แถวที่ 1
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

ID

่ - นำมสกุล
ชือ

โรงเรียน

1

THA-MP29675

กรพลกฤต วีระอาชากุล

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

2

THA-MP19321

ก ้องกิดากร แก ้วกาเหน็ ดพงษ์

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย
้

3

THA-MP146007

จิรณั ฏฐ์ เวียงเจริญ

โรงเรียนอนุบาลต ้นกล ้า

4

THA-MP46074

ชยนั นต์ แสนดี

โรงเรียนราชวินต
ิ

5

THA-MP146008

ชิน สุวรรณสิงห์

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

6

THA-MP14111

ณั ฐพร คุณรัตนาภรณ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

7

THA-MP43627

ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์

โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ์

8

THA-MP66459

ตนุภัทร ตระกูลธงชัย

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

9

THA-MP20606

ทัตเทพ หลักเมือง

โรงเรียนแสงทองวิทยา

10

THA-MP68772

ธนิสร อรรถเวชกุล

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

11

THA-MP17761

ธีรธ์ วัช วิรฬ
ุ หะรัตน์

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

12

THA-MP7688

นภสร ตัง้ ศรีสกุล

โรงเรียนศุภลักษณ์

13

THA-MP14035

ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล

โรงเรียนวัดดอนทอง

14

THA-MP25065

พชร อัศวผดุงสิทธิ์

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

15

THA-MP29771

พร ้อม เสริมศักดิศ
์ ศิธร

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

16

THA-MP2357

พัชรพล นวเลิศปั ญญา

โรงเรียนธิดาแม่พระ

17

THA-MP100236

พัสกร อูก
่ าญจนกิตติ

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

18

THA-MP80911

พิชญุตม์ จีระธวัชชัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

19

THA-MP84095

ภัครินทร์ ลีไตรรงค์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์)

20

THA-MP17015

ภาวัต งามภูพันธ์

โรงเรียนอนุบาลสระบุร ี

21

THA-MP89143

ภูวรัตน์ นาคจันทึก

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

22

THA-MP32967

รชต รัตนกิจ

โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ์

23

THA-MP78897

รวิภาส ภาณุเจต

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบีย
่ ง
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ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
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ู่ นำน TIMC 2016)
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ID

โรงเรียน

24

THA-MP63082

วรวัฒน์ รุง่ อร่ามศิลป์

โรงเรียนมารียอ
์ นุสรณ์

25

THA-MP37383

ั
วริทธิ์ วิรย
ิ ประสิทธิช
์ ย

โรงเรียนอนุบาลสุธธ
ี ร

26

THA-MP61664

วสวัตติ์ ระวังวงศ์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

27

THA-MP29765

ศรัณยู ทองจรัส

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

28

THA-MP65564

ศิทธา ตันติกล
ุ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

29

THA-MP131613

ศิษฎา นาคเลือ
่ น

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

30

THA-MP41834

อติกันต์ หวลเจริญทนต์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

31

THA-MP97702

เจณิตา ไม ้งาม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

32

THA-MP26703

เปมิกา เสนะวีณน
ิ

โรงเรียนอุดมศึกษา

33

THA-MP42207

แพรวพรรณ ลีด
่ ารงวัฒนากุล

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

34

THA-MP146305

กชพรรณ

ิ ป์
โรงเรียนธัญญสิทธิศล

35

THA-MP146111

กตัณณ์ มหาวงค์

โรงเรียนบ ้านร ้อง

36

THA-MP146302

กนกพร

โรงเรียนบ ้านบ่อสร ้างนรากรปราสาท

37

THA-MP146250

กฤชตฤณ โอฬารรักษ์

โรงเรียนอนุบาลสุธธ
ี ร

38

THA-MP146039

กฤติน นวลจริง

โรงเรียนภูบดินทร์พท
ิ ยาลัย

39

THA-MP146256

กฤตเมธ จันทร์อ ้าย

โรงเรียนบ ้านหล่ายฝาง

40

THA-MP146119

กฤษฏิศ
์ รัล กันติ๊ บ

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

41

THA-MP146080

กัณฐกะ ณรงค์การดี

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

42

THA-MP146249

กัณณพงศ์ กาญจนกุลดารง

โรงเรียนอนุบาลระยอง

43

THA-MP146266

กันตินันท์

โรงเรียนสาธิต

44

THA-MP146167

กานต์ศภ
ุ างค์ แก ้วแดง

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

45

THA-MP146091

ิ ฏ์
กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศษ

โรงเรียนซางตาครู ้สศึกษา

46

THA-MP146207

กิจจาณั ฎฐ์ ยิง่ ยง

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

พึง่ แดง

ปุ้ น

มณีพราย
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47

THA-MP146093

ขันติพงศ์ สุยะดี

โรงเรียนวัดห ้วยทราย

48

THA-MP146097

คณิตน
ิ เลีย
่ งโรคาพาธ

โรงเรียนราชวินต
ิ

49

THA-MP146134

คเชนทร์ สืบจิตต์

โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุ นย
ิ ม)

50

THA-MP146190

จิดาภา ปิ่ นคุณากร

โรงเรียนราชินี

51

THA-MP146089

จินต์จฑ
ุ า ปริปรุ ณะ

โรงเรียนอนุบาลอานาจเจริญ

52

THA-MP146301

จินรดา สายอุดต๊ะ

โรงเรียนบ ้านปงสนุก

53

THA-MP146280

จิรวัฒน์ นาคเสนาธนสิทธิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

54

THA-MP146227

จุฬารักษ์ ต๊ะปั ญญา

โรงเรียนวัดห ้วยแก ้ว

55

THA-MP146052

ชคัตตรัย สุขก ้องวารี

โรงเรียนวัดดอนทอง

56

THA-MP146170

ชนั นท์ธพ
ิ ัฒน์ นุ่มน่วม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)

57

THA-MP146098

ชนิกานต์ บุญทา

โรงเรียนราชวินต
ิ

58

THA-MP146027

ชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

59

THA-MP146169

ชนินทร์ สะตึ

โรงเรียนทาเหนือวิทยา

60

THA-MP146247

ชยุต วงศ์วช
ิ ยาภรณ์

โรงเรียนอนุบาลสุธธ
ี ร

61

THA-MP146103

ชวิศ จินาจิน
้

โรงเรียนสