
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)

1 30001 เด็กชาย พรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 39

2 30002 เด็กหญิง วริศรา วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

3 30003 เด็กชาย ศิววิชญ์ คงปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 32

4 30004 เด็กหญิง อรษิตา จารุจินดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

5 30005 เด็กหญิง ณิชารีย์ ไชยลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

6 30006 เด็กหญิง สิปาง เจียรจินดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 25

7 30007 เด็กหญิง สุทธิกา จันเป็งผัด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

8 30008 เด็กชาย รวิพล ค าฝ้ัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 40

9 30009 เด็กชาย อัลเบิร์ต วัฒนานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 37

10 30010 เด็กหญิง อุรวดี ดอนกิจภัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 25

11 30011 เด็กหญิง วรวรรลยา ง้าวทาสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 12

12 30012 เด็กชาย รักษกร เอี่ยมส าอางค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 36

13 30013 เด็กชาย ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 39

14 30014 เด็กชาย ชญานิน ทักษิณาพิมุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 25

15 30015 เด็กหญิง พิมลมาศ ญาณิสราพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 25

16 30016 เด็กหญิง ณภัทร เล็กสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 13

17 30017 เด็กหญิง กนกกร อินทรชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 9

18 30018 เด็กชาย ภาคภูมิ สันคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

19 30019 เด็กหญิง ณิศา อุทิศชลานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขาดสอบ

20 30020 เด็กชาย อนุวัฒน์ เด่นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 28

21 30021 เด็กชาย ภูเพชร แก้วประเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

22 30022 เด็กหญิง ไอยรา วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

23 30023 เด็กหญิง กมลพัชร นาคอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

24 30024 เด็กหญิง อรจิรา ถิ่นหลวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 25

25 30025 เด็กหญิง ภาวิดา ปาละจาเร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

26 30026 เด็กหญิง ภานิภัค โท๊ะนาบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขาดสอบ

27 30027 เด็กชาย พีระพงษ์ ต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 38

28 30028 เด็กชาย พงศ์กฤต คชาปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 25

29 30029 เด็กหญิง พิมพิสุทธิ์ วงค์ไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 18

30 30030 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ธัญธราดล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

ชื่อ - สกุล



โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)ชื่อ - สกุล

31 30031 เด็กหญิง กชพรรณ พูลสวัสด์ิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

32 30032 เด็กชาย กฤษกร หมูไหว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

33 30033 เด็กหญิง ณัฐพร จันทร์ศักด์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 9

34 30034 เด็กชาย พนธกร พึง่อินต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

35 30035 เด็กชาย เจียเซ่ิน กวน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

36 30036 เด็กชาย ธนพล โชครวย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

37 30037 เด็กหญิง ศุภรดา แสงปวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

38 30038 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สิทธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

39 30039 เด็กชาย ปัณณวรรธ ขุนช้าง โรงเรียนเถินวิทยา 13

40 30040 เด็กหญิง อัจฉรียา วงค์นัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

41 30041 เด็กหญิง ณัฐชนัน ดวงขจร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

42 30042 เด็กหญิง นฤสรณ์ ชัยวงค์เวชวัฒนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

43 30043 เด็กชาย จิรัฎฐ์ ถนัดกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 26

44 30044 เด็กชาย ศุภกร โชติรัตนเดชเดโช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

45 30045 เด็กหญิง บุญญิสา ธรรมวรัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

46 30046 เด็กหญิง ณิชารีย์ พรศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 13

47 30047 เด็กหญิง พรกนก เสมอวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

48 30048 เด็กชาย ธิติพันธ์ เจียรวัฒนสวัสด์ิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

49 30049 เด็กหญิง ณัฐธดา รักษ์บ ารุง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

50 30050 เด็กหญิง พรภรณ์ บุญยู่ฮง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 33

51 30051 เด็กชาย ณัฏฐ์ มณีทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 17

52 30052 เด็กหญิง ธนาภรณ์ แก่นเหล็ก โรงเรียนอรุโณทัย 10

53 30053 เด็กชาย ปฐมพงศ์ โชติสุขรัตน์ โรงเรียนอรุโณทัย ขาดสอบ

54 30054 เด็กหญิง พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์ โรงเรียนอรุโณทัย 14

