
รายช่ือผู้สมัครสอบความสามารถทางคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2562

ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 10001 เด็กชาย วฒิุพงษ์ พทุธวงศ์ โรงเรียนธงชยัศึกษา
2 10002 เด็กชาย ชนกนนท์ กองกนัทะ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
3 10003 เด็กหญิง นิภาสิริ ตาเมือง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
4 10004 เด็กหญิง ศุภกานต์ เนตรกูล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
5 10005 เด็กหญิง ชนิดาภา ยอดยิง่ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 10006 เด็กชาย ณฐัพชัร์ เช้ือกิตติศกัด์ิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
7 10007 เด็กชาย สิริวรภูมิ ใหม่ขนัท์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
8 10008 เด็กชาย กานต์ อุดเอย้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
9 10009 เด็กชาย พงศพ์ล อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
10 10010 เด็กหญิง นิรนุช วงศเ์ขียว โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
11 10011 เด็กชาย วรชยั ฟช่ืูน โรงเรียนมธัยมวิทยา
12 10012 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รติโรจน์ปัญญา โรงเรียนล าปางกลัยาณี
13 10013 เด็กหญิง กญัญาภคั เอสุจินต์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
14 10014 เด็กหญิง ชนนัธร จกัราชยั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
15 10015 เด็กหญิง กานตธี์รา เมฆรักษาวนิช โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
16 10016 เด็กชาย ภคิน ปัสพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางคน์คร

17 10017 เด็กชาย ณฐกร ศรีสมุทร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
18 10018 เด็กชาย กฤตเมธ ปันทะรส โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
19 10019 เด็กชาย นบัพระพร วรวงศป์ระภา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
20 10020 เด็กชาย วรินทร ดอนดี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
21 10021 เด็กชาย วฒิุภทัร ใจกนัทา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
22 10022 เด็กชาย ศศิศ ยอดยิง่ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
23 10023 เด็กชาย สุภเวช วงศเ์งิน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
24 10024 เด็กหญิง กรภทัร์ คงพิริยะภิญโญ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
25 10025 เด็กหญิง อริษรา งามจิตตเ์อ้ือ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
26 10026 เด็กหญิง ประเสริฐศรี ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
27 10027 เด็กชาย นิรวิทธ์ พวงเรือนแกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
28 10028 เด็กหญิง วรินยพุา ชิวหรัตน์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
29 10029 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
30 10030 เด็กชาย บุญญฤทธ์ิ งามข า โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
31 10031 เด็กหญิง ฉวีรัตน์ โนใจปิง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
32 10032 เด็กชาย เป่ียมภทัร สนัชุมภู โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
33 10033 เด็กชาย ศิวฒัม์ วงคธิ์ดา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
34 10034 เด็กหญิง รตี ตุ่นสีใส โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
35 10035 เด็กหญิง ธนชัพร สนัตกิจ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
36 10036 เด็กชาย สุธินนัท์ มนตรีกุศล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
37 10037 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เช่ียววานิช โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
38 10038 เด็กชาย กฤตภาส บุญเรือง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
39 10039 เด็กหญิง ครองสิริ เทพพรมวงศ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
40 10040 เด็กชาย ผาไท จนัทร์พรหม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
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ช่ือ - สกลุ



รายช่ือผู้สมัครสอบความสามารถทางคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2562

ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 10041 เด็กชาย ธีรวฒัน์ ค  าลือ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
2 10042 เด็กชาย ธีรวิทย์ ค  าลือ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
3 10043 เด็กชาย อคัรวฒัน์ พงษพิ์สุทธินนัท์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
4 10044 เด็กหญิง ปวริศา เนียมทอง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
5 10045 เด็กหญิง อญัชิสา เตชะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 10046 เด็กหญิง ศิรดา เทพแปง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
7 10047 เด็กหญิง นภทัร ทองอุปการ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
8 10048 เด็กหญิง หยาดทิพย์ ยะค า โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
9 10049 เด็กชาย นบัพระพร วรวงศป์ระภา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
10 10050 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิ วงคอ์๊อด โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
11 10051 เด็กหญิง ธนิสรา ค ามีอา้ย โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
12 10052 เด็กหญิง กีรติญา สุวรรณแพร่ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
13 10053 เด็กหญิง วชัรพร ตุย้เครือ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
14 10054 เด็กหญิง ศตพร สีวาโย โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
15 10055 เด็กชาย ศิระ บู่แยม้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
16 10056 เด็กชาย ธนกฤต ธิยาว โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
17 10057 เด็กชาย ณฐัภทัร ชนะเมืองคล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
18 10058 เด็กหญิง ณฐัชยา ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
19 10059 เด็กหญิง ณิชมน สุวรรณเรือง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
20 10060 เด็กหญิง ปฐมาวดี โพธิทอง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
21 10061 เด็กหญิง สุชาวดี ทองภกัดี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
22 10062 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
23 10063 เด็กชาย พชรพงศ์ ศรีสองเมือง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
24 10064 เด็กชาย พีรวสัฐ์ พละศกัด์ิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
25 10065 เด็กหญิง คริษฐา ปาละจเร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
26 10066 เด็กหญิง ชมผกา ทิพยว์งศา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
27 10067 เด็กหญิง ณชาภทัร แสงเอ่ียม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
28 10068 เด็กหญิง ปาณิสรา หูทิพย์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
29 10069 เด็กหญิง ภทัรธิดา สุขเพราะนา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
30 10070 เด็กชาย ชนาธิป โกวิทวฒันชยั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
31 10071 เด็กชาย ปฏิพตัร์ ใจค าฟู โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
32 10072 เด็กหญิง พรรณภทัร เขียวชอุ่ม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
33 10073 เด็กชาย ณวฒัน์ เรืองเดชาวิวฒัน์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
34 10074 เด็กชาย ธนภทัร ปิงแกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
35 10075 เด็กชาย ธรรมรัตน์ ภิญโญ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
36 10076 เด็กชาย รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
37 10077 เด็กชาย พฒันินท์ เหล่ียมพงศาพทุธิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
38 10078 เด็กชาย ธราเทพ แสวงผล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
39 10079 เด็กชาย เป็นหน่ึง ทาสุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
40 10080 เด็กหญิง สุวพิชญ์ จงสุวรรณวฒันา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
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ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 10081 เด็กชาย จกัรินทร์ กาจารี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
2 10082 เด็กหญิง จุฬาวรรณ ปวงมณี โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
3 10083 เด็กหญิง ปราณปริยา มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
4 10084 เด็กหญิง ฐิติวรดา เมืองเเกว้ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
5 10085 เด็กหญิง รสิตา ค าสอน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 10086 เด็กชาย วีริทธ์ิ เถ้ิมแกว้ โรงเรียนพินิจวิทยา
7 10087 เด็กชาย สิรภทัร ต้ือเครือ โรงเรียนล าปางกลัยาณี
8 10088 เด็กชาย ภูริณฐั ค  าวนั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
9 10089 เด็กหญิง รักรภสั กลา้ณรงค์ โรงเรียนอสัสมัชญัล าปาง
10 10090 เด็กชาย อธิภทัร นาคพิทกัษ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
11 10091 เด็กชาย ธีรพงศ์ รัชดาพนัธ์เรือง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
12 10092 เด็กหญิง ศุภคัชญาภรณ์ ต๊ะใจ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
13 10093 เด็กชาย พิทวสั ดวงฟู โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
14 10094
15 10095
16 10096
17 10097
18 10098
19 10099
20 10100
21 10101
22 10102
23 10103
24 10104
25 10105
26 10106
27 10107
28 10108
29 10109
30 10110
31 10111
32 10112
33 10113
34 10114
35 10115
36 10116
37 10117
38 10118
39 10119
40 10120
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