรลดา ไชยเป็ง โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 11 552

60522 ด.ญ. พุทธิชาต สุระอาษา โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 10 617

60523 ด.ญ. ปิยฉตัร สุนนัตะ๊ โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 9 672

60524 ด.ญ. อริสรา มิตตา โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 11 552

60525 ด.ญ. วรัทยา จินดาธรรม โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 6 753

60526 ด.ญ. ธนชัญากรณ์ สุทปา โรงเรียนเพญ็จิตตพงษ์ 9 672

60527 ด.ญ. ลกัษมี อิงคะวะระ โรงเรียนอกัษรศิลป์ 6 753



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60528 ด.ญ. บงัอร แกววงษา้ โรงเรียนอกัษรศิลป์ 15 267

60529 ด.ญ. ณิชาพชัร คาํมาอุตม์ โรงเรียนอกัษรศิลป์ 5 760

60530 ด.ญ. ณฐักฤตาฬ์ สุคนธา โรงเรียนอกัษรศิลป์ 11 552

60531 ด.ญ. ธารารัตน์ แขง็ธญักจิ โรงเรียนอกัษรศิลป์ 8 722

60532 ด.ญ. พิมพนิ์ภา คาํคง โรงเรียนอกัษรศิลป์ 16 206

60533 ด.ญ. กนตพรั กาวลิ โรงเรียนอกัษรศิลป์ 12 469

60534 ด.ญ. จิรัญรัตน์ รัตนวงค์ โรงเรียนอกัษรศิลป์ 11 552

60535 ด.ช. นฐัเดช จกัรมา โรงเรียนอกัษรศิลป์ 12 469

60536 ด.ช. เทวาราช ผาคาํ โรงเรียนอกัษรศิลป์ 11 552

60537 ด.ญ. ฐปนกุล เกตุวชิิต โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60538 ด.ญ. นวพร วารินทร์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 17 160

60539 ด.ญ. พิชญาภคั ศรีไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 8 722

60540 ด.ช. ณฐัธนกฤต ทุมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 15 267

60541 ด.ญ. ศลินพร ป้อมสุข โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60542 ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60543 ด.ญ. ศุภลกัษณ์ สุวรรณจนัทร์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 15 267

60544 ด.ญ. กนกพลอย อยเูจริญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองลาํปาง 13 397

60545 ด.ญ. นภนภสั อินทร์ชยัเทพ โรงเรียนประชาวทิย์ 10 617

60546 ด.ญ. อุรัสญา อุดใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 12 469

60547 ด.ญ. สุชานารถ หมนัคิด� โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 13 397

60548 ด.ญ. ภาณุมาศ คาํนิล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 12 469

60549 ด.ช. ณฐัพนธ์ ชยัวงฝัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 15 267

60550 ด.ญ. ณฐัวภิา ตงัตวั6 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 12 469

60551 ด.ช. ชยับดินทร์ แซจิว่ U โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 16 206

60552 ด.ญ. ธีรนารี วรรณา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 11 552

60553 ด.ช. คเชนทร์ สืบจิตต์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 11 552

60554 ด.ช. ธีรภทัร พวงสุวรรณ โรงเรียนพินิจวทิยา 26 30

60555 ด.ญ. ณชัชาพิชญ์ บุญทาทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 14 325

60556 ด.ช. ชญานิน ชยัวงฝัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 20 92

60557 ด.ช. พีรพฒัน์ เรืองนภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 17 160

60558 ด.ญ. กมทนาั นาหมอง่ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 12 469



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60559 ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุม่ โรงเรียนอนุบาลแจห้ม่ 11 552

60560 ด.ญ. ธนัยช์นก ธีรวรุตม์ โรงเรียนอนุบาลแจห้ม่ 10 617

60561 ด.ญ. ปิลจารุพกัตร์� ปาโกวงค์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 8 722

60562 ด.ญ. เขมิกา มีแกว้ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 16 206

