
รายชื่อนักเรียน  โครงการ  Gifted Math 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) 

1. นางสาวพิมลวรรณ   ติ๊บเมืองมา 4.38   
2. นายศิลป          สัจจะวัฒนวมิล 4.75   
3. นางสาวณัชชา        ไชยวุฒิ 4   
4. นางสาวศรวณีก      ภาชนนท 3.13   
5. นางสาวพรพิมล     สุริยะโชติ 3.75   
6. นางสาวรัชนีกร     เชื้อสะอาด 4.75   
7. นางสาวจารุทัย   ประไพพิทยาคุณ 4   
8. นายวันธงชัย      นันตรัตน 2.38   
9. นางสาวสโรชา    โสประดิษฐ 4.13   
10. นางสาวปยะภัสร    ประกายวิเชียร 2.75   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียน โรงเรียนศรีสวสัด์ิวิทยาคาร 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 

มัธยมปที่ 4 



ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) 
1 นายนฤสรณ   อิงคโชติวณชิ 3.38   
2 นายเฉลิมเกียรติ  ดวงลา 2.38   
3 นายณัฐวุฒิ    เสารแดน 3.13   
4 นายอิทธิพร    ชัยสิทธิ ์ 2.25   
5 นายอนันตชล   ชยพันธนาการ 3.25   
6 นายธนพัฒน  ไพบูลย ขาดสอบ   
7 นายวัชรพล  ธนะขวาง 3.25   
8 นายณัฐวุฒิ  จาแสน ขาดสอบ   
9 นายกษิดิศ    แยมสุนทร 3.13   
10 นายณัฐดนัย   บุญศรี 3.13   
11 นายกฤตศิลป   ดวงตา 3.25   
12 น.ส.กัญญาณี    อุดอาย 3.88   
13 น.ส.หทัยพร  คําสอน ขาดสอบ   
14 น.ส.ภัทรพร    เรืองฤทธิ์ ขาดสอบ   
15 น.ส.นพรัตน   กองบัวใหม ขาดสอบ   
16 น.ส.นวรัตน   เมืองคํา 4   
17 น.ส.โสภิดา   เจริญชัย ขาดสอบ   
18 น.ส.ดวงหทัย   จุลนิธิ ขาดสอบ   
19 น.ส.ชรัญญา   พานิช ขาดสอบ   
20 น.ส.กานตธิดา   วันเสาร 3.13   
21 น.ส.สาธิญา  แกวถา ขาดสอบ   
22 น.ส.ภัทราพร  ทางดี ขาดสอบ   
23 น.ส.นวลชนก    วงศสัมพันธ 3.13   
24 น.ส.กมลกานต   ศรีธิ ขาดสอบ   
25 น.ส.ฐิศิรักษ  โนราช 2.75   
26 น.ส.ชัชฎาภรณ    แสนชัย ขาดสอบ   
27 น.ส.รัชชนก   ขมอาวุธ 2.13   
28 น.ส.กนกวรรณ   งามนันท ขาดสอบ   

 

 

 
รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 

โรงเรียนสตรีศรนีาน จังหวัดนาน 
มัธยมปที่ 4 



ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) 
1. นางสาว  นภัสสร     สารรัตนะ 4.25   
2. นางสาว  ภัทรวลัย     ประภาศิริ 3.25   
3. นางสาว  รัชนีพร    ยุกตปรีชา 0.88   
4. นางสาว  วลิาสนีิ    อินตุย 1.88   
5. นางสาว  ธนพรรณ     กวาวพวิงค 2.13   
6. นางสาว  มณฑินี     ผลประเสริฐ 1.38   
7. นางสาว  ธิดารัตน     ทิอวน 2.88   
8. นางสาว  เบญริตา      จิตอารี 2.13   
9. นางสาว  ศรัณยพร    สุวรรณ 2.88   
10. นางสาว  สิรินทรา    ยาแกว 2.75   
11. นางสาว  ขวัญอร     เทพสุคนธ 2.75   
12. นางสาว  ธวัลยา     สิทธิยศ 1.75   
13. นางสาว  จันทิมา    จันทิ 1.75   
14. นาย  กฤษฏา   อานุภาเวนะวัฒน ขาดสอบ   
15. นาย  ธนากร  รัตนโกศล 2.5   
16. นางสาว  อภิญญา  พรมรังฤทธิ์ 0.75   
17. นางสาว  สมิตานัน    ปานประกิจ ขาดสอบ   
18. นางสาว  ณัฏฐนัช   รอดเลิศ ขาดสอบ   
19. นาย  นิพิฐพนธ   คํายศ 2.13   
20. นางสาว  รัชฎาภรณ    ขัดแกว ขาดสอบ   
21. นาย  สุรชาติ   ศิริพัฒน 0.25   
22 นาย  นันทพงศ   สารรัตนะ 3   
23 นายสันติภาพ  เขื่อนระนะ 2   
24 นางสาวพสชนัน  เธียรสูตร 2.88   
25 นายปญญาเลิศ  ธรรมพิทักษ 2.63   
26 ด.ญ.ศิวะภรณ  สิริบรรสพ 2.13   

