
รายช่ือผู้สมัครสอบความสามารถทางคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ปีการศึกษา 2562

ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 20001 เด็กชาย พสักร เช่ียววานิช โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
2 20002 เด็กชาย สิรภพ พลอยแดง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
3 20003 เด็กชาย เจษฎากร สตัยากุล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
4 20004 เด็กหญิง อญัชสา สิริจิระพงศ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
5 20005 เด็กหญิง บุญรัตน์ เปียงชมภู โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 20006 เด็กหญิง ภทัรศิณีย์ วิลาวลัย์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
7 20007 เด็กชาย โชติพฒันพงศ์ เทิดเบญจธร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
8 20008 เด็กหญิง เขมิสรา สอนแกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
9 20009 เด็กหญิง วรรณกร ทะยาหมอ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
10 20010 เด็กหญิง ธญัญพิชชา ต๊ะฟู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
11 20011 เด็กหญิง เอ้ือองักูร อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
12 20012 เด็กหญิง ภทัรศินา เดชะหลอ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
13 20013 เด็กหญิง กญัญาวีร์ หมอมูล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
14 20014 เด็กชาย วรมนัต์ ลาภมาก โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
15 20015 เด็กหญิง อภิสรา พ่ึงสุยะ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
16 20016 เด็กหญิง ฐิติวรดา นนัทธนาคาร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
17 20017 เด็กหญิง ภคปภา ด่านธนานุรักษ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
18 20018 เด็กชาย คณิศร สุภานติั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
19 20019 เด็กหญิง นงนภสั เหลืองธนะผล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
20 20020 เด็กชาย ปกป้อง วีรอาภาชยั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
21 20021 เด็กชาย สิรวิชญ์ ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
22 20022 เด็กชาย อติกานต์ ผิวเหลืองสวสัด์ิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
23 20023 เด็กหญิง จิดาภา สุวรรณเทพ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
24 20024 เด็กหญิง ธฤษวรรณ ใหญ่สวา่ง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
25 20025 เด็กหญิง ธญัวรัตน์ เถ่ือนสนัเทียะ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
26 20026 เด็กชาย พงศพิ์ช พงษบ์า้นไร่ โรงเรียนเถินวิทยา
27 20027 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปวงแกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
28 20028 เด็กชาย ชวกร ใจรุ่งรักษ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
29 20029 เด็กชาย สรสิช ศรีวิเศษ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
30 20030 เด็กชาย ธนบูลย์ ธิแกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
31 20031 เด็กชาย พงศก์ฤต บุญไทย โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
32 20032 เด็กชาย นนทกร วงัตระกูล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
33 20033 เด็กหญิง สุพิชญา จารุทรรศน์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
34 20034 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ นนทเ์ต็ม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
35 20035 เด็กชาย พศวตัร ฉตัรชยัสถาพร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
36 20036 เด็กหญิง ญาณิศา มยรุา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
37 20037 เด็กหญิง ณฐัวลญัช์ ค  ามาก โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
38 20038 เด็กหญิง ธญัวลยั วฒิุศิริศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
39 20039 เด็กหญิง ปุณยนุช สายสุข โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
40 20040 เด็กหญิง แพรววณิต จนัต๊ะต้ือ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
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ช่ือ - สกลุ



รายช่ือผู้สมัครสอบความสามารถทางคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ปีการศึกษา 2562

ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 20041 เด็กชาย ปุณยวีร์ สุวรรณตนัทุลา โรงเรียนตะพานหิน
2 20042 เด็กหญิง สุพิชญา แกว้มงคล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
3 20043 เด็กหญิง นรมน วฒันพนม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
4 20044 เด็กหญิง กานตสิ์นี กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
5 20045 เด็กหญิง คุลิกา ศรีค  าชุม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 20046 เด็กชาย รัฐภูมิ ทาหะพรหม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
7 20047 เด็กหญิง อรเทพิน ศรีระพงษ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
8 20048 เด็กหญิง ณฐักฤตา อกตนั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
9 20049 เด็กชาย สิริชยั ไชยศิริ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
10 20050 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เขียวดี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
11 20051 เด็กชาย วศินภทัร ยะนิน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
12 20052 เด็กชาย วศิน จ าเริญขจรสุข โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
13 20053 เด็กชาย ณฐักมล อรุณรัตน์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
14 20054 เด็กหญิง ทิวระวี หลา้ค  าลือ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
15 20055 เด็กหญิง ณฐัณิชา เมืองใจ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
16 20056 เด็กหญิง วรรณพร สุวรรณเมือง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
17 20057 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รอดรักษา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
18 20058 เด็กหญิง ชญาภา วิภวพรรุจี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
19 20059 เด็กหญิง จิรภิญญา กฤตมโนรถ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
20 20060 เด็กหญิง ชญาษร วงคสิ์ทธ์ิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
21 20061 เด็กหญิง ศุภมาศ กรรมสิทธ์ิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
22 20062 เด็กหญิง บณัฑิตา จนัทร์พรมมิน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
23 20063 เด็กหญิง พิชชานนัท์ วงศฟ์ู โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
24 20064 เด็กหญิง ศุภพิชญ์ ไชยตาล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
25 20065 เด็กหญิง ณรัญญา นุชิต โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
26 20066 เด็กชาย ยศพร เถินบุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
27 20067 เด็กหญิง ชนญัธิดา ทาแกง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
28 20068 เด็กชาย ณฐพร ไลเ้ลิศ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
29 20069 เด็กชาย เปรม ภกัศิลป์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
30 20070 เด็กหญิง ศิริกาญ แกว้มา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
31 20071 เด็กชาย ธีรวสัส์ จนัสุภาเสน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
32 20072 เด็กหญิง ศุภากร เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
33 20073 เด็กหญิง บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
34 20074 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ตารุสา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
35 20075 เด็กหญิง ธนัยธรณ์ สุกงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา

36 20076 เด็กหญิง ณธิตา วรรณสืบ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
37 20077 เด็กหญิง มนสันนัท์ เครือระยา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
38 20078 เด็กหญิง ณฐัณิชา วงศฃุ์มภุ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
39 20079 เด็กชาย พชรพล พรินทรากุล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
40 20080 เด็กหญิง จารุพิชญา ทานุสิทธ์ิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
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ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 20081 เด็กชาย ธนดล สีสุข โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
2 20082 เด็กชาย วชิรพล ค าวงศ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
3 20083 เด็กชาย พทัธพล เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
4 20084 เด็กชาย กวินท์ จิตรงาม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
5 20085 เด็กหญิง ชวลัลกัษณ์ กาวงศอ์า้ย โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 20086 เด็กหญิง สุพชัชา วงศปั์นติ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
7 20087 เด็กชาย ฐิติกร สิทธิกุลเมฆ โรงเรียนอสัสมัชญัล าปาง
8 20088
9 20089
10 20090
11 20091
12 20092
13 20093
14 20094
15 20095
16 20096
17 20097
18 20098
19 20099
20 20100
21 20101
22 20102
23 20103
24 20104
25 20105
26 20106
27 20107
28 20108
29 20109
30 20110
31 20111
32 20112
33 20113
34 20114
35 20115
36 20116
37 20117
38 20118
39 20119
40 20120
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