60563 ด.ญ. อภิชญา กาวลิะแพทย์ โรงเรียนอกัษรศิลป์ 9 672

60564 ด.ช. พากฤต แกวเมืองมูล้ โรงเรียนเทศบาล 3 9 672

60565 ด.ญ. ศิโรรัตน์ มูลหลอ่ โรงเรียนพินิจวทิยา 17 160

60566 ด.ญ. คณิตา พรมมงคล โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60567 ด.ญ. กนตก์นิษฐ์ั มานนัตา โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร 15 267

60568 ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลกัษณ์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60569 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จนัทร์จร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 8 722

60570 ด.ญ. ไอมิกา ประทุมชยั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60571 ด.ญ. ธนสร สาใจ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60572 ด.ญ. พชัรา อมรเมธากุล โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60573 ด.ญ. โสธิดา กาละ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60574 ด.ญ. ศศิกานต์ ขจรจิตร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 11 552

60575 ด.ช. พงศธร วงศช์มภู โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60576 ด.ช. ศุภากร สมพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 11 552

60577 ด.ญ. ศิริลกัษณ์ ศรีไชยชนะ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 19 108

60578 ด.ช. ธนบดี แกวชยั้ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 20 92

60579 ด.ช. พิพฒัน์พงศ์ ประทุมโทน โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 14 325

60580 ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง ขาดสอบ 770

60581 ด.ช. ณฐกร ถินศรีนวล� โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60582 ด.ญ. ศศิกานต์ ศิลประเสริฐ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 18 129

60583 ด.ญ. จิรัชญา วนักาโย โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 15 267

60584 ด.ญ. ณฐัณิชา หอมแกนจนัทร์่ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 13 397

60585 ด.ญ. พิชญดา กอนทอง้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60586 ด.ช. โรมรัน วงศพ์ิชยั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60587 ด.ช. ภูวนตัถ์ รัตนชยั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60588 ด.ช. สิรดนยั ชูพงศพ์นัธ์ุ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60589 ด.ญ. ศิรินทร์ เสริมทรัพย์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง ขาดสอบ 770



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60590 ด.ช. ณฐกร ธรรมลกัษมี โรงเรียนนานาชาติองักฤษแหงภาคเหนือ่ 19 108

60591 ด.ญ. ศุภาอร สมานศรี โรงเรียนนานาชาติองักฤษแหงภาคเหนือ่ 12 469

60592 ด.ญ. กญญาภทัรั ไชยทนุ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 17 160

60593 ด.ญ. ลกัขณา แสงวงั โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 15 267

60594 ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยงิ� โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 22 56

60595 ด.ช. พนัธชา โยธา โรงเรียนบา้นหนอง 13 397

60596 ด.ช. ณฎัฐกตติิ D สงสาร โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 10 617

60597 ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยนิูยม่ โรงเรียนไตรภพวทิยา 11 552

60598 ด.ญ. ปณิตา จเรวรรณ์ โรงเรียนพินิจวทิยา 19 108

60599 ด.ช. ภูริณฐั มงัแกว้ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60600 ด.ญ. ปภาพินท์ บุญเตี�ยม โรงเรียนอนุบาลแจห้ม่ 14 325

60601 ด.ช. ชุณหวตั ชูวฒันกลู โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 8 722

60602 ด.ช. ไชยวฒัน์ จรัสโชติอมัพร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 11 552

60603 ด.ช. รชานนท์ อนนัชยั โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60604 ด.ช. พาทิศ แกวงาม้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 9 672

60605 ด.ช. ฮูดา อุมา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60606 ด.ญ. ณฐัธดา รักษบ์าํรุง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 20 92

60607 ด.ญ. ธนัยชนก ชยัเนตร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60608 ด.ญ. ทิพยสุ์ดา รัตนมณีอุดมเดช โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60609 ด.ช. เปรม ภกัศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 16 206

60610 ด.ช. สรสิช ศรีวเิศษ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60611 ด.ช. กฤษฎาวธุ โอภาสเสถียร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60612 ด.ช. วรัญชิต อินคาํเชือ6 โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60613 ด.ช. ทศัศิษฎ์ สุขจารุพงษ์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 5 760

60614 ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ โรงเรียนบา้นปงสนุก 5 760