 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 



โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 
มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 เก็บ 

5% 
ครั้งที่ 2 เก็บ 5% ครั้งที่ 3 เก็บ 

5% 
1. นายนิติพัทธ      กันทวี 3.13   
2. นายวิศรุต         ตันพฤทธิอนันต 0   
3. น.ส.ปุณณภา     นนทิพงศ 3.88   
4. น.ส.วรัชญา      บุญลอ 2.75   
5. นายกิตติพล      สัจจะวาศ ี 2.88   
6. นายศิวัช           ฟูเจริญ 3   
7. น.ส.ชลธิชา       เพ็ชรอัดขาว 4.63   
8. น.ส.ณัฐกานต    ชัยพัฒนาวรรณ 2.88   
9. น.ส.พิชญา         ตรรกไพจิตร 3.38   
10. นายไกรสร         สุขสานต 2   
11. นายภีมพศ          วิจิตร 4.88   
12. นาย ชูกิจ             เรือนเปง 4.75   
13. น.ส.สุธาสินี        เพ็ชรอุดม 4.25   
14. นายชยาวุฒิ        พันธศรีวงค 3.25   
15. นายธีรภัทร         แสงมีอานุภาพ 3.88   
16. นายอนิรุทธ         กาวี 4.25   
17. นายชุติเทพ         ทีฆพุฒิ 4.63   
18. นายทิวทัศน        กองวงศ 4.13   
19. นายปณิธาน        คงสุภาพศิริ 3   
20. น.ส.พัชราภรณ    กาวิละ 4.38   
21. น.ส.วรรณกร      ชาวอางทอง 2.5   
22. น.ส.รัตนา           อเนกศิริกุล 2.25   
23. นายธนพล          เจ็งสืบสันต 2.38   
24. น.ส.สิริกัลยา      เวชพร 4.25   
25. น.ส.วฤนดา       พรหมโชติ 1   

 

 

 

 
 
 



รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนวิชยัวิทยา 

มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 เก็บ 5% ครั้งที่ 2 เก็บ 

5% 
ครั้งที่ 3 เก็บ 

5% 
1 นางสาวลกัษมี  มาลี 1   
2 นางสาวจีรนันท  ประกอบการ 0.88   
3 นายฉลาด  ชื่นรินทร   ขาดสอบ   
4 นายกองเกียรติ  โปริตา ขาดสอบ   
5 นายวินิจ  วิชญาณรัตน ขาดสอบ   
6 นางพันธวิไล  จรุงจรูญพันธ 1.5   
7 นางสาวลลิตา  รุงเรืองวรนนท 0.25   
8 นายเกริก  กองทอง ขาดสอบ   
9 นายพิสิฐ  กิจศุภกาญจน ขาดสอบ   
10 นางสาวรวีญา  รุงเรือง 0.5   
11 นางสาวสุธาสินี  ขาวจาว 0   
12 นางสาวเหมือนเขียน  เล็กกมล ขาดสอบ   
13 นางสาวนภัสถ  บุญประเสริฐ ขาดสอบ   
14 นางสาวสวุิมล  ชัยยา ขาดสอบ   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนจักรคําคณาทร 

มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 เก็บ 5% ครั้งที่ 2 เก็บ 5% ครั้งที่ 3 เก็บ 5%

