
 
 

ประกาศผล      

การทดสอบครั้งท่ี 2 (คะแนนเต็ม  5%)     

โครงการพฒันานักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางคณติศาสตร (Gifted Child in Mathematics)  

     

ณ ภาควชิาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อ.เมือง  จ.
เชียงราย 

5%   

1 นางสาว กรชนก พุมพวง 4   

2 นาย          ศศินทร หมวกกุล 3   

3 นาย          นริศ อายุรพงษ 2.67   

4 นางสาว   พรวศิน มโนหาญ 4   

5 นาย          อรรจน พันธเจริญ 4   

6 นาย          พงศกร จรัสวิชญ 2.67   

7 นาย          กฤษดา พละทรัพย 3   

8 นางสาว   
แกวเกิด 

มุทิตา แกวเกิด 3   

9 นาย          สันตธีร ติยะธะ 3.33   

10 นาย          ปยะชล หอนบุญเหิม 3   

11 นาย          พีรณัฐ ผลวิชา 2   

12 นาย          อนุชา พิกุล 3   

13 นางสาว   ศิรดา อัศวชัยสัจจา 3.33   

       

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5     โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จ.ลําปาง     

1 นาย วาริท พิสิษฐกุล 3.33   

2 นางสาว ศิวพร พุฒมาเล 4.33   

3 นาย นพดล มีนศิริสมบัติ 3.33   

4 นาย ภัทรดนยั เสมอวงษ 4   

5 นางสาว กมลชนก อํานาจกิตกิร 4   



6 นางสาว สาธินี ชัยทนุวงศ 2.67   

7 นางสาว สโรชา พวงรักษา 3.67   

8 นางสาว วัชรี อดิศัยพัฒนะกลุ 3.67   

9 นาย ภาณุพงศ ดํารงคศิริ 4   

10 นาย ศุภสิน วงศบุญตัน 3.67   

11 นางสาว อรสุธี ชัยชมภ ู 2   

       

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   โรงเรียนสตรีศรีนาน  จังหวัดนาน    

1 นางสาว    กนวรรณ กวาวพวิงศ 2.67   

2 นาย   กิตติศักดิ์  สุใจยา 3.33   

3 นางสาว    กุลพิธาน พูนพิพัฒน 3.33   

4 นางสาว  นลินี  จิณเสน 3   

5 นาย    มนัสว ี ยศสมบัติ 2.33   

6 นางสาว   ตุลยา ใบบัว 4   

7 นางสาว   ปนัดดา มหานิล 4   

8 นาย    ศตวรรษ วงศฉายา 3   

9 นาย  สบงกช  รัตนวิบูลยสม 3.33   

10 นาย    ชนกานต ฤทธินนท 3   

11 นางสาว   อภิญญา ยศเสือ 3.67   

12 นาย   เอนก อุตธิยา 3.33   

13 นางสาว    พรรณภรณ จอมเมือง 3.67   

14 นางสาว    กฤตพร เสาวภา 3.67   

15 นางสาว    อังคณา พุฒิมา 4   

16 นางสาว    กรกนก กันทา 3.67   

17 นาย ชาลี    กองวิเชยีร 3   

18 นางสาว ศิรประภา   ขรวงศ 3   

19 นางสาว ธีรวรา   ธินันท 3.33   

20 นาย พงษศักดิ์   ลิมปพรพิพัฒน 3.67   

21 นางสาว ขวัญชีวา   ใจมา 3.33   

22 นาย ภานุพัฒน    คูอาริยะกุล 4   



       