60615 ด.ญ. แพรวา สาลี โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60616 ด.ญ. พิมพล์ภสั จนัทร์คาํเครือ โรงเรียนบา้นปงสนุก 17 160

60617 ด.ญ. ชมชนก เป็งวงั โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60618 ด.ญ. ปานชนก มหามงคล โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60619 ด.ญ. ณทัชนก ป่าแดง โรงเรียนบา้นปงสนุก 19 108

60620 ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60621 ด.ญ. จินรดา สายอุดตะ๊ โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60622 ด.ญ. ญาณจัฉรา คีรีวรรณ โรงเรียนบา้นปงสนุก 15 267

60623 ด.ญ. นิศาชล หมดดี โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60624 ด.ญ. อภิชญาภา ทาทองเชือ6 โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60625 ด.ญ. อริสา สมแกว้ โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60626 ด.ญ. ชุติมน สุระแสง โรงเรียนบา้นปงสนุก 20 92

60627 ด.ญ. อริศรา ปะนนัใจ โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60628 ด.ญ. นภสัรา วนัอุด โรงเรียนบา้นปงสนุก 7 746

60629 ด.ญ. สินีนาท ปันทะโชติ โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60630 ด.ญ. จิตรภา คงสมบุญ โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60631 ด.ญ. วภิาวี สมใจ โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60632 ด.ญ. นิชานนัท์ ไชยานนท์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60633 ด.ช. พนูทรัยพ์ ทาํวอง่ โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60634 ด.ช. ธีรภทัร มงัเทศ โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60635 ด.ญ. รติยา จอมฟอง โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60636 ด.ช. สันติภาพ โกวฤทธิD โรงเรียนบา้นปงสนุก ขาดสอบ 770

60637 ด.ช. ปริญญา แสงสุวรรณ โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60638 ด.ญ. อุรดี ธิซาว โรงเรียนบา้นปงสนุก 7 746

60639 ด.ญ. หทยัรัตน์ จินะการ โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60640 ด.ญ. ณฐัติยา เววา โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60641 ด.ญ. จุฑารัตน์ แปงปวนจู โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60642 ด.ช. สุวจิกัขณ์ ชยัพรม โรงเรียนบา้นปงสนุก 19 108

60643 ด.ญ. ปวณีสมร สอาด โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60644 ด.ช. จิรพฒัน์ วไิลวริิยะ โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60645 ด.ช. ปวริศร์ ผนัศรี โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60646 ด.ช. ปฐพี สุขสุภา โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60647 ด.ช. กตติธชัิ แกวสุภา้ โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60648 ด.ช. มีพร ประถมพล โรงเรียนบา้นปงสนุก 15 267

60649 ด.ช. พชรพล มานะมาก โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60650 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุน้ โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60651 ด.ช. ยศพร เถินบุรี โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60652 ด.ญ. จีรนนัท์ วรรณเลิศ โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60653 ด.ญ. ณฐันารี ไชยจิตร โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60654 ด.ญ. ภณิดา โตปินใจ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60655 ด.ช. จกัรภทัร อินทรพลอย โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60656 ด.ญ. พิมพธิ์ดา เครื�องทิพย์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60657 ด.ญ. ธนญัชิกา กนทวงัั โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60658 ด.ญ. สวรินทร์ อารมณ์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60659 ด.ญ. สุธาวลัย์ สินบุญ โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60660 ด.ช. สหภาพ บุญสมปาน โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60661 ด.ช. ธีรพฒัน์ เครือใจวงั โรงเรียนบา้นปงสนุก 15 267

60662 ด.ช. สุรเชษฐ์ อินทวงศ์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60663 ด.ช. ภคนนัท์ โชติกรณ์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60664 ด.ช. สรภสั เกยรติประชาี โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60665 ด.ญ. ปาริชาติ เมืองวงค์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 17 160

60666 ด.ญ. อจัฉรียา วงคน์นั โรงเรียนบา้นปงสนุก 15 267

60667 ด.ญ. ทศัวรรณ วทิยากร โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60668 ด.ญ. ศิรินนัท์ ทนนัชยั โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60669 ด.ญ. อนัธิกา ใจตา โรงเรียนบา้นปงสนุก 17 160