1 นางสาวบุณฑริกา    นามบุปผา 2.13   
2 นางสาวสิรินภา    จันทรตระกูล ขาดสอบ   
3 นายนรุตม    เมืองสุวรรณ 1.25   
4 นางสาวชญานิน    หาญประโคน 1.75   
5 นางสาวรัญชนา    ยี่หวา 3.88   
6 นางสาวชนิดา    ใจรังส ี 1.13   
7 นางสาวสจุิตรา    อินถาแปน 3.13   
8 นายณัฐกิตติ์   เรือนมณี 1.63   
9 นางสาวปานสิริ    ติดทะ 2.5   

10 นางสาวถลัชนันท    ลังกาพินธุ 1.88   
11 นางสาวนลินี    จินดาหลวง 3.38   
12 นางสาวพรทิพย    ทาเจริญ 1.25   
13 นางสาวกลัยาณ ี  ยิ้มแยม 2.88   
14 นายนัฐพล    มะโนเพ็ญ 2.25   
15 นางสาวนัฐวรรณ    วรรณภิละ 1.88   
16 นางสาวนาถชนก   เพชรศรี 1.63   
17 นางสาวศุจินันท    จันทรเอ่ียม 2.5   
18 นางสาวกนกวรรณ    นอยเครือ 1.88   
19 นางสาวจุรีพร    สุยะดี 3.38   
20 นายกฤษฎา    แสนสมบูรณ 3.5   
21 นายธนพัทธ    พรหมพิงค 1.38   
22 นางสาวณัฐกานต    ราชกรม 1   
23 นายกฤษนันท    แสนแกว 2.13   
24 นายสิทธา    เอกกมล 0.75   
25 นางสาวอรวรรณ    พรมแดง 1.63   
26 นางสาวนันทพร    โยกาศ 2   
27 นายณัฐกร    กันทาใจ 1.13   
28 นางสาวณิชากมล    สหสุนทร 1   
29 นางสาวสุดารัตน    ยาวุฑฒิ 2.25   
30 นายจักรวาล    ปญญาแกว 1.75   

 



-2- 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 เก็บ 5% ครั้งที่ 2 เก็บ 5% ครั้งที่ 3 เก็บ 5%
31 นายเสกสรร    จันทรทิพย 2.25   
32 นายณัฐนันท    เรือนมณี 2.38   
33 นางสาวอรพรรณ    ปนทะธง 1.5   
34 นายณัฐวุฒิ    ใจจิตร 2   
35 นางสาวปรารถนา    ลังกาพินธุ 3.88   
36 นางสาวสกุัญญา    สุวิทยชยานนท 0.25   
37 นายศรายุทธ    ติ๊บดวง 1.75   
38 นายอนุรักษ    เดนดาวเรือง 1.88   
39 นายนนทพิศิษฎ    ชูศรีบุตร 1.25   
40 นางสาวศรกมล    รัตนปญญา 2.5   
41 นางสาวฉัตรขวญั    คิดดี 1.25   
42 นางสาววาสนา    อุนชาติ 1.25   
43 นางสาวกรรภิรมย    อยูชา 2.13   
44 นางสาวจิรประภา    อะโนมัย 1.88   
45 นางสาวสิรวิัจนีย    กะตะศิลา 1.38   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลยั  จ.ลําปาง 
ปการศึกษา 2549 



มัธยมปที่ 4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 เก็บ 5% ครั้งที่ 2 เก็บ 