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนจักรคําคณาทร     

1 นาย     ณัฐกานต นันทยอง 2.67   

2 นาย    ณัฐวุฒิ  สายจุมปา 2   

3 นาย     ธนชาติ อุดดง 2.67   

4 นาย     พีระพัฒน ถากาศ 2.67   

5 นาย     ภานุเดช สุทะนวน 4   

6 นาย     ศักรินทร ไชยเมืองด ี 3.67   

7 นาย    อดิเรก  พรมเสน 3   

8 นาย     อนุพงศ ศรีวิชัย 3   

9 นางสาว   ทิพวรรณ อินตะ 3   

10 นางสาว   ศิริภรณ  ไชยลังการ 4.33   

11 นางสาว   สุภาพร คําเตจา 3.33   

12 นาย     ดนัย วงตันกาศ 3.67   

13 นาย    อิทธิวัฒน  คณากรสุขสันต 4.33   

14 นางสาว   ชนากานต  คําพิไลย 2.67   

15 นางสาว   ชรัณดา  จุมจันทร 2   

16 นางสาว   ณัฏธิตา ศุกระศร 2.33   

17 นางสาว   ดวงกมล หมื่นจี ้ 1.67   

18 นาย     ขจรพล กัณทาพนัธ 1.67   

19 นาย    ณัฐพงศ  นําพล 2   

20 นาย    ณัฐพันธ  นําพล 2.67   

21 นาย    ศุภกร  ขัดสาร 3   

22 นาย     อรรถพล คําวังพฤกษ 2.67   

23 นางสาว   นิลุบล ใจหงษ 3   

24 นางสาว   บงกชรัตน  โตวัฒนนิมิต 3   

25 นางสาว   สุจิตรา   ปญญาใจ 3.67   

26 นางสาว   เอมวดี   ไชยวงค 2.67   

27 นาย   ธีรเธียรรัตน   ชูศรีบุตร 3.33   

28 นาย   นริศ   สาวะจนัทร 3   



29 นางสาว   โสภาพรรณ หมื่นสิทธิโรจน 2   

30 นาย    ลิขิต  พันธสกูล 4.33   

31 นาย วิทวัส     โหมดเทศ 4.33   

32 นาย   วีรชาติ   บุญธรรม 3   

33 นางสาว   เกศิณี  ชัยยา 3   

34 นางสาว   สุภา ทิพยเนตร 2.67   

35 นางสาว   ปาริฉัตร  พลับพลาทอง 4.67   

36 นาย    วิศรุต  ศรีพยัคฆ 4   

37 นางสาว   ฐิตินันท  สุวรรณยศ 2.67   

38 นาย     ศิริพงษ บุญชู 3   

39 นาย    ธีรพันธุ  คําปญญา 2.33   

40 นางสาว   กุลนิษฐ   เอื้อความด ี 3   

41 นางสาว   จุฑามาศ  จันทร 2.33   

42 นางสาว   จิตวลัย   ทุนกาศ 1.67   

43 นางสาว   ภัชธีญา  สมบัติใหม 2.67   

44 นาย   ยุทธนา   กันธรรม 3.33   

45 นางสาว   บุษบา บุญชวน 2.33   

46 นางสาว   ทิพยสุดา   สุวรรณชีพ 1.33   

47 นางสาว   ทิพยสุดา อ่ินแกวสืบ 4   

       

