
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)

1 10001 เด็กหญิง ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

2 10002 เด็กหญิง อรเทพิน ศรีระพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

3 10003 เด็กชาย นนทกร วังตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 40

4 10004 เด็กชาย เปรม ภักศิลป์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 29

5 10005 เด็กชาย ปองภพ ประทุมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 35

6 10006 เด็กหญิง พรรณ์จิรา ตรีสารศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

7 10007 เด็กหญิง ฉันท์ชนิต ภูฆงั โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

8 10008 เด็กชาย ธนบูลย์ ธิแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 35

9 10009 เด็กหญิง ศุภากร เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 34

10 10010 เด็กหญิง ภคปภา ด่านธนานุรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

11 10011 เด็กชาย กรกฤต พรรณกมลกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 32

12 10012 เด็กชาย ชวกร ใจรุ่งรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 32

13 10013 เด็กชาย ณฐพร ไล้เลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

14 10014 เด็กชาย ณัฐกมล อรุณรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 34

15 10015 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ นนท์เต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 37

16 10016 เด็กชาย พัทธพล เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 32

17 10017 เด็กชาย ยศพร เถินบุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 29

18 10018 เด็กชาย วรมันต์ ลาภมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 39

19 10019 เด็กชาย วริศ วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 37

20 10020 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 34

21 10021 เด็กชาย สรสิช ศรีวิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 36

22 10022 เด็กชาย สิรภพ พลอยแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 34

23 10023 เด็กชาย สิริชัย ไชยศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 28

24 10024 เด็กหญิง จิรภิญญา กฤตมโนรถ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 34

25 10025 เด็กหญิง ชญาภา วิภวพรรุจี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 33

26 10026 เด็กหญิง ชญาษร วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 32

27 10027 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รอดรักษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขาดสอบ

28 10028 เด็กหญิง ณรัญญา นุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 32

29 10029 เด็กหญิง ณัฐกฤตา อกตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 28

30 10030 เด็กหญิง ณัฐณิชา เมืองใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 31

ชื่อ - สกุล



โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)ชื่อ - สกุล

31 10031 เด็กหญิง ทิวระวี หล้าค าลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

32 10032 เด็กหญิง นรมน วัฒนพนม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 37

33 10033 เด็กหญิง บัณฑิตา จันทร์พรมมิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 37

34 10034 เด็กหญิง ศุภพิชญ์ ไชยตาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 34

35 10035 เด็กหญิง ศุภมาศ กรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 27

36 10036 เด็กชาย วศิน จ าเริญขจรสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 39

37 10037 เด็กชาย โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 32

38 10038 เด็กหญิง ภัทรมน พลต๊ิบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

39 10039 เด็กหญิง กานต์สินี กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 31

40 10040 เด็กหญิง พิชชานันท์ วงศ์ฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

41 10041 เด็กหญิง วรรณพร สุวรรณเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 27

42 10042 เด็กหญิง ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

43 10043 เด็กชาย วชิรพล ค าวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

44 10044 เด็กชาย ณัฐภัทร ญานิวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 36

45 10045 เด็กชาย พงศ์กฤต บุญไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 39

46 10046 เด็กชาย สรัล ทีรฆวณิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

47 10047 เด็กชาย วิศรุต อินตาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 29

48 10048 เด็กหญิง ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

49 10049 เด็กชาย กลินท์ กันอูป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 29

50 10050 เด็กหญิง เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

51 10051 เด็กหญิง สุพิชญา จารุทรรศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 36

52 10052 เด็กชาย ชุณหวัต ชูวัฒนกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

53 10053 เด็กหญิง ธิดากานต์ ประเสริฐศักด์ิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

54 10054 เด็กหญิง กัญญาวีร์ หมอมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

55 10055 เด็กชาย กรไชย แสนไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

56 10056 เด็กชาย ชนะโชติ สติแน่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 29

57 10057 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เขียวดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

58 10058 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

59 10059 เด็กหญิง กนกรดา ปราเหนือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขาดสอบ

60 10060 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ตารุสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20



โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)ชื่อ - สกุล

61 10061 เด็กหญิง บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

62 10062 เด็กหญิง ฐิตารีย์ วงศ์สวัสด์ิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

63 10063 เด็กหญิง ณัฎณิฌา วงค์ษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

64 10064 เด็กชาย เจษฎากร สัตยากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 33

65 10065 เด็กหญิง สุมินทิพย์ อินตามา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 21

66 10066 เด็กหญิง ชฎาพร โมทิม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

67 10067 เด็กหญิง วิมลสิริ จันทร์พรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

68 10068 เด็กชาย เจตพัฒน์ สมเวที โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 27

69 10069 เด็กชาย ชัชพงศ์ บุญรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 12

70 10070 เด็กชาย ธีธัช ธนาพุฒิกร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

71 10071 เด็กชาย ธุวานนท์ คงสิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 12

