
รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนจกัรคาํคณาทร 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5% 

1 นายวิทวสั  เมืองมูล 2.875 
2 นายทวเีกียรติ  วงคค์าํปวน 3.625 
3 น.ส.ปัทมาภรณ์  จนัทร์มาทอง 1.75 
4 นายธนาวฒัน์  พนัทอง 4.25 
5 น.ส.สาวิตรี  แสนหลวง 2.625 
6 นายปฏิพล  ปาอินทร์ 1.875 
7 น.ส.สุปรียา  สียะ 2.875 
8 น.ส.จนัทร์จิรา  นอ้ยยะ 2.375 
9 นายเจษฏา  จ้ีสละ 1.5 
10 น.ส.ธิติพร  คงทน 1.875 
11 น.ส.ทองพลู  มหาพรม 3 
12 นายนนทวฒัน ์ ห่านตระกลู 1.75 
13 น.ส.อรพรรณ  สภุายอง 3.625 
14 น.ส.หทยัชนก  จลุเจิม ขส 
15 น.ส.พวงเดือน  อินต๊ะ 0.625 
16 น.ส.สพุตัรา  เสาร์แก้ว 3.125 
17 นายสกิุจ  เสาวภาณี ขส

18 น.ส.ดลฤทยั  พทุธวงค์ 4.375 
19 น.ส.อกนิษฐ์  อภิชยั 1.875 
20 น.ส.วรัญญา  ชวัศริิกลุ 2.25 
21 น.ส.ศริินารถ  วงศ์สมบรูณ์ 3.375 
22 น.ส.นิภาภรณ์  สธุรรม 2.625 
23 น.ส.รัชดาพร  ชะนะญาต ิ 2.5 
24 นายวทิวสั  ชยัอปุละ 2.5 
25 น.ส.พีชนารถ  บญุมาธรรม 3.25 
26 น.ส.ศศวิิมล  เทพจกัร์ 2.375 
27 นายปิยณฐั  สนิธ์ิญา 1.75 
28 น.ส.ณฐัชา  ยาวิละ 3.125 
29 นายอนิรุตต์  เดชพงษ์ 1.5 
30 น.ส.อไุรรัตน์  สทุะพรหมพิงค์ 1.875 



31 น.ส.จิราภรณ์  หล้าปินตา 3 
32 นายวศัพล  ทิพย์เวียง 0.375 
33 น.ส.ธิดารัตน์  ศรีทิพย์ 3.625 
34 น.ส.วรัชญา  เพ็ชรบรีุ 2.875 
35 น.ส.นิศาชล  เมฆโปธิ 2.25 
36 นายจารุกิตติ ์ อรทยั 3.25 
37 นายสชุาครีย์  วีระโจง 3.125 
38 น.ส.นิตกิาญจน์  แก้วถาเจริญ 3 
39 น.ส.รุจิญารัตน์  แก้วพงค์ 2.25 
40 น.ส.กฤตนีิ  แดงสนัน่ 3 
41 น.ส.อษุณา  คําอ้าย 2 
42 นายธนิกพงษ์  คณากรสขุสนัต์ 2 
43 น.ส.สดุารัตน์  มโนปัญญา 1.75 
44 นายปฏิภาณ  รัตนพงศ์ 2.125 
45 น.ส.กลุรัตน์  สายธิไชย 1.75 
46 น.ส.กลุนิดา  ไชยจินดา 1.875 
47 นายฉตัรชยั  วงค์แจ่ม 2.375 
48 น.ส.ดริกานต์  ปารมี 2.25 
49 นายนพฤทธ์ิ  ทวีชยั 0.5 
50 น.ส.นทัธมน  น้อยมณีวรรณ์ 1.375 
51 นายณฐัพงศ์  คําบรีุ 0.5 

 

รายชื่อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนบุญวาทยว์ิทยาลยั 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5% 