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    

1 นาย ชนวีร ประพันธ 2   

2 นาย จตุรวิทย มั่นชา 4   

3 นาย เบน วงศสายใจ 4.67   

4 นาย พชร กลักยอม 2.67   

5 นางสาว หนึ่งฤทัย เมืองทรัพย 3.33   

6 นาย เจษณรงค กองเงิน 2   

7 นาย อภิวัฒน จันตะคาด 2.33   

8 นางสาว สุพัตรา คําสันทราย 4   

9 นาย จิรพงค พวงมาลัย 4   



10 นาย วาทิต สนธิสิงห 2.67   

11 นาย ณัฐวัฒน ไชยวงศ 3.67   

   คาเฉล่ีย*    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย    

1 นาย วรุฒ      ทองเกิด 4.67   

2 นาย ชานน      เดชศรี 4.67   

3 นางสาว สุดาทิพย      องอาจเอกะวรรณะ 4   

4 นาย ธีรกร      แซโงว 4   

5 นางสาว พชร      ล้ีรัตนาวลี 3.33   

6 นางสาว ศุภวรรณ      อรรครัตนกุล 3.33   

7 นาย บัณฑิต       แซซ้ือ 3   

8 นาย วีรวัฒน      ตนกําเนดิ 3.67   

9 นาย พิเศษ       จอมจักร 3.33   

10 นาย ชัจชลิต       วัฒนากูล 4.33   

11 นาย พงศพันธ       ศิรินภาพันธ 4.33   

12 นาย สรณะ       ยะบุญ -   

13 นาย ชาญณรงค       เทียมนภา -   

14 นางสาว เกวลี      แสดงฤทธิ์ 2.67   

15 นางสาว สุพิชา       กงทอง 3   

16 นาย ศุภวิชญ      ยาวิชัย 4   

17 นางสาว กนกกาญจน   เรือนใส 4   

18 นาย ธรงพงค      จรัสวุฒิยากร 4   

19 นาย ณัฐวิทย      จางเจริญ 2.67   

20 นาย คณพัฒน       รัตนนิธิกุล 4.33   

21 นางสาว ฐาวดี       พรมมาแบน 3.67   

22 นาย ณัฎฐ       บุณยะวิโรจ 3.33   

23 นาย ณัฐ       หาญเจริญกิจ 4.33   

24 นาย ทับกฤช       ขุมทรัพย 3.33   

25 นางสาว พรขวัญ      ตัณฑจิตานนท 3.33   

26 นางสาว ณิชนันท      โอสถาพันธุ 3.67   



27 นาย วลัญชชัย      เกียรตินยิมรุง -   

28 นาย ธาริต      มงคล 4   

29 นาย พรรณเชษฐ ตัณฑกิตต ิ 3   

30 นาย ศิวัฒน ชินะโรจน 4.33   

31 นาย พงศกร พัวประเสริฐ 3   

32 นาย วรินทร วรากูลศิริพันธุ 4.67   

33 นาย วรพล รัตนพันธ 3.33   

34 นาย ภัทรฤทธิ์ มาบุญศักดิ์สิทธิ์ 4   

35 ด.ช. ศิรวุฑฒิ ์ วงษฆณฑา 5   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5    โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลยั     

1 นางสาว คัทลียา คําเลิศ 4   

2 นางสาว ศุจินธรา หมื่นบาล 3.67   

3 นางสาว ปภัสสิริ ไชยวุฒ ิ 3   

4 นางสาว ชุติมา สารศิลป 2.67   

5 นางสาว สุวิมล คันธธาศิริ 2.67   

6 นางสาว วามัณฑนา ศุภวงศวรรธนะ 2.67   

7 นางสาว ศิริลักษณ อริยะ 2.33   

8 นาย เขมรินทร เจียรวิริยะพันธ 3.67   

9 นางสาว เอื้อการย เหลาสถิรวงศ 3.33   

10 นางสาว ดาหลา อนุตรสุธี 4   

11 นาย รัตนชัย ศรีสวาง 3.33   

12 นาย วงศศักดิ ์ วงศปญญาถาวร 2.67   

13 นาย วรวัฒน ตรีวัชราวัฒน 4   

14 นาย กฤษณ สุวรรณพรสกลุ 4.33   

15 นาย จุติสิน เลิศบุญยพันธ -   

16 นาย วิรัช ผาพิศาล 3.67   

17 นาย ทินพัทธ กุลวาชัย 3.67   

18 นาย นัฐพงษ แซตั้ง 2.67   

19 นาย ปติกานต นัดสาสาร 2.33   

20 นาย สุภวัช การศัพท 3   



21 นางสาว แอนเจลา ดวงจิตร 3   

22 นางสาว ศิริพร มัลลานู 3.33   

23 นางสาว จุฑามาศ ศุภลักษณ 2.67   

24 นางสาว ศิริโรจน วงศกระจาง 3.33   

25 นางสาว นันทชนก ไชยดุนา 2.33   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5    โรงเรียนพะเยาพิทยาคม     

1 นาย วัชเรสร พันธพัฒนกุล 3.33   

2 นาย ภูมิพิพัฒน ผิวเหลือง 3.67   

3 นาย พิชญะ สุทธิวานิช 3   

4 นาย สุทธิวัฒน เจียมตระกูล 3   

5 นาย ภาษา สุขสอน 4   

6 นาย เอื้ออังกูร ฉัตรานันท 3.33   

7 นาย สีบสกุล ธรรมขันธ 4.33   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5    โรงเรียนศรีสวัสดิว์ิทยาภารจังหวัดนาน    

1 นาย เขมพันธุ คําสุรันทร 4   

2 นางสาว วิญาดา วังชิ้น 4   

3 นาย จิรายุทธ พันธุมั่งมี 4.67   

4 นาย พรชัย กัลยาวัฒนกุล 3.67   

5 นางสาว ศุทธินี โนอินทร 3.67   

6 นาย โชฎก พรหมแสนจนัทร 4   

7 นางสาว พินนะรัฏ วิไชยโน 4.33   

8 นาย ฆนาการ เหมวรชาต ิ 3.67   

9 นาย สหภาพ ตาดี 3.33   

10 นาย ปรัชญา แปงยอง 2.33   

 


