
รายช่ือนกัเรียน  โครงการ Gifted Math 
วนัท่ี 2-3 กมุภาพนัธ์ 2551 

โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลยั  จ.ลาํปาง 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1. นายนนทป์วิช  นิมมานเกียรติกลุ 2.50 
2. นายปรินทร์  ทองเผอืก 2.75 
3. นายปริวรรต  สุวรรณโน 2.50 
4. นายวีรวฒัน์  ตนัติบริรักษ ์ 1.50 
5. นางสาวณฏัฐธิ์ดา  ชนยทุธ 3.75 
6. นางสาวพรรณรักษ ์ เครือเพลา 3.75 
7. นางสาวพนูศรี  ไชยทองเครือ 4.75 
8. นางสาวนํ้าฝน  อินนนัชยั 3.00 
9. นางสาวอุบลพนัธ์  ชยัชนะ 1.25 
10. นางสาวฉตัรสุดา  มาทา 1.25 
11. นางสาวนพรัตน์  บุญสินวโรทยั 4.75 
12. นางสาวดวงทิพย ์ ไตรศรีวิรัตน์ 5.00 
13. นายณฐัพงศ ์ คงคุม้ 4.50 
14. นายณกานต ์ วงคม์า 3.75 
15. นายศุภวิชญ ์ จุฬาปกรณ์ 3.75 
16. นายเพชร  ขนัสุภา 4.50 
17. นายวิศรุต   ใจบุญ - 
18. นางสาวชมสุดา  มงคลปัญญา 2.75 
19. นายประกาศิต  คูสุวรรณ 4.50 
20. นางสาวปรารถนา  เคหะลุน 4.25 
21. นางสาวหทยัชนก  สายดวงแกว้ 3.00 

โรงเรียนยุพราชวทิยาลยั 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1 นายจกัรพงศ ์ ข้ึนแสน 3.25 
2 นายไตรทศ  ปากาศ 3.50 
3 น.ส.ศรีธนาพร  ศรีสกลุนนท ์ 2.75 
4 นายภานุรุจ    ผนัปินตา 4.50 



5 น.ส.วชัรี  ฟุ้ งวชัรากร 4.50 
6 น.ส.เกศกญัญา  ไทยกลัน่ 3.75 
7 น.ส.กนัตว์รา  รวมก่ิง 3.75 
8 นายขตัทริณ  ดวงแสง 4.25 
9 นายธนวตั  ตั้งสินมัน่คง 4.50 

โรงเรียนศรีสวสัดิ์วทิยาคาร 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1 นายนฤสรณ์   อิงคโชติวณิช 4.50 
2 นายเฉลิมเกียรติ  ดว้งลา - 
3 นายณฐัวฒิุ    เสาร์แดน 4.50 
4 นายอิทธิพร    ชยัสิทธ์ิ 4.75 
5 นายอนนัตชล   ชยพนัธนาการ 4.50 
6 นายวชัรพล  ธนะขวา้ง 3.25 
7 นายณฐัวฒิุ  จ่าแสน 4.50 
8 นายกษิดิศ    แยม้สุนทร 4.25 
9 นายณฐัดนยั   บุญศรี 4.00 
10 นายกฤตศิลป์   ดวงตา 4.50 
11 น.ส.กญัญาณี    อุดอา้ย - 
12 น.ส.หทยัพร  ธนาสนิทกลุ - 
13 น.ส.นวรัตน์   เมืองคาํ 2.75 
14 น.ส.กานตธิ์ดา   วนัเสาร์ - 
15 น.ส.นวลชนก    วงศส์มัพนัธ์ 4.75 
16 น.ส.ฐิศิรักษ ์ โนราช 4.75 
17 น.ส.รัชชนก   ข่มอาวธุ 3.00 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลาํพูน 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1 น.ส.กาญจนา  เทพาคาํ 0.25 
2 น.ส.กานต ์ ปันมงคล - 
3 น.ส.อญัมณี  วงศส์าฟ ู 4.50 
4 น.ส.นุจรี  ธรรมขดัดุก 1.00 
5 น.ส.นิภาพตัร  จกัคาํบาง - 