60670 ด.ญ. นวพร สมบติัเชือ6 โรงเรียนบา้นปงสนุก 20 92

60671 ด.ญ. ชญาดา นิมเนตร์� โรงเรียนบา้นปงสนุก 21 73

60672 ด.ญ. ปภานิจ ศิริบาล โรงเรียนบา้นปงสนุก 15 267

60673 ด.ญ. จุฬาลกัษณ์ เครื�องทิพย์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 18 129

60674 ด.ญ. กชกร ตากากลู โรงเรียนบา้นปงสนุก 21 73

60675 ด.ญ. เขมจิรา มาลยั โรงเรียนบา้นปงสนุก 17 160

60676 ด.ญ. ปริณดา คานสุวงศ์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60677 ด.ญ. ปิยนนัท์ เมฆสวสัดิD โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60678 ด.ญ. วชัรมน นวลแมน่ โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60679 ด.ญ. ณฐัริญานนัท์ หนอคาํ่ โรงเรียนบา้นปงสนุก 17 160

60680 ด.ญ. กมลรัตน์ สุขสภา โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60681 ด.ญ. ชนกพร ธิคม โรงเรียนบา้นปงสนุก 18 129

60682 ด.ญ. ธิดารัตน์ วรรณรังศรี โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60683 ด.ญ. หฤศิภทัร เชือเดิม6 โรงเรียนบา้นปงสนุก 20 92

60684 ด.ช. ภานุพงค์ วงคค์าํ โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60685 ด.ช. กษินาถ ริงแจง้6 โรงเรียนบา้นปงสนุก 17 160

60686 ด.ช. สิทธิชยั แสนอินตะ๊ โรงเรียนบา้นปงสนุก 19 108

60687 ด.ช. อษัฎายธุ มาใจทศัน์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 5 760

60688 ด.ญ. มานิตา ปาเหนือ โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60689 ด.ญ. ธีราพร สระทองแพ โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60690 ด.ญ. ชลธิชา เมืองอิน โรงเรียนบา้นปงสนุก 8 722

60691 ด.ญ. อาทิติญา คอนแป๊ะ โรงเรียนบา้นปงสนุก 5 760

60692 ด.ญ. พลอยชมพู ภูธรรม่ โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60693 ด.ญ. ศจิษฐา อุปทุม โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60694 ด.ญ. วชัรินพร เทพป้อม โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60695 ด.ญ. แพรพลอย ถงัชื�อ� โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60696 ด.ญ. ปุณยนุช รักเหลา่ โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60697 ด.ช. วรเมธ ชมเชย โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60698 ด.ช. ชาคริต นารี โรงเรียนบา้นปงสนุก 10 617

60699 ด.ช. ธนภูมิ คาํเขื�อน โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60700 ด.ญ. ธนภรณ์ ปินประภาพนัธ์� โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60701 ด.ช. ไซเรล อลัเบอร์โต โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60702 ด.ญ. ทศันีย์ แตงคง โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60703 ด.ญ. จุฑารัตน์ พุทธวงศ์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60704 ด.ญ. อรพิญ วงคเ์รือน โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60705 ด.ญ. กญญาลกัษณ์ั สับสน โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60706 ด.ญ. ปนดัดา สมศรี โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60707 ด.ญ. วราภรณ์ กองคาํ โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60708 ด.ญ. วริศรา ซารัมย์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60709 ด.ช. รัชพล งามจรัส โรงเรียนบา้นปงสนุก 5 760

60710 ด.ช. ณฐักมล อรุณรัตน์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 10 617

60711 ด.ช. ภูรัชสะ สร้อยเงิน โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60712 ด.ญ. อริษา เหล็กเทศ โรงเรียนบา้นปงสนุก 14 325

60713 ด.ญ. กนกกร อินทรชยั โรงเรียนบา้นปงสนุก 8 722



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60714 ด.ช. ธนฤทธิD สานตา โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 8 722

60715 ด.ช. ศุภณฐั ปันปวน โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 10 617