1 นายกิตติพงษ ์ วงศสุ์ภา 3.125 
2 นายเกียรติศกัด์ิ  ทวีคาํ 2.5 
3 นายชนิดร์นนท ์ จนัทร์สกาว 3.375 
4 นายชิตดนยั  โชติพฤกษชู์กลุ 2.5 
5 นายชูสกลุ  พิริยะ 3.25 
6 นายดนยั  ศรีกลุวงค ์ 4.125 
7 นายตะวนั  จนัศรี 3.125 
8 นายทกัษด์นยั  ศรีวฒันาโรทยั 3.125 



9 นายธนพร  ปฏิกรณ์ 4.25 
10 นายธรรมทศัน ์ ธรรมปัญญวฒัน ์ 2.5 
11 นายธีระทศัน์  อินทรประพนัธ์ 2.5 
12 นายพรรธวฒัส์  ปงธิยา 1.625 
13 นายพทัธดนย์  อิทธิวิภาต 2.625 
14 นายภวูิศ  ไชยวรรณ์ 2.5 
15 นายวิษณ ุ มณียศ 3.875 
16 นายสทุธิรักษ์  แลกนัทะ 1.75 
17 นายอนวุฒัน์  คําแก้ว 1.625 
18 นายอภิชาต ิ เลศิสาครศริิ 1.375 
19 นางสาวเกศสนีิ  ศรีทิพย์วงศ์ 2 
20 นางสาวธีร์จฑุา  ชยัเธียร 2.875 
21 นางสาวประไพพิมพ์  อินแถลง 2.5 
22 นางสาวปองกานต์  ทศัการ 4.875 
23 นางสาวปาริฉตัร  เป็งปู่  2.625 
24 นางสาวพชัรีญา  ริยาพนัธ์ 2.75 
25 นางสาวพิชญพร  พรึงลําภ ู 2.875 
26 นางสาวพิชญา  ปัญญสโุกสงิห์ 1.625 
27 นางสาวยศสดุา  หร่ายเจริญ 1.75 
28 นางสาวรวิพร  ชยัรุ่งมณีดํารง 4.375 
29 นางสาววิศลัย์ศยา  แสงเกษตรชยั 1.875 
30 นางสาวสริิรัตน์  จอดนอก 2.375 

 

รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5% 

1 นายทวทีรัพย ์ ชยัแกว้ 4.375 
2 นายเทดด้ี  อิริคสนั 0.75 
3 นายวรัชญ ์ อภิวรรธกลุ 1.125 
4 นายเขม  บุญคมรัตน์ 2.125 
5 นายภานุทศัน์  นดัสาสาร 1.75 
6 นายพีรดนย ์ คาํภีระแปง 3 
7 นายภูริภทัร์  รุ่งรุจิรัตน์ 0.75 
8 นายภทัรฤทธ์ิ  มาบุญศกัด์ิสิทธ์ิ 3.125 



9 นายธนสาร  อาํพนนวรัตน ์ 1.625 
10 นายจิรวิชญ ์ ยาดี 1.25 
11 นายศุภกิตต์ิ  ปาลีกยุ 2.125 
12 นายนเรนทร์ฤทธ์ิ  กรุณา 1.625 
13 นายณฐันนัท์  จนัทรมานนท์ 2.75 
14 นายพีระพงศ์  อศัวนพคณุ 3.625 
15 น.ส.จินดารัตน์  วณิชย์อนนัตกลุ 2.625 
16 น.ส.กมลวรรณ  สมพินิจ 0.875 
17 น.ส.สกุฤตา  อินทร์บวั 1.375 
18 น.ส.อรุชา  เสวนามิตร 3.625 
19 น.ส.ฝนทิพย์  มหายศ 1.5 
20 น.ส.อรณิชา  ญาณิสราพนัธ์ 3.375 
21 น.ส.สายนที  สตพนัธุ์ 0.125 

 

รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5% 

1 นายทกัษด์นยั  วงัวล 3.125 
2 น.ส.วธูสิริ  พรหมดวง 2.375 
3 นายทิวตัถ ์ พสิิษฐก์ลุ 4.375 
4  น.ส.เพชรรัตน์  อินญาวิเลิศ 2.75 
5 น.ส.วรัญญา  แกว้เลก็ 1.375 

 

รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนมงฟอรตว์ิทยาลยั 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5% 