55 30055 เด็กหญิง นิชาภา ริมค า โรงเรียนอรุโณทัย 13

56 30056 เด็กหญิง ธนารีย์ จิตมั่น โรงเรียนอรุโณทัย 15

57 30057 เด็กชาย ดนัยภัทร มานันชัย โรงเรียนอรุโณทัย 10

58 30058 นางสาว นริสรา ศรีใจอุ๊ด โรงเรียนเมืองมายวิทยา 11

59 30059 เด็กหญิง พรธีรา คุ้มสดวก โรงเรียนเมืองมายวิทยา 14

60 30060 เด็กหญิง วิศรุตา มะโนเรือง โรงเรียนเมืองมายวิทยา 10



โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)ชื่อ - สกุล

61 30061 เด็กหญิง อรชุดา มูลเค้า โรงเรียนเมืองมายวิทยา 10

62 30062 เด็กหญิง เกศราพร มณีไชย โรงเรียนเมืองมายวิทยา 11

63 30063 เด็กหญิง รัตน์สุดา เตชะวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา 20

64 30064 เด็กหญิง ปุณณดา ไทรตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 17

65 30065 เด็กชาย ณฐกร ธิยาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

66 30066 เด็กชาย วันพิชิต ธรรมบัวชา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 24

67 30067 เด็กชาย ปาติโมกข์ กาทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

68 30068 เด็กหญิง ชุติฤดี ต๊ิบศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 15

69 30069 เด็กหญิง กัญจน์ ขันติโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 11

70 30070 เด็กหญิง เมษณี สีธิวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

71 30071 เด็กหญิง นวพร สมบัติเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

72 30072 เด็กชาย ธนภัทร ยะย่าเป้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

73 30073 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ฝ้ันจักสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

74 30074 เด็กหญิง ทวินรดา สิงห์ชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

75 30075 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา วาละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

76 30076 เด็กหญิง นภัสนันท์ ทะนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

77 30077 เด็กชาย ไอสิวัส โทธรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 19

78 30078 เด็กชาย นิติภูมิ เก่งการจับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 22

79 30079 เด็กหญิง วิรัชฎาภรณ์ เชื้อทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

80 30080 เด็กหญิง พลอยไพลิน อินต๊ะค าเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

81 30081 เด็กหญิง กุลนาถ ปาระมี โรงเรียนล าปางกัลยาณี 25

82 30082 เด็กหญิง วราภรณ์ เทพยุหะ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 17

83 30083 เด็กหญิง ไปรยา ปิติวรนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 17

84 30084 เด็กหญิง กฤติมา ศิริปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

85 30085 เด็กชาย วุทธิเวฒน์ สหเสริมสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 30

86 30086 เด็กชาย ธราดล สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 25

87 30087 เด็กหญิง ประภัสสร วงศ์หาญ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 16

88 30088 เด็กหญิง จุฑามาศ ค าน้ านอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 9

89 30089 เด็กหญิง กมลวรรณ หวัน่ท๊อก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

90 30090 เด็กหญิง ณัฐนรี หวานแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 17



โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

ผลการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

ที่ เลขประจ าตัวสอบ โรงเรียน คะแนน (40)ชื่อ - สกุล

91 30091 เด็กหญิง ธนพร แก้ววิมล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 16

92 30092 เด็กหญิง ปณิตา ดอนเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 12

93 30093 เด็กหญิง ขวัญชนก ผาดไธสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

94 30094 เด็กหญิง พิมพ์มาดา วังสมบัติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 20

95 30095 เด็กชาย ปภาวิชญ์ ประเสริฐกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 15

96 30096 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ศรีค าวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 23

97 30097 เด็กชาย ณฐนนท์ ทิพพระหา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

98 30098 เด็กชาย ธนวัฒน์ วรรณารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 19

99 30099 เด็กชาย วัชรธร ทองค า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

100 30100 เด็กชาย วุฒิพงษ์ จันเต็ม โรงเรียนบญุวาทย์วทิยาลัย 18

101 30101 เด็กหญิง ศิรดา พึง่ไทยเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 18

102 30102 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ มานันตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

103 30103 เด็กหญิง หฤศิภัท เชื้อเดิม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

104 30104 เด็กหญิง ศุภิสรา ปัญดิษฐ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 17

105 30105 เด็กหญิง พีรตา ศรีฮอแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21

106 30106 เด็กหญิง กชกร ตากากูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 14

107 30107 เด็กหญิง รุ้งตะวัน สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 12

108 30108 เด็กหญิง วรัญตรี พรหมมา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 22

109 30109 เด็กหญิง ณัชณิชา เสนาธรรม โรงเรียนล าปางกัลยาณี 13

110 30110 เด็กหญิง นัทธมน นันต๊ะน้อย โรงเรียนล าปางกัลยาณี 14

111 30111 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุนันทชัยกุล โรงเรียนล าปางกัลยาณี 15

112 30112 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ มูลหล่อ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 12

113 30113 เด็กหญิง พลอยนภัส พิสิฐพิพัฒนา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 20

114 30114 เด็กชาย ภวิศ บุญเต่ียม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 15

115 30115 เด็กหญิง รินดารัตน์ ไชยลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 9