6 น.ส.ภาณุมาส  มณฑาศิริทรัพย ์ 0.50 
7 นายลิขิต  ธนะเดช 1.75 

 
โรงเรียนสามัคควีทิยาคม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1. นางสาวพิมลพรรณ   ต๊ิบเมืองมา 4.75 
2. นายศิลป์          สจัจะวฒันวิมล 5.00 
3. นางสาวณชัชา        ไชยวฒิุ 5.00 
4. นางสาวศรวณีก ์           ภาชนนท ์ 5.00 
5. นางสาวพรพิมล     สุริยะโชติ 4.75 
6. นางสาวรัชนิกร     เช้ือสะอาด - 
7. นางสาวจารุทยั   ประไพพิทยาคุณ 5.00 
8. นายวนัธงชยั      นนัตรัตน ์ 5.00 
9. นางสาวสโรชา    โสประดิษฐ ์ - 
10. นางสาวปิยะภสัร์    ประกายวิเชียร 4.50 
11. นางสาวศิรดา          อศัวชยัสจัจา 5.00 

โรงเรียนพะเยาพทิยาคม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1. นายจารุกิตต์ิ   ธิติพรพงศ ์  4.75 
2. นายปรีติ   หาญสุขจริยา 0.50 
3. นายรัฐเขต  งามเมือง 3.25 
4. นายลทัธพล  เกิดสุข   5.00 
5. นายกอ้งนรินทร์   อินลือ   3.50 
6. นายวนัเฉลิม   พรหมดวง 4.75 
7. นางสาวชญัญา   หุนานนทศกัด์ิ 5.00 
8. นางสาวสวรรยา   ไชยชนะ 4.00 
9. นางสาววิลาสินี   ศีติสาร 5.00 

โรงเรียนสันป่าตอง 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1 นายณฐัวชัร  อจัฉริยสกลุชยั - 
2 นายกฤษณ์  กอํงแกว้ - 



3 นางสาวสุมิตรา  ปัญญาแกว้ - 
4 นางสาวนิภาวรรณ  หมูคาํ 4.75 
5 นางสาวธิติสุดา  ช่ืนใจ 4.75 
6 นางสาวธญัญารัตน์  สิงห์แดง - 
7 นายณฐัพงษ ์ แกว้มูล - 
8 นายอนิวตัร  กอ้นนาค - 
9 นายวชัรพล  ไอยรัตน ์ - 
10 นายสาโรจน์  คุณยศยิง่ - 
11 นายปฏิวติั  พนิิจสุวรรณ - 
12 นายชยัญาพร  ฝ้ันมูล - 
13 นางสาวพรพิมล  อุทธิยา - 
14 นางสาวพชัรินทร์  ใจแกว้ 5.00 
15 นางสาวปริญญา  หลา้เตน็ 4.25 

โรงเรียนวชิรวทิย์ 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1. นาย รีลภสั  ไชยปะ  - 
2. นาย อรรควิทย ์  สละม่วง - 
3. นาย ณฐัพล  คาํป่ินคาํ - 
4. นาย พงศกร  มาระเนตร 3.25 
5. นาย ปรีดา  พรหมวนิช 3.25 
6. นาย ปริญญา  สามารถ 3.25 
7. นาย ธญัสิทธ์ิ  ตระกลูชนะ - 
8. นาย นพพร ยศประสงค ์ - 
9. น.ส. ชนยัพร ชนะพลู - 



โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1 นางสาวธนภรณ์  ศุภางคะรัตน์ 4.00 
2 นางสาวสิริน  ไตรวฒิุพิพฒัน์กลุ 4.25 
3 นางสาวธิดารัตน์  สิทธิศกัด์ิ 5.00 
4 นายวิทวสั  พชัรินทร์ศกัด์ิ 4.75 
5 นายรตน  จาํปาทอง 5.00 
6 นางสาวมนสัว ี สมเจริญสิน 3.75 
7 นางสาวเลอศิริ  ภทัรวิศิษฏสิ์ณธ์ - 
8 นายภาณุพน  บริสุทธนารักษ ์ 3.50 
9 นายกิตต ์  ปัญญารัตน์ 4.00 
10 นายเจษฎา  ดว้งทรง - 
11 นายปวรปรัชญ ์ สหสัศพาสน์ 5.00 
12 นางสาวเยน็ภทัร์  คาํแดงยอดไตย 4.25 
13 นายอธิป  อรรครัตนกลุ 5.00 
14 นายสนัติภาพ  ศรีสมบูรณ์ 4.75 
15 นายนพรุจ  เลา้พรพิชยานุวฒัน์ 3.50 
16 นายศลัย ์ ศรีสกลุ 5.00 
17 นายพิชญ ์ อุปพงศ ์ 4.00 
18 นายนนทกร  ฮัน่ตระกลู 5.00 
19 นายสณัห์  กฤติการักษ ์ 4.00 
20 นายวิทูร  ศิริอุยานนท ์ 4.00 
21 นางสาวสุนทรีญา   เห่วซ่ึงเจริญ 4.25 
22 นายณรงค ์ บริจินดากลุ 5.00 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวดัน่าน 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1. นางสาว  นภสัสร     สารรัตนะ ไปทุน AFS 
2. นางสาว  ภทัรวลยั     ประภาศิริ 3.75 
3. นางสาว  รัชนีพร    ยกุตปรีชา 4.25 
4. นางสาว  วิลาสินี    อินตุย้ 3.75 
5. นางสาว  ธนพรรณ     กวาวพิวงศ ์ 3.75 



6. นางสาว  มณฑินี     ผลประเสริฐ 4.50 
7. นางสาว  ธิดารัตน์     ทิอวน 2.75 
8. นางสาว  เบญริตา      จิตอารี 5.00 
9. นางสาว  ศรัณยพ์ร    สุวรรณ 3.50 
10. นางสาว  สิรินทรา    ยาแกว้ 4.75 
11. นางสาว  ขวญัอร     เทพสุคนธ์ 5.00 
12. นางสาว  จนัทิมา    จนัทิ 2.75 
13. นาย  ธนกร  รัตนโกศล 4.50 
14. นางสาว  อภิญญา  พรมรังฤทธ์ิ 1.25 
15. นาย  นิพิฐพนธ์   คาํยศ 2.00 
16. นาย  สุรชาติ   ศิริพฒัน์ 1.75 
17. นาย  นนัทพงศ ์  สารรัตนะ 4.50 
18. นายสนัติภาพ  เข่ือนระนะ 5.00 
19. นางสาวพสชนนั  เธียรสูตร 5.00 
20. นายปัญญาเลิศ  ธรรมพิทกัษ ์ 4.00 
21. น.ส.ปศุนา  พฒุซอ้น 5.00 
22. น.ส.อรชา  เอกนนัท ์ 2.50 



โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1 นายนิติพทัธ์      กนัทว ี 4.50 
2 นายวิศรุต         ตนัพฤทธิอนนัต ์ 4.75 
3 น.ส. ปุณณภา     นนทิพงศ ์ 2.00 
4 น.ส.วรัชญา      บุญลอ 0.00 
5 นายกิตติพล      สจัจะวาที 3.50 
6 น.ส.ชลธิชา       เพช็รอดัขาว - 
7 น.ส.ณฐักานต ์   ชยัพฒันาวรรณ 2.00 
8 น.ส.พิชญา         ตรรกไพจิตร 3.75 
9 นายไกรสร         สุขสานต ์ 4.00 
10 นายภีมพศ          วิจิตร 4.75 
11 นาย ชูกิจ             เรือนเป็ง - 
12 น.ส.สุธาสินี        เพช็รอุดม 2.75 
13 นายชยาวฒิุ        พนัธ์ศรีวงค ์ 4.75 
14 นายธีรภทัร         แสงมีอานุภาพ 4.25 
15 นายอนิรุทธ์         กาว ี 4.75 
16 นายชุติเทพ         ทีฆพฒิุ 4.00 
17 นายทิวทศัน์        กองวงศ ์ - 
18 นายปณิธาน        คงสุภาพศิริ - 
19 น.ส.พชัราภรณ์    กาวิละ 5.00 
20 น.ส.วรรณกร      ชาวอ่างทอง 1.75 
21 น.ส.รัตนา           อเนกศิริกลุ - 
22 นายธนพล          เจง็สืบสนัต ์ 4.75 
23 น.ส.สิริกลัยา      เวชพร 5.00 
24 น.ส.วฤนดา       พรหมโชติ 1.25 
25 นายจุติสิน   เลิศบุญยพนัธ์ 4.75 