1 นายเมธี  ภทัรสกลุชยั 2.125 
2 นายราชรัตน์  ฉง้ทบั 4.75 
3 นายจิรวฒัน์  ตนนัวจิิตร 4.5 
4 นายตุลย ์ เร่ิมหิรัญวงศ ์ 1 
5 นายสาริศ  ศิลาม่อม 2.125 
6 นายณฐัพล  อุดมเลิศสกลุ 3.375 



7 นายพงศกร  พวัประเสริฐ 4.375 
8 นายจาตุรงค ์ ตั้งธนวิชญ ์ ขส

9 นายพรแผน่ดิน  วงศศิ์วะวิลาศ 2.625 
10 นายกษิดิศ  อนนัทนาธร 3.25 
11 น.ส.ฐิตมิาภรณ์  จางกิจเจริญ 2.125 
12 น.ส.ลลติวดี  ชมภ ู 3 
13 ด.ญ.ศวิะภรณ์  สริิบรรสพ 3.625 
14 น.ส.นรมน  ยศชนะ 2.875 
15 นายภานพุงศ์  เครืออินทร์ 2.5 
16 นายกฤตคม  ศรีจิรานนท์ 3.25 
17 น.ส.แพรลดา  วงศ์ศริิเมธีกลุ 4.125 
18 น.ส.ศภุณฐั  เจริญสขุศริิกลุ 1.25 
19 น.ส.หทยัพร  ใคร่ครวญ 2.875 
20 นายณฐัพล  ไตรเกษม 4 
21 นายธนภทัร  ช่อไชยกลุ 3.375 
22 น.ส.ปฏิญญา  โปธิตา 1.875 
23 นายพิชา  แก้วจิตคงทอง 1.375 
24 ด.ช.สวุพนัธุ์  อริเดช 5 

 

 mรายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนยพุราชวิทยาลยั 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5% 

1 นายวเิศษ  สมควร 2.25 
2 นายจิรวฒัน์  พนัธ์บุญปลูก 1.5 
3 นายกิตติศกัด์ิ  คุณหลวง 2.375 
4 น.ส.ตวงพร  จนัทอก 2.125 
5 น.ส.บงกชกร  มหาพรหม ขส

6 นายวาสุเทพ  ศรีโคกกรวด ขส

7 น.ส.นารีรัตน์  ชยัวงค ์ 3.375 
8 นายวทญัญู  บุญหนุน 5 
9 นายนิพนธ์  สิงห์คาํ 3.375 
10 น.ส.ประภาศิริ  กองกะมุด 1 

 



รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนวชริวทิย ์

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนที่ ได ้

1 นายธนดล  การสมด ี 1.875 
2 น.ส.มลัลกิา  ศรมีาแกว้ 0.625 
3 น.ส.ธารณีิ  ประกอบของ ขส

4 น.ส.สุวภิา  อนิตะ๊เขยีว ขส

5 น.ส.ธนานนัท ์ เงนิคาํ ขส

6 น.ส.ปาลดิา  สวยสะอาด 1.375 
7 นายพรีพฒัน ์ สงวนโชควณิชย ์ 1.5 
8 นายธนัยธร  จารุพฒันะสริกิลุ ขส

9 น.ส.ชติชนก  มิ่งขวญั 1.125 
10 นายสมทิธิ์  ภทัรสุธวีงศ ์ 1.5 
11 น.ส.ภทัรธ์รีา  คาํนิล 0.875 
12 นายทศพล  คนัธาศิร ิ ขส

13 นายชยัวุฒ ิ ลอ้มมณีทรพัย ์ 2 
14 นายภทัรพล  คํา้เมฆ 1.125 

 

รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนวชิยั 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนที่ ได ้

1 นายป้ีหาว      แซ่หน่ึง ขส

2 น.ส.ธนลกัษณ ์ ธนรตันก์จิการ ขส

3 น.ส.ณฎัฐนิช   อลงกรณป์ระดบั ขส

4 น.ส.ณชัชา     สรชยั ขส

5 น.ส.พลอย     ใจทอง ขส

6 น.ส. กลัยา     องัคุรวสพร ขส

7 น.ส.  สุวมิล    พพิฒันพ์ลิลภ ขส

 



รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนศรีสวสัด์ิ 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5% 

1 นายณรงค์ศกัดิ ์ แตงออ่น 4.625 
2 นายธิติ  นนัทะสาร 1.375 
3 นายธีรเมธ  จนัทร์ผง 2 
4 นายปณิธาน  สานเมทา 3.75 
5 นายรัฐกร  ใจวิถี 3 
6 นายอรรถพล  ผมงาม 1.875 
7 น.ส.ชนิภา  พรมเมืองดี 3.75 
8 น.ส.ณชัชาภทัรา  อินปัน 4 
9 น.ส.พลัลภา  วิสุทธิจินดา 4.875 

 

รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนสตรีศรีน่าน 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5%

1. นายบริพทัร  อินปาตะ๊ 2.5 
2. นายธีรพงษ ์ วนัวงค ์ 2.875 
3. นายภาษิต  ฤทธินนท ์ 0.875 
4. นายเมธี  วาทิกทินกร 1.625 
5. นายนิพิฐพนธ์  หงษใ์จ 2.5 
6. น.ส.ณิชกานต ์ พลบัน่ิม 4.125 
7. น.ส.ภทัรกมล  เฟยลุง 4.125 
8. น.ส.พรไพลิน  อิงคโชติวณิช 1.75 
9. น.ส.สาริน  ปิติบณัฑิต 3.5 

10. น.ส.นิลุบล  ทา้วบุญเรือง 2.75 
11. น.ส.นิโลบล  ทา้วบุญเรือง 1.75 
12. น.ส.จิตติมา  ป่ินคาํวรกลุ 2 
13. นางสาวอนุธิดา  คาํวงั 0.875 
14. นางสาวสุกฤตา  สนธิ 1.75 

 

 

 



รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนสตรีศรีน่าน 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5%

1. นายบริพทัร  อินปาตะ๊ 2.5 
2. นายธีรพงษ ์ วนัวงค ์ 2.875 
3. นายภาษิต  ฤทธินนท ์ 0.875 
4. นายเมธี  วาทิกทินกร 1.625 
5. นายนิพิฐพนธ์  หงษใ์จ 2.5 
6. น.ส.ณิชกานต ์ พลบัน่ิม 4.125 
7. น.ส.ภทัรกมล  เฟยลุง 4.125 
8. น.ส.พรไพลิน  อิงคโชติวณิช 1.75 
9. น.ส.สาริน  ปิติบณัฑิต 3.5 

10. น.ส.นิลุบล  ทา้วบุญเรือง 2.75 
11. น.ส.นิโลบล  ทา้วบุญเรือง 1.75 
12. น.ส.จิตติมา  ป่ินคาํวรกลุ 2 
13. นางสาวอนุธิดา  คาํวงั 0.875 
14. นางสาวสุกฤตา  สนธิ 1.75 

 

รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพนู 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5%

1 น.ส.ภาวณีิ  เฟยศรี 1.75 
2 น.ส.รัตติยากร  อินกองงาม 2.75 
3 น.ส.มณัฑนา  เกินทอง 2.625 
4 น.ส.หน่ึงฤทยั  ใจอินผล 0.625 
5 น.ส.กนัต์กนิษฐ์  คงสมยั ขส

6 น.ส.นฤมล  สภุารักษ์ 1.375 
7 น.ส.เบญจวรรณ  ทิกนัทะ 1.625 
8 น.ส.สร้อยเพชร  สริุนทร์ 1.25 
9 น.ส.จฑุาภรณ์  จอมธญั 2.5 
10 น.ส.ขวญัชนก  สภุาวงศ์ 2 
11 น.ส.สรีุวรรณ  ปันวารี 2.5 



12 น.ส.ดวงกมล  ปัญญาวงศ์ 2.125 
13 น.ส.ณฐักานต์  นิลโขง 0.625 
14 น.ส.วราภรณ์  กนัธิยะ 0.5 
15 นายอชุเชนท์  ธรรมราช 0.25 

