
รายช่ือผู้สมัครสอบความสามารถทางคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562

ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 30001 เด็กหญิง ธวลัหทยั แลกนัทะ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
2 30002 เด็กชาย ปภาวิน ชิวหรัตน์ โรงเรียนล าปางกลัยาณี
3 30003 เด็กหญิง อรไพลิน บุรพาสิริ โรงเรียนประชาราชวิทยา
4 30004 เด็กชาย ก่อกุศล ตณัฑอ์ าไพ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
5 30005 เด็กชาย ธีรภทัร์ จิตตวฒันรัตน์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 30006 เด็กชาย ธนบดี แกว้ชยั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
7 30007 เด็กหญิง อาริยา เหล็กแกว้ โรงเรียนเสด็จวนชยางคก์ูลวิทยา
8 30008 เด็กหญิง นฤพรณ์ ศกัด์ิชยั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
9 30009 เด็กหญิง จิรัฏฐยา ภูมิพนัธ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
10 30010 เด็กหญิง ธมัมจารี อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
11 30011 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ยาวิละ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
12 30012 เด็กหญิง ชชัฎาพร มงคลสวสัด์ิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
13 30013 เด็กชาย คุลิกา ศรีค  าชุม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
14 30014 เด็กชาย ภพธร อนุสรณ์นรการ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
15 30015 เด็กชาย ณฐันนท์ หงษใ์จสี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
16 30016 เด็กชาย ธนชิต สิริเยาวลกัษณ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
17 30017 เด็กหญิง นพมาศ เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
18 30018 เด็กหญิง ธนัยช์นก ต๊ะอินทร์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
19 30019 เด็กหญิง กมลลกัษณ์ มาชม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
20 30020 เด็กหญิง อธิษฐาน สารพล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
21 30021 เด็กชาย วรัญญู บุญเรืองทา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
22 30022 เด็กหญิง จิรัชยา จนัทะสุวนันะ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
23 30023 เด็กหญิง สริตา รินทร์แกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
24 30024 เด็กชาย สิรวิชญ์ คตชาคร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
25 30025 เด็กชาย ธนกฤต สมฤทธ์ิ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
26 30026 เด็กหญิง จิรัชญา แกว้จนัต๊ะ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
27 30027 เด็กหญิง ณภทัร ศรีประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
28 30028 เด็กชาย ณฐันนท์ ธนสิทธ์ิสุนทร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
29 30029 เด็กหญิง มธุกนัตา ทรัพยเ์สนาะ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
30 30030 เด็กหญิง ปลายฟ้า บู่แยม้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
31 30031 เด็กหญิง ธนัยชนก วีรเดชะ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
32 30032 เด็กหญิง อ่ินฉตัร วงคธิ์ดา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
33 30033 เด็กหญิง ณฐักฤตา อินต๊ะขนั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
34 30034 เด็กชาย ปกรณ์ พงษคุ์ณากร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
35 30035 เด็กชาย กอ้งภพ กอไธสง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
36 30036 เด็กชาย จิณณธรรม ไชยลงักา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
37 30037 เด็กหญิง ปภาพินท์ บุญเต่ียม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
38 30038 เด็กหญิง สุธินี ฤกษสุ์ภา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
39 30039 เด็กชาย กมลภพ เณรรอด โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
40 30040 เด็กชาย พิพฒัน์พงศ์ ประทุมโทน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
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ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 30041 เด็กชาย สุรชชั โสภา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
2 30042 เด็กหญิง วริศษริยา มีใจวงค์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
3 30043 เด็กหญิง นภนภสั อินทร์ชยัเทพ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
4 30044 เด็กหญิง บณัฑิตา ตาค า โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
5 30045 เด็กหญิง ขวญัจิรา วงคช์มภู โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 30046 เด็กหญิง ปวิตรา ฝ้ันเเกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
7 30047 เด็กหญิง พชัชา พรหมสิงห์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
8 30048 เด็กชาย ธนากร สนัตกิจ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
9 30049 เด็กชาย ปริญญา กาจารี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
10 30050 เด็กหญิง สุปรียา มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
11 30051 เด็กชาย ภูมินนัท์ สมศรี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
12 30052 เด็กชาย นรากร ฝ้ันตาเก้ียว โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
13 30053 เด็กชาย รัชชานนท์ ไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
14 30054 เด็กชาย ภูมิพฒัน์ ไชยพรหม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
15 30055 เด็กชาย ถิรวิทย์ ยอดปนนัท์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
16 30056 เด็กชาย ภูริช ค าปาเช้ือ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
17 30057 เด็กหญิง ฐิติชญา เทียมถนอม โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
18 30058 เด็กหญิง เสาวนนัท์ คนึงคิด โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
19 30059 เด็กหญิง กญัญาณฐั เครือจินจ๋อย โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
20 30060 เด็กหญิง ธญัญาเรศ สายปินตา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
21 30061 เด็กชาย อมรวิชญ์ ชุมภู โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
22 30062 เด็กหญิง รวิสรา โยธิน โรงเรียนประชาราชวิทยา
23 30063 เด็กหญิง นิจฉรา ขนัอินผูก โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
24 30064 เด็กหญิง นิรัชพร จอมค า โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
25 30065 เด็กหญิง นิชานาถ สารชยั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
26 30066 เด็กชาย ภูมิทรัพยอ์นนัต์ เทียมแกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
27 30067 เด็กชาย จารุวิทย์ คิดอ่าน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
28 30068 เด็กชาย ปริญ มิตรเจริญ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
29 30069 เด็กชาย ประสบโชค ตรียกูล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
30 30070 เด็กหญิง อชัฌาพิชญ์ ยศบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
31 30071 เด็กชาย กิตติ ช่อไชยกุล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
32 30072 เด็กชาย ชาญธาดา แยม้แสง โรงเรียนอสัสมัชญัล าปาง
33 30073 เด็กหญิง วสิตา อินใจ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
34 30074 เด็กหญิง เพญ็พิชญา ทิพยม์ณี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
35 30075 เด็กหญิง เอมวิตรา วงคบ์ุญตนั โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
36 30076 เด็กหญิง ชนิตา เครือสาร โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
37 30077 เด็กชาย สนัติสุข จงกล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางคน์คร

