
รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนจกัรคาํคณาทร 

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1. นายอนุชา  เป็งกาสิทธิ 0.25 
2. นายศกัดิดา  โงยเตจา่  1.13 
3. นายวรเทพ  วงศช์ยั 1.25 
4. นางสาวพนัทิวา  จนัตะ๊ภา 1.75 
5. นายศุภสิทธิ  หองเจริญ 1 
6. นายธนบูรณ์  ลงักาพินธ์ 1.75 
7. นาวสาวศรินธร  อุดแจม่  1.25 
8. นายปรพล  ยาวิละ 2.13 
9. นาวสาวจิราภรณ์  ปัญญาตะ๊บุรี 1 
10. นาวสาวสกลุรัตน์  ตะ๊วรรณา 0 
11. นางสาวอาทิตยา  อรุณวรรณ  0.25 
12. นาวสาวสุทธิพร  สมยอ้ย 0.5 
13. นางสาวปิยนนัท ์ ซือตระกลุ 0.63 
14. นางสาวนลินี  รมภิรัง 1.25 
15. นางสาวนวพร  จุม้ฝน 1.75 
16. นายรณชยั  จิตสุทธิ 0 
17. นายธรรมจกัร  มนุษยพ์นัธ์ุ 2.25 
18. นางสาวอุษาโสม  คงศรี 1.13 
19. นางสาวชลธิชา  สีคาํมา 1.88 
20. นางสาวชนิภา  ไชยเดช 0.63 
21. นายเจษฎาวจัน์  เตชะนนัท ์ 0.88 
22. นายพชรพล  รังสิธารานนท ์ 2.5 
23. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตนั 0.5 
24 นายธญัพิสิษฐ ์ ประสาธน์สุวรรณ 0 
25. นางสาวจนัทราดา  สุขเกษม ขาดสอบ 
26. นางสาวปรียารัตน์  จารุจุณาวงศ ์ 0.38 
27. นางสาวพชรอร  กรุดเส็ง 1.88 
28. นางสาวกมลฉตัร  เสนาจิตร 1.75 
29. นางสาวจุฑาลกัษณ์  ยศเวียง 1 
30. นายสมโชค  เมืองเมฆ 1.13 



31. นายนรินทร์  ตุย้เจริญ 2 
32. นายจิราย ุ สมัฤทธิ 1.5 
33. นางสาวอญัชลี  จีรัตน์ 0 
34. นายศุภวฒัน์  นนัทะพงษ ์ 2.75 
35. นางสาวสุพตัรา  บุญสุภา ขาดสอบ 
36. นางสาวอรพรรณ  ยะบึง 1.5 
37. นายกลุชาติ  สวสัดี 1.5 
38. นางสาวปัญฑารีย ์ ใจกลาง 0 
39. นางสาวหทยัภทัร  เธียรตงัพิริยะ 1.13 
40. นายธีรพฒัน์  ศรีวิชยั 0 
41. นางสาวอฐัญาณ์  ขวกเขียว 0 
42. นายสุพฒัพงศ ์ พรหมสวรรค ์ 1.75 
43. นางสาววีรวรรณ  ประอินทร์ 0 
44. นางสาวภทัรพร  ตงัมาลา ขาดสอบ 
45. นางสาวชญานิธ  ตาจุมปา 1 
46. นายสุเมฆ  จีรชยัสิริ 1.5 
47. นางสาวหนึงฤทยั  ยอดสุย 0.25 
48. นายฤกษช์ยั  ตองสู่ ่ 1.25 

 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยั 

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1 นายพรอนนัต ์ คาํสวน 4.25 
2 นายณฐัดนยั  ปัญญาคม 3.88 