5% 
ครั้งที่ 3 เก็บ 

5% 
1. นางสาวณัฏฐิกานต  กันกา 3.75   
2. นายนนทปวิช  นิมมานเกียรติกุล 0.5   
3. นายปรินทร  ทองเผือก 3.5   
4. นายปริวรรต  สุวรรณโน 2.38   
5. นายวีรวัฒน  ตันติบริรักษ 4.13   
6. นางสาวณัฏฐธิดา  ชนยุทธ 3   
7. นางสาวพรรณรกัษ  เครือเพลา 3.88   
8. นางสาวพูนศรี  ไชยทองเครือ 2.25   
9. นางสาวน้ําฝน  อินนันชัย 4.25   
10. นางสาวนิธิวดี  วรรณโวหาร 2.88   
11. นางสาวอุบลพันธ  ชัยชนะ 3.38   
12. นางสาวฉัตรสุดา  มาทา 1.75   
13. นางสาวนพรัตน  บุญสินวโรทัย 1.5   
14. นางสาวดวงทิพย  ไตรศรีวิรัตน 3.38   
15. นายณัฐพงศ  คงคุม 3.88   
16. นายณกานต  วงคมา 3.13   
17. นายศุภวิชญ  จุฬาปกรณ 3.63   
18. นางสาวภัทรา  ดําเนินสวัสด์ิ 2.88   
19. นายเพชร  ขันสภุา 3.13   
20. นายวิศรุต   ใจบุญ 1.63   
21. นางสาวชมสุดา  มงคลปญญา 2.75   
22. นายประกาศิต  คูสุวรรณ 4.88   
23. นางสาวปรารถนา  เคหะลุน 3.88   
24. นางสาวหทัยชนก  สายดวงแกว 2   
25. นายใจประภัสส  วองวัฒนโรจน ขาดสอบ   
26. ด.ช. ธนพร  ปฏิกรณ ขาดสอบ   

 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 



มัธยมปที่ 4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1  (5%) ครั้งที่ 2  (5%) ครั้งที่ 3  (5%)

1. นายจารุกิตติ์   ธิติพรพงศ   2.38   
2. นายปรีติ   หาญสุขจริยา 1.5   
3. นายรัฐเขต  งามเมือง 3   
4. นายลัทธพล  เกิดสุข   2.13   
5. นายกองนรินทร   อินลือ   2.5   
6. นายการตภท   เจริญชัยวัฒน  ขาดสอบ   
7. นายวันเฉลิม   พรหมดวง 4   
8. นางสาวชัญญา   หุนานนทศักด์ิ 2.75   
9. นางสาวชวิศาชล   นนทศรี   ขาดสอบ   
10. นางสาวสวรรยา   ไชยชนะ 1.5   
11. นางสาววลิาสินี   ศีติสาร 2.63   
12. นางสาวอภิชญา   ปงเมือง   1   
13. นางสาวณัฐสุดา   ทะลิ ขาดสอบ   
14. นางสาวสลุาลวิลัย   วินท ขาดสอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1  (5%) ครั้งที่ 2  (5%) ครั้งที่ 3  (5%)

1 นางสาวธนภรณ  สุภางครัตน 3.13   
2 นางสาวสิริน  ไตรวุฒิพิพัฒนกุล 2   
3 นางสาวธิดารัตน  สิทธิศักด์ิ 1   
4 นายธนภัทร  เชาววิศิษฐเสร ี ลาออก   
5 นางสาวอรณิช  งามพาณิชย ลาออก   
6 นายวิทวัส  พชัรินทรศักด์ิ 1.63   
7 นายรัตน  จําปาทอง 1.88   
8 นางสาวมนัสวี  สมเจริญสิน 1.5   
9 นายอวิรุทธ  สุขแยม 1.88   

10 นายภาณุพน  บริสุทธนารักษ 2   
11 นายณภัทร  เดียวกลุ 1.75   
12 นายกิตต   ปญญารัตน 0.5   
13 นายเจษฎา  ดวงทรง 2.13   
14 นางสาวเปรมิกา  อินทะพันธ ลาออก   
15 นายปวรปรัชญ  สหัสศพาสน 1.25   
16 น.ส.ลักขณา  อดิเรกลาภวงศ ลาออก   
17 นางสาวเย็นภัทร  คําแดงยอดไตย 2.13   
18 นายอธิป  อรรครัตนกุล 0.88   
19 นายสันติภาพ  ศรีสมบูรณ 1.38   
20 นายนพรุจ  เสาพรพิชยานุวัฒน 1.5   
21 นายศัลย  ศรีสกุล ขาดสอบ   
22 นายพิชญ  อุปพงศ 4   
23 นายชานันท  อักษรศรี ลาออก   
24 นางสาวกุศลิน  เดชสุภา ลาออก   
25 นายนนทกร  ฮันตระกูล 3.13   
26 นายสัณห  กฤติการักษ 1.63   
27 นายวิทูร  ศิริอุยานนท 2.13   
28 นางสาวสุนทรียา   เหวซึ่งเจริญ 1.5   
29 นายสุกิจ   ฉันทวัฒน ลาออก   
30 นายณรงค  บริจินดากุล 0   