60716 ด.ช. วรีวฒัน์ กริกาิ โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 12 469

60717 ด.ช. สิขเรศ ศรีแกวงศ์ โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 10 617

60718 ด.ช. กมล สุวรรณหงษ์ โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 17 160

60719 ด.ช. ชวลัวทิย์ มงคลคูณ โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 15 267

60720 ด.ช. คมกฤช แกวป้อ้ โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 15 267

60721 ด.ช. ธีระวชิญ์ อน้คง โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 13 397

60722 ด.ช. อคัรวญิช์ ตาโน โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 12 469

60723 ด.ญ. จิรนนัท์ แกวมาเรือน้ โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 10 617

60724 ด.ญ. วรภรณ์ ภูศรี โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 15 267

60725 ด.ญ. ชมภูนุท แกวประดิษฐ์้ โรงเรียนบา้นหลวงแมทะ่ 10 617

60726 ด.ช. ปวณีวชั บุญมา โรงเรียนบุญสิษฐว์ทิยา 26 30

60727 ด.ช. กานต์ แกวของแกว้ ้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60728 ด.ญ. กลินสุคนธ์� ขนัปิงปุ๊ด โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60729 ด.ช. ยศกร แสนจิตร์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60730 ด.ช. เจษฎากร ดวงแกวมูล้ โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60731 ด.ช. ภูวนาถ บุญหวา โรงเรียนบา้นปงสนุก 16 206

60732 ด.ญ. วรินทร ฝันชุมภู6 โรงเรียนบา้นปงสนุก 11 552

60733 ด.ญ. พรรษา เทือกชยัคาํ โรงเรียนบา้นปงสนุก 18 129

60734 ด.ญ. พชัรี เคม็มาก โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60735 ด.ญ. นนัธินา โกฤทธิD โรงเรียนบา้นปงสนุก 13 397

60736 ด.ช. อคัรวนิท์ วรรณารักษ์ โรงเรียนบา้นปงสนุก 15 267

60737 ด.ญ. ปรียาพร ตะ๊รังษี โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) 11 552

60738 ด.ญ. เบญจวรรณ ปัญโญ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) 9 672

60739 ด.ญ. จิรัชญา เทพนามวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) 9 672

60740 ด.ญ. ศิริวรรณ วเิศษทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) 9 672

60741 ด.ญ. ณฐัริกา มโนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) 12 469

60742 ด.ช. ภาสกร ยาวชิยั โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) 11 552

60743 ด.ญ. นิชานาถ สารชยั โรงเรียนพินิจวทิยา 14 325

60744 ด.ช. กษิดิศ โบสถท์อง โรงเรียนประชาวทิย์ 14 325



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60745 ด.ญ. บณัฑิฏา โบสถท์อง โรงเรียนประชาวทิย์ 14 325

60746 ด.ญ. นนัทภทัร นาคะกุล โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 8 722

60747 ด.ญ. วริศรา วงคธิ์ดา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 13 397

60748 ด.ช. ศิวฒัน์ วงคธิ์ดา โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ขาดสอบ 770

60749 ด.ช. ณฏัฐภทัร ธรรมสิทธิD โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60750 ด.ญ. นิตามนต์ เพง็เจริญ โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60751 ด.ช. ศิวกร อินตะ๊วชิา โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 12 469

60752 ด.ช. ณฐัวรรษ กมาคมิ โรงเรียนพินิจวทิยา 12 469

60753 ด.ช. ทวภิพ เรือนแกว้ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 15 267

60754 ด.ญ. สิปาง เจียรจินดา โรงเรียนประชาวทิย์ 29 15

60755 ด.ช. ศุภวชิญ์ ชยัเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 12 469

60756 ด.ญ. ศริญภรณ์ เกงการจบั่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 18 129

60757 ด.ญ. พชันิดา เรืองจิตต์ โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 7 746

60758 ด.ญ. ณิชกุล ขดัเรือน โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 10 617

60759 ด.ญ. สิริกาญจ์ ธรรมริยา โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 9 672

60760 ด.ญ. กานตรัตน์ นนัตา โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 14 325