3 นายนวพล  วงศน์นัตา 4 
4 นายอรรถสิธร  ชยัชมภู 4.25 
5 นายณฐัฐกมล  เดียวสนัติกลุ 3.75 
6 นายวรายทุธ  เสียงดี ขาดสอบ 
7 นายวรุฒ  หลา้บือ 1.88 
8 นายเอกพล  สุนนัตา 5 
9 นายระพีพฒัน ์ ศรีวิชยั 4.63 
10 นายณชัพล  ผลกนทาั  3.75 
11 นางสาวจิตประภา  เมฆอุสาห์่  4.38 
12 นางสาวทิวาพร  คาํปัญญา 3.25 
13 นางสาวนราพร  ณ จนัตา 4.5 
14 นางสาวสิริพร  ซองเงิน 4.75 
15 นางสาวกจจพร  สิงห์ชยัิ  2.88 
16 นางสาววราวรรณ  ธนญัชยั 3.75 
17 นางสาวเบญจมาศ  ชยัวงัเยน็ 2.25 
18 นางสาววิรินรัตน์  ชยัชนะ 5 
19 นางสาวคณฑรี  สุทธนี 4.75 
20 นางสาวธนัยพร  อนุรักษสุ์วรรณ 5 
21 นางสาวแกวตา  เสวิกา้  3.75 
22 นางสาวพิศุทธิดา  สุมงคล 3.25 
23 นางสาวนวภทัร  อินตะ๊ราชา 4.38 
24 นางสาวพชัยา  วรรณเสถียร 1.88 

 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1. นายธนชนม ์    อุทยับุตร 3.63 
2. นายกนต ์       เลิศจรรยารักษ์ั  5 
3. นายณภทัร     บูญสูง 5 
4. นายแทนทอง  รัถยาอนนัต ์ 2.5 
5. นายปุรเชษฐ ์  ฤทธิชุมพล 3 
6. นายกฤษดา   สุนทรนนัท 0.75 
7. นายศุภณฐั    ศศิพงศพ์นา 2.88 
8. นายกลุวรรธน์  อินทะอุด 1.38 
9. นายเกษม       ไชยสถิตวานิช 2.38 
10. นายกนตภณ   วิบูลยศ์กัดิสกลุั  5 
11. นายศุภนฐั       เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา 0 
12. นายสาธิน       ถากาศ 4.5 
13. นายณฐเสฏฐ ์  แซตง่  3.75 
14. นางสาวรัชนีกร  แสนสุข 4.13 
15. นางสาววรินยพุา  อุดมศรี 4.25 
16. นางสาวชลลดา    เลาหพนัธศ์กัดา 3.13 
17. นางสาวสิวาวลัย ์  จารุโรจนส์กลุชยั ขาดสอบ 
18. นางสาวณิชกานต ์ หนอศกัดิ่  2.38 
19. นางสาวปัทมาพร   บุญเลิศ 4.5 
20. นางสาวธนัยช์นก   ขนัตี 2.25 
21. นางสาวธิดา      เนตรนพรัตน์ 3.88 

 
 
 
 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1. นายทฤษฎี พรหมสิทธิ 3.38 
2. นายจิราวฒัน ์ เจียมตระกลู 5 
3. นายยทุธพงษ ์ พฒันแพร่ 1.13 
4. นายมนู ใจนนัตา 4 
5. นายชนกนต์ั  ชยัวฒันวสุ 3.13 
6. นายปริญญา บุญปัญญา 0 
7. นายพนัฤทธิ ทองมาเอง 3.75 
8. นางสาวธนาวดี ยอดยา 3.5 
9. นางสาวณฐักานต ์ จอมพงษ ์ 1.75 
10. นางสาววิลาสินี คาํสี 2.38 
11. นางสาวธนพร หาญจริง 1.38 
12. นางสาวอภิธิดา สุกาโก 1.25 
13 นางสาวกรรภิรมย ์   บุญมา 1.88 

 
 
 



รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 

โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

มธัยมปีที่  5 

ลาํดบัที่ ชื่อ ลายมอืชื่ อ 

1. นางสาวญาดา  อรุณทิพยไ์พฑูรย ์  

2. นางสาวบณัฑิตา  เขียวทะวงศ์  

3. นางสาวอธิชา  เลศิวิราม  

4. นายก้องภพ  สงิห์นนท์  

5. นายปรัชญ์  เตชะวฒันาบวร  

6. นายธีรวตั  ตงัสินมนัคง  

7. นายพศตุม์  พวัสมบตัิศกัดิ  

8. นายวชิรนนัท์  ศิริกลุ  

9. นางสาวณิชารีย์  ตงัจิตตาภรณ์  

10. นางสาวณฐัณิชา  อนนัต์ธนวณิช  

11. นางสาวชดุานนัท์  ปินทะยา  

12. นายธีรวฒัน์  ลิมลงัการณ์  

13. นางสาวกนกทิพย์  ไชยธรรม  

14. นายศภุสทิธิ  เซียวรัตนพนัธ์  

15. นางสาวศศิมาภรณ์  เข็มทอง  

16. นางสาวลญา  ภทัรวาทิน  

17. นายณฐัพล  สีนวล  

18. นายปญุญพฒัน์  เกียรติสรุนนท์  

19. นายนายธนวตั  วฒุิยากร  

20. นายสมชัญ์  จงวิริยานรัุกษ์  

21. นายสรวิศ  ตนัตระกลูเจริญ  

22. นางสาวณฐักานต์  รุ่งตรานนท์  

23. นางสาวปิยนชุ  อินต๊ะขตัิ  

24 นายธนน  ปัญญารัตน์  

25. นายรุ่งโรจน์  ถวิลวิศาล  

26. นายเปรม  มาซากิ   ซาโต้  

27. นายกวิน  โชตินฤมล  

28. นายพีระพล  นนัทะพงษ์  

29. นายธนพล  เสงียมพร  

30. นายชญานิน  ทปันวชัร์  

31. นายภาณพุงศ์  อปุละ  

32. นางสาววิชดุา  ศิริรนะ  

 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั 

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1. นายฉนัทรัฐ  ตะริโย 2.75 
2. น.ส.กนกพร  สุรินตะ๊ 1.13 
3. น.ส.สรณีย ์ จอกแสง 1.88 
4. น.ส.พชัรินทร์  ชุมใจ่  2.88 
5. น.ส.เบญจมาศ  ศรีบุญเรือง 3.5 
6. นายภาณุวฒัน์  กไสยี  5 
7. น.ส.จรัสดาว  รังสรรค ์ 2.38 
8. นายอฐัพล  พณิทอง 2.25 
9. นายจอมพล  เวียงวงศ ์ 0.63 
10. นายสิทธิเกยรติ  โสภาี  4.38 

 
 
 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนวชิรวทิย ์

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1 น.ส.กนกวรรณ  เอียมงาม 0 
2 น.ส.สุทิพาภรณ์  ทรรปัณทิพากร ขาดสอบ 
3 น.ส.หทัยา  ปิมสาร 0.25 
4 น.ส.อภิญญา  ปลงักลาง 0 
5 น.ส.สุชาวดี  สุริยะวงศ ์ 0.75 
6 น.ส.พรประพมิพ ์ โปธา 0.88 
7 นายธนพล  วจิิตรตระการกลุ 0.25 
8 นายอนุวฒัน์  วิญญารัตน์ 2.63 
9 นายศิรสิทธิ  ชยัเมืองเขียว 0.75 
10 น.ส.รังสิยา  ทองอาญา 0 
11 น.ส.พิมพช์นก  จนัทราช 0.38 
12 นายนิติพล  พมุพวง่  ขาดสอบ 
13 นายทศพร  โลห์ติวกิลุ่  3.75 
14 นายพรพรหม  สอาดรอด 0.38 
15 น.ส.จริยา  อินตะ๊ 0 
16 น.ส.สุพสัจี  อภิสิริพฒัน ์ ขาดสอบ 
17 นายสุรภาพ  ฉิมพลีย ์ ขาดสอบ 

 



รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 

โรงเรยีนวิชยัวทิยา 

มธัยมปีที่  5 

ลาํดบัที่ ชื่ อ ลายมอืชื่ อ 

1 นาย ปิยะราช  ไวศยานวุฒัน์  

2 นาย กสณิ  รัตนธรรม  

3 นาย พฒัพงศ์  ไวยโภคา  

4 นางสาว สวิชญา  อินทรสริิ  

 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนศรีสวสัดิวิทยาคาร 

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1 นายกมลชยั  นนัตา 4.13 
2 นายกฤตนยั  อารินทร์ 3.88 
3 นายจารุกตต ์ ไชยยงค์ิ  1.13 
4 นายชิษณุพงศ ์ แกวจิน้  1.75 
5 นายณฐัพงศ ์ ตงติบ 4.75 
6 นายพีรณฐั  จาํปาแกว้ 3.38 
7 นายโพธิศกัดิ  ทิพยไ์พธิ 3.38 
8 นายภูริวชัร์  หทยะวฒัน ์ 1.25 
9 นายณฐัภทัร  ศิริองักลุ 5 
10 นายวศิน  นุแปงถา 2.25 
11 นายสิทธิชยั  ศรีคาํ 3.13 
12 นายอนิรุจ  อุนใจ่  5 
13 นายอภินนัท ์ สุมามาลย ์ 3.13 
14 นายพงศทิ์วา  ถานนัท ์ 3.5 
15 นางสาวขวญัหทยั  กองคาํบุตร 2.25 
16 นางสาวจิตประภสัสร  ทะศรีแกว้ 1.13 
17 นางสาวจุฑามาศ  ไชยวฒิุ 3.13 
18 นางสาวชญานิศ  อุปนนัท ์ 3.38 
19 นางสาวชลิตา  สุทธิ 4.5 
20 นางสาวชุติมา  คาํตนั 3.25 
21 นางสาวณิยวรรณ  สินิล 1.63 
22 นางสาวทิวารัตน์  คาํจกัร์ ขาดสอบ 
23 นางสาวพิชญา  อภิวนั 2 
24 นางสาวพีรยา  กวฒันาิ  4.5 
25 นางสาวมาศศุภา  แสนอาทิตย ์ 3 
26 นางสาวรติพร  ใจยศ 4.5 
27 นางสาววจนพร  จิตรไพศาล 1.38 
28 นางสาววิชชุดา  หลิมศิริวงษ ์ 4.25 
29 นางสาววิสสุตา  สุธรรม 2.13 
30 นางสาวศิริรัตน์  อุดอินทร์ 2.13 
31 นางสาวโศภิษฐา  ตระกลูสนัติไมตรี 3.63 
32 นางสาวสุดารัตน์  โนทะนะ 2.13 



33 นางสาวสุทธาสินี  พิศดาร 2.88 
34 นางสาวหยาดวรุณ  สร้อยญานะ 4.13 
35 นางสาวสุพิชชา  คาํอุน่  4.5 
36 นางสาวนิธิตา  ดวงตา 3.5 
37 นางสาวภทัรียา  ชอบธรรม 2 
38 นางสาวลลิตพรรณ  กลุเจริญ 4.25 

 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนสตรีศรีนาน่  

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1 นายกวินท ์ หมุนสมยั ขาดสอบ 
2 นายกติกาญจน์  มณีกาศิ  4 
3 นายเสกพิสิฐ  ตนะทิพย ์ 1.75 
4 นายสิรภพ  อิงคสวสัดิ 3.25 
5 นายสีหศกัดิ  สีชมภู ขาดสอบ 
6 นายกมปั นาท  ขนัใจ ขาดสอบ 
7 นายอานนท ์ มีสุข 4 
8 นายจรัสพงศ ์ ยามานนท ์ 2.5 
9 นายจิตติวฒัน์  ปรีชารักษ ์ 3.75 
10 นายชยตุพงศ ์ พรมยะ 2.63 
11 นายธนพล   สวนแกว้ ขาดสอบ 
12 นายวภูิ  ประสิทธิวฒิุศกัดิ 1.88 
13 นายทศักร   สีปวน 0.13 
14 นางสาวนนัทช์นก  ดุสิตากร 4.38 
15 นางาสาวชญานิศ   งามสิทธิฤกษ ์ 3.25 
16 นางสาวสุพิชญา  พนัธ์เตีย 3 
17 นายจาตุรันต ์ นิรันรัตน ์ 2.13 
18 นางสาวมณีรัตน์  เพชรไทย 1.25 
19 นางสาวชนนิกานต ์ จาํรัส ขาดสอบ 
20 นางสาวฐิติกาญจน์  ชยัพนิิจ 2.75 
21 นางสาวอาจรีย ์ ศรีคาํสุข 3.75 
22 นางสาวลดาวลัย ์  อรุณราษฎร์ ขาดสอบ 
23 นางสาวณพธั  นรินทร์รัตน ์ 2.63 
24 นางสาวธญัญาลกัษณ์  ชนะพิศ 0.88 
25 นางสาวมธุรส  ชยัมงคล ขาดสอบ 
26 นางสาวกนกอร  ไชยกลางเมือง 1.88 
27 นางสาวสมปรารถนา  อินบรรเลง 1.63 
28 นางสาวปรียาภรณ์  กองแกว้ ขาดสอบ 
29 นางสาวชญานาถ  สตัยวงค ์ 1 
30 นางสาวณิชกมล  โพธิรังสิยากร ขาดสอบ 
31 นางสาวสุพิชญา  คาํลือ ขาดสอบ 

 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนสวนบุญโญปถมัภ ์ลาํพนู่  

มธัยมปีที  5  
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1 น.ส.รุจิรา  ไชยเสน 2.13 
2 น.ส.กรวิภา  เนตรปัญญา ขาดสอบ 
3 น.ส.พชัรีภรณ์  ปานอ้ย ขาดสอบ 
4 น.ส.อาทิตยา  ขนัดา 3.88 
5 น.ส.สวสัดิพร  กติรสิ  1.88 
6 น.ส.ประภาพรรณ  ปานแกว้ 0.5 
7 น.ส.ชลธิชา   บุรีรัตน์ศรีสกลุ 0.63 
8 น.ส.วิภานีย ์ ใจคาํ 0.88 
9 น.ส.สุมินตรา  แสนแกวกาศ้  0.75 
10 นายขวญัชยั  แจใจ 1.75 
11 น.ส.ศิริมาศ  คงคล 1.88 
12 นายอาํนาจ  ดวงพิชยั 3.63 
13 น.ส.ดาริกา  ศรีวฒิุ 1.5 
14 น.ส.ภสัราภรณ์  ปิกะเขม็ ขาดสอบ 
15 น.ส.อจัฉรา  มะโนจิตต ์ 1 
16 นายอภิภทัร  ศิริคง 3.63 
17 น.ส.ณิชาพร  โปธาคาํ 0.63 
18 น.ส.อาทิตยา  ลายมงักร 2.75 
19 น.ส.ศิริภรณ์  ติใหม่ 0 
20 น.ส.จิตราภรณ์  กนชพงษ์ั  0.13 
21 น.ส.กรกนก  ไชยพนู 0 
22 น.ส.ภทัรนนัท ์ สมบติัใหม่ ขาดสอบ 
23 น.ส.สุภาภรณ์  ดวงวะนา 0 
24 นายพริษฐ ์ เพชรเดนลาภ่  0 
25 น.ส.สุกญญา  ธรรมสยัั  ขาดสอบ 
26  น.ส.ภทัราวดี  ใหญวงศ์่  ขาดสอบ 
27 น.ส.ศุจินนัท ์ จนัตนั ขาดสอบ 
28 น.ส.สุทธดา  หลา้โสด                              ขาดสอบ 
29 นายสุทธิชยั  เรืองขาํ 0.88 

 
 



 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนสนัทรายวิทยาคม 

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1 นายกวีโรจน์  ฉลาดรอบ 4.13 
2 น.ส.พิมพกา  โพธินาม 1.63 
3 นางสาววิชชุดา  กนธาั  2.88 

 



รายชื่ อนกัเรยีน โครงการ Gifted Math 

โรงเรยีนสนัป่าตองวิทยาคม 

มธัยมปีที่  4 

ลาํดบัที่ ชื่ อ ลายมอืชื่ อ 

1 น.ส.กรรณิการ์  ปุ๊ ดคํามา  

2 น.ส.ดารารัตน์  สร้อยวงค์  

3 น.ส.ศภุสริิ  เบญจกญัญา  

4 น.ส.นริศรา  จอมแปง  

 



รายชือนกัเรียน โครงการ Gifted Math 
โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม 

มธัยมปีที  5 
ลาํดบัที ชือ คะแนน(เตม็ 5) 

1 นายแทนไทย  ประจนัเขตต ์ 3 
2 นายศิวกร  ไคร้ศรี 4.5 
3 นายณฐพล  มณีรัตน ์ 4.75 
4 นายกจ  อวิโรธนานนท์ิ  5 
5 นายพงศกร  เชือเมืองพาน 4.38 
6 นางสาวนรมน  จีนจรรยา 4.38 
7 นางสาวจุฑามาศ  แอมพิมาย 2.75 
8 นางสาวนภาพร  แสนพิศ 4.5 
9 นางสาวลลิตภทัร  พรมเสน 4.75 
10 นางสาวธนยัรัตน์  จงประเสริฐ 4 
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