 



รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1  (5%) ครั้งที่ 2  (5%) ครั้งที่ 3  (5%)

1 น.ส.ตรีชฎา  จองคํา ขาดสอบ   
2 นายจักรพงศ  ขึ้นแสน 1.38   
3 นายไตรทศ  ปากาศ 0   
4 น.ส.ศรีธนาพร  ศรีสกุลนนท 0.88   
5 นายภานุรุจ    ผันปนตา 2.63   
6 น.ส.วัชรี  ฟุงวชัรากร 2   
7 น.ส.เกศกัญญา  ไทยกลั่น 2.5   
8 น.ส.กันตวรา  รวมกิ่ง 5   
9 นายขัตทริณ  ดวงแสง 3.25   
10 นายธนวัต  ตั้งสินม่ันคง 0.88   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนสวนบญุโญปถัมภ  ลาํพูน 

มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) ครั้งที่ 2 (5%)

1 น.ส.กาญจนา  เทพาคํา 4   
2 น.ส.กานต  ปนมงคล ขาดสอบ   
3 น.ส.อัญมณี  วงศสาฟ ู 3.88   
4 น.ส.นุจรี  ธรรมขัดดุก 3.75   
5 น.ส.พิมพพนิต  สมศรี ขาดสอบ   
6 นายลิขิต  ชนะเดช ขาดสอบ   
7 น.ส.ณัฏฐวี  ตาสกุล ขาดสอบ   
8 น.ส.ณัฐนันท  เนตรใหญ ขาดสอบ   
9 น.ส.ปณัฏดา  ทองวิเชียร ขาดสอบ   
10 น.ส.นิภาพัตร  จักคําบาง 4.13   
11 น.ส.หงสหยก  สุธรรม ขาดสอบ   
12 น.ส.ปยะนารถ  อยูสุข ี ขาดสอบ   
13 น.ส.ภาณุมาส  มณฑาศิริทรัพย 0.25   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนสันปาตอง 

มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) ครั้งที่ 2 (5%)

1 นายณัฐวัชร  อัจฉริยสกลุชัย 1.13   
2 นายกฤษณ  กํองแกว 1.5   
3 นางสาวสุมิตรา  ปญญาแกว 1.38   
4 นางสาวนิภาวรรณ  หมูคํา 1   
5 นางสาวธิติสุดา  ชื่นใจ 1   
6 นางสาวธัญญารัตน  สิงหแดง 1.13   
7 นายณัฐพงษ  แกวมูล 1.13   
8 นายอนิวัตร  กอนนาค 1.25   
9 นายวัชรพล  ไอยรัตน 1.63   
10 นายสาโรจน  คุณยศยิ่ง 1   
11 นายปฏิวัติ  พินิจสุวรรณ 1.13   
12 นายชัยญาพร  ปนมูล 1.25   
13 นางสาวพรพิมล  อุทธิยา 1   
14 นางสาวประภาจรีย  ใจงาม 1.25   
15 นางสาวพชัรินทร  ใจแกว 2.88   
16 นางสาวปริญญา  หลาเต็น 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนวชริวิทย 

มัธยมปที่  4 
ลําดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 (5%) ครั้งที่ 2 (5%) ครั้งที่ 2 (5%)

1. นาย รีลภัส  ไชยปะ  2.25   
2. นาย อรรควิทย   สละมวง 1   
3. นาย ณัฐพล  คําปนคํา 1.25   
4. นาย พงศกร  มาระเนตร 1.75   
5. นาย ปรีดา  พรหมวนิช 1.75   
6. น.ส. กมลวรรณ  คันกวด 1.75   
7. นาย ปริญญา  สามารถ 1.75   
8. นาย ธัญสิทธิ์  ตระกูลชนะ 1.25   
9. นาย นพพร ยศประสงค 1.63   
10. น.ส. ชนัยพร ชนะพูล 1   
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