60761 ด.ญ. เมลาลินทร์ อินทะวงั โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 9 672

60762 ด.ญ. อญัชนั โกมลวตั โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 12 469

60763 ด.ญ. ธารดา นนัตา โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 16 206

60764 ด.ญ. กาญจนธชั ฟูบุตร โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 14 325

60765 ด.ญ. วสุิดา กรรเชียง โรงเรียนออ้มอารียพิ์ทยา 5 760

60766 ด.ช. ศุภวชิญ์ ปวงแกว้ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60767 ด.ญ. อรวรรยา ปะละนาน่ โรงเรียนวดัพระเจา้นงัแทน� ่ 18 129

60768 ด.ญ. อินประภา โนใจปิง โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 14 325

60769 ด.ช. กมลภพ โยมงาม โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 11 552

60770 ด.ช. ณฐัภทัร์ ใจดี โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 16 206

60771 ด.ช. นนทกร แซตนั่ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ขาดสอบ 770

60772 ด.ญ. ภคมน แซตนั่ โรงเรียนประชาวทิย์ 14 325

60773 ด.ญ. เธียราณฐั ปิติจะ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 22 56

60774 ด.ญ. ญาณิศา ปงจนัตา โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 19 108

60775 ด.ช. ณฐัศกัดิD กนชาติั โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 11 552



โรงเรียนบญวาทย์วทิยาลยั  จังหวดัลาํปางุ

   ผลการสอบข่งขนัความสามารถทกัษะทางคณติศาสตร์  ระดับชั'นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
               จํานวนนักเรียนเข้าสอบ 769 คน     ค่าเฉลี1ยเลขคณติ 14.56

รหสั โรงเรียน คะแนน (40) ลาํดบัที�ชื�อ - สกุล
60776 ด.ช. อรรถนนท์ โพธิทองD โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 14 325

60777 ด.ช. นครินทร์ อาริยะเครือ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 12 469

60778 ด.ช. นิพิฐพนธ์ นนทเ์ตม็ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) ขาดสอบ 770

60779 ด.ญ. วริชา ลีลาชินาเวศ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 10 617

60780 ด.ช. ธญัวรัตน์ เจริญเยาว์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 10 617

60781 ด.ช. ศุภกจิ กุลเรืองโรจน์ โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 9 672

60782 ด.ช. กฤษนสั วงคอ์อ๊ด โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 21 73

60783 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ญาณิสราพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 17 160

60784 ด.ช. ปภสัสันต์ ตณัหราพนัธ์ุ โรงเรียนนานาชาติองักฤษแหงภาคเหนือ่ 11 552

60785 ด.ญ. นฤสรณ์ ชยัวงคเ์วชวฒันา โรงเรียนประชาวทิย์ 25 40

60786 ด.ช. ธีรภทัร ศิริคาํนอ้ย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60787 ด.ช. ณภทัร วงัซา้ย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 6 753

60788 ด.ญ. ศิรินยาธร พงคนุ์ช โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60789 ด.ญ. ณิชากร สายอินตะ๊ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 13 397

60790 ด.ญ. ปวณิธิดา พิชยัพงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 10 617

60791 ด.ญ. พิชญา จนัทร์ตะ๊คาํ โรงเรียนบา้นปงสนุก 12 469

60792 ด.ช. ธนภทัร สมศรี โรงเรียนพินิจวทิยา 9 672

60793 ด.ญ. กตติยาิ จาํหลกั โรงเรียนบา้นปงสนุก 9 672

60794 ด.ช. ณฐกร ธิยาว โรงเรียนพินิจวทิยา 15 267

60795 ด.ญ. พกัพิงใจ วรวงศป์ระภา โรงเรียนประชาวทิย์ 26 30

60796 ด.ช. สิรัญวฒัน์ เลิศปัญญานุช โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครั์ตน์อนุสรณ์) 10 617

60797 ด.ช. อรรณพ ออนนอ้ม่ โรงเรียนอนุบาลแมพริก่ 21 73

60798 ด.ญ. ประภาพร สระทองจนัทร์ โรงเรียนอนุบาลแมพริก่ 11 552