โรงเรียนจักรคาํคณาทร 
ลาํดบัท่ี ช่ือ คร้ัง 3 

1 นางสาวบุณฑริกา    นามบุปผา 5.00 
2 นางสาวสิรินภา    จนัทรตระกลู 4.75 



3 นายนรุตม ์   เมืองสุวรรณ 3.00 
4 นางสาวชญานิน    หาญประโคน 4.50 
5 นางสาวรัญชนา    ยีห่วา 5.00 
6 นางสาวชนิดา    ใจรังสี 3.75 
7 นางสาวสุจิตรา    อินถาแป้น 4.50 
8 นายณฐักิตต์ิ   เรือนมณี 5.00 
9 นางสาวปานสิริ    ติดทะ 5.00 
10 นางสาวถลชันนัท ์   ลงักาพนิธ์ุ 4.75 
11 นางสาวนลินี    จินดาหลวง 5.00 
12 นางสาวพรทิพย ์   ทาเจริญ 5.00 
13 นางสาวกลัยาณี   ยิม้แยม้ 5.00 
14 นายนฐัพล    มะโนเพญ็ 4.75 
15 นางสาวนฐัวรรณ    วรรณภิละ 4.75 
16 นางสาวนาถชนก   เพชรศรี 3.75 
17 นางสาวศุจินนัท ์   จนัทร์เอ่ียม 4.50 
18 นางสาวกนกวรรณ    นอ้ยเครือ 4.75 
19 นางสาวจุรีพร    สุยะดี 4.50 
20 นายกฤษฎา    แสนสมบูรณ์ 2.75 
21 นางสาวณฐักานต ์   ราชกรม 3.75 
22 นายกฤษนนัท ์   แสนแกว้ - 
23 นายสิทธา    เอกกมล - 
24 นางสาวอรวรรณ    พรมแดง 3.00 
25 นางสาวนนัทพร    โยกาศ 4.75 
26 นายณฐักร    กนัทาใจ 4.25 
27 นางสาวณิชากมล    สหสุนทร 2.50 
28 นางสาวสุดารัตน์    ยาวฑุฒิ 3.50 
29 นายจกัรวาล    ปัญญาแกว้ - 

 
30 นายเสกสรร    จนัทร์ทิพย ์ 2.75 
31 นายณฐันนัท ์   เรือนมณี 1.75 
32 นางสาวอรพรรณ    ปันทะธง 4.25 



33 นายณฐัวฒิุ    ใจจิตร 3.75 
34 นางสาวปรารถนา    ลงักาพินธ์ุ 3.75 
35 นางสาวสุกญัญา    สุวิทยช์ยานนท ์ 3.50 
36 นายศรายทุธ    ต๊ิบดวง 4.50 
37 นายอนุรักษ ์   เด่นดาวเรือง 3.00 
38 นายนนทพ์ิศิษฎ ์   ชูศรีบุตร 3.00 
39 นางสาวศรกมล    รัตนปัญญา 4.25 
40 นางสาวฉตัรขวญั    คิดดี 2.75 
41 นางสาววาสนา    อุ่นชาติ 4.50 
42 นางสาวกรรภิรมย ์   อยูช่า 4.50 
42 นางสาวจิรประภา    อะโนมยั 4.25 
44 นางสาวสิริวจันีย ์   กะตะศิลา 4.75 
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