 

รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนสนัป่าตองวิทยาคม 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5%

1 น.ส.ฐิติมา  ชนะวงคษ์า 3.375 
2 น.ส.วริศรา  แสนชยั 3.125 
3 น.ส.ณชัชา  เรือนมูล 2 
4 น.ส.มลัลิกา  คาํหนอ้ย 1.875 
5 น.ส.สุภาพรรณ   ขนัแกว้ 3.375 
6 น.ส.เกศินี  ยานะ 2.375 
7 น.ส.เบญจมาภรณ์  ศรีภูมิ ขส 
8 นายเจษฏา  มาหม่ืน 2.875 
9 นายอมรเทพ  จนัทร์แกว้ 1.375 
10 นายอฐัพล  นพรัตน์ธีรกลุ 2.875 
11 นายวีรยทุธ  ตะตยิะ ขส 

รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 
โรงเรยีนสามคัคีวิทยาคม 

มธัยมปีที่  5 
ลาํดบัที่ ชื่ อ คะแนนคร้ังท่ี 1 คิด 5% 

1 น.ส.เบญจรัตน์  ฟวูงศสิ์ทธ์ิ 3.375 
2 นายภทัรพงศ ์ ผลพิสิษฐ ์ 3.125 
3 นายธชัพล  จิระมหาวิทยากลุ 4.25 
4 น.ส.ศรัณยา โลพ้ิรุณ 4.375 
5 นายศุภกิตต ์ กิจสุภา 2.5 
6 นายพทัธดนย ์ ผลวิชา 2.5 
7 นายพิณเทพ  ศุทธหฤทยั 2.875 
8 น.ส.วทนัยา  จงวโรทยั 3.125 
9 น.ส.ผาณิต  ผลิตผลการพิมพ ์ 3.5 

 


	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนจักรคำคณาทร
	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	1
	2
	3
	4
	5
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	 mรายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนวชิรวิทย์

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนวิชัย

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนศรีสวัสดิ์

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนสตรีศรีน่าน

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	1.
	นายบริพัทร  อินปาต๊ะ
	2.
	นายธีรพงษ์  วันวงค์
	3.
	นายภาษิต  ฤทธินนท์
	4.
	นายเมธี  วาทิกทินกร
	5.
	นายนิพิฐพนธ์  หงษ์ใจ
	6.
	น.ส.ณิชกานต์  พลับนิ่ม
	7.
	น.ส.ภัทรกมล  เฟยลุง
	8.
	น.ส.พรไพลิน  อิงคโชติวณิช
	9.
	น.ส.สาริน  ปิติบัณฑิต
	10.
	น.ส.นิลุบล  ท้าวบุญเรือง
	11.
	น.ส.นิโลบล  ท้าวบุญเรือง
	12.
	น.ส.จิตติมา  ปิ่นคำวรกุล
	13.
	นางสาวอนุธิดา  คำวัง
	14.
	นางสาวสุกฤตา  สนธิ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนสตรีศรีน่าน

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	1.
	นายบริพัทร  อินปาต๊ะ
	2.
	นายธีรพงษ์  วันวงค์
	3.
	นายภาษิต  ฤทธินนท์
	4.
	นายเมธี  วาทิกทินกร
	5.
	นายนิพิฐพนธ์  หงษ์ใจ
	6.
	น.ส.ณิชกานต์  พลับนิ่ม
	7.
	น.ส.ภัทรกมล  เฟยลุง
	8.
	น.ส.พรไพลิน  อิงคโชติวณิช
	9.
	น.ส.สาริน  ปิติบัณฑิต
	10.
	น.ส.นิลุบล  ท้าวบุญเรือง
	11.
	น.ส.นิโลบล  ท้าวบุญเรือง
	12.
	น.ส.จิตติมา  ปิ่นคำวรกุล
	13.
	นางสาวอนุธิดา  คำวัง
	14.
	นางสาวสุกฤตา  สนธิ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ
	รายชื่อนักเรียน โครงการ Gifted Math
	โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

	มัธยมปีที่  5
	ลำดับที่
	ชื่อ