38 30078 เด็กชาย วชร อินทพนัธุ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
39 30079 เด็กชาย คิม ศิลพรกรกุล โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
40 30080 เด็กชาย ภควตั ศรจนัทร์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
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ที่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร
โรงเรียน หมายเหตุ

1 30081 เด็กหญิง ปุณณภา จารุเหตุ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
2 30082 เด็กหญิง ธญัวรัตม์ อินทราเครือ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
3 30083 เด็กหญิง ณฎัฐณิชา อุตุดี โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
4 30084 เด็กหญิง ชนกนนัท์ ต  าแหน่งจีน โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
5 30085 เด็กหญิง แพรลดา กนัทา โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
6 30086 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศิลประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
7 30087 เด็กหญิง จิรัชญา เทศศรีเมือง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
8 30088 เด็กชาย พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
9 30089 เด็กหญิง ศศิภา วงคท์อง โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
10 30090 เด็กหญิง นทัธมน แตงแกว้ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
11 30091 เด็กชาย เปรม ศุภศรีสรรพ์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
12 30092 เด็กชาย ภูริช เสนาสงัข์ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
13 30093 เด็กชาย กนัตธี์ร์ เนตรวิศุทธ โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลยั
14 30094
15 30095
16 30096
17 30097
18 30098
19 30099
20 30100
21 30101
22 30102
23 30103
24 30104
25 30105
26 30106
27 30107
28 30108
29 30109
30 30110
31 30111
32 30112
33 30113
34 30114
35 30115
36 30116
37 30117
38 30118
39 30119
40 30120
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