72 10072 เด็กชาย นิรินทร์ พงษ์มารุทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

73 10073 เด็กชาย เป็นไท วงษ์ไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

74 10074 เด็กชาย ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

75 10075 เด็กชาย รัฐภูมิ ไก่ก้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 12

76 10076 เด็กชาย รัฐภูมิ วงศ์วรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขาดสอบ

77 10077 เด็กชาย วศินภัทร ยะนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

78 10078 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อินสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 15

79 10079 เด็กชาย ศุภิศร ถาเป็นบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

80 10080 เด็กชาย สวิส อุนะรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 13

81 10081 เด็กชาย สุรศักด์ิ ไทยใหม่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

82 10082 เด็กหญิง ฐิติวรดา นันทธนาคาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 12

83 10083 เด็กหญิง ณัฐมณี พันธุสุ์ริยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 9

84 10084 เด็กหญิง ทักษพร ล้วนโค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

85 10085 เด็กหญิง นันทนัช ใจบรรทัด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

86 10086 เด็กหญิง พรปวีณ์ แก้วเพ็ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 10

87 10087 เด็กหญิง พฤกษาพรรณี บุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

88 10088 เด็กหญิง เมธาวดี เครือปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 11

89 10089 เด็กหญิง วิมลสิริ ไชยบาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

90 10090 เด็กหญิง ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19



โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)ชื่อ - สกุล

91 10091 เด็กหญิง สมัชญา ดวงใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 11

92 10092 เด็กหญิง สุรธิดา หลวงแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

93 10093 เด็กหญิง อภิสรา พึง่สุยะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

94 10094 เด็กหญิง นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

95 10095 เด็กชาย ปรวัฒน์ ตันเกียง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 34

96 10096 เด็กชาย ทรัพย์เจริญ ยังวัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

97 10097 เด็กชาย ภูมินันท์ ปะอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขาดสอบ

98 10098 เด็กหญิง ธัญชนก ล าปน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

99 10099 เด็กหญิง ประติภา อินต๊ะค า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

100 10100 เด็กชาย พิจักษณ์ เทพวีระพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร 19

101 10101 เด็กชาย ธีรวัสส์ จันสุภาเสน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

102 10102 เด็กชาย สรณัฐ พรมจักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

103 10103 เด็กชาย สารัฐ อุตมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

104 10104 เด็กหญิง เขมิสรา สอนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

105 10105 เด็กหญิง ชนัญชิดา ทาแกง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

106 10106 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 29

107 10107 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา อุตมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

108 10108 เด็กหญิง ภคพร มงคลพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 28

109 10109 เด็กหญิง ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 31

110 10110 เด็กหญิง วรรณกร ทะยาหมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

111 10111 เด็กหญิง วาริศา เมืองศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขาดสอบ

112 10112 เด็กหญิง ศิริกาญ แก้วมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 28

113 10113 เด็กหญิง สุพัชชา วงศ์ปันติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 27

114 10114 เด็กหญิง อุสิชา นาละออง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

115 10115 เด็กชาย พศวัตร ฉัตรชัยสถาพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 32

116 10116 เด็กชาย อนลัส ทองสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

117 10117 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 17

118 10118 เด็กหญิง ภัทรลภา ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

119 10119 เด็กหญิง อริสา ณ ล าปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

120 10120 เด็กหญิง ศิรภัทร เสือทะเล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 13



โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)ชื่อ - สกุล

121 10121 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ เครือวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

122 10122 เด็กชาย ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

123 10123 เด็กชาย ธนภัทร แก้ววิมล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

124 10124 เด็กหญิง นงนภัส เหลืองธนะผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

125 10125 เด็กหญิง นันทภัทร นาคะกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

126 10126 เด็กชาย พิริยกร เตชะเต่ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 18

127 10127 เด็กหญิง ปราณปรียา เลิศและ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 17

128 10128 เด็กหญิง สิริกร เจียรวัฒนสวัสด์ิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 27

129 10129 เด็กชาย ณัฐธนเสฏฐ์ ฝ้ันเต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

130 10130 เด็กชาย ธนกฤต วะรังษี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 12

131 10131 เด็กชาย ไม้ต้น บุพชาติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 25

132 10132 เด็กชาย สุวรรณภูมิ จันทนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

133 10133 เด็กหญิง ชนิภรณ์ แสงเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 11

134 10134 เด็กหญิง ญานิศา อ านาจปลูก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

135 10135 เด็กชาย ชนธัญ วังเสมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

136 10136 เด็กชาย กวินท์  จิตรงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

137 10137 เด็กหญิง จิราพร นามโคตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

138 10138 เด็กหญิง สิธารัช กามาด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

139 10140 เด็กหญิง จิรัชยา ยะวงค์แล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 17

140 10141 เด็กหญิง พิมพ์ธาดา เล่ียมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

141 10142 เด็กชาย ณชพล พลเยี่ยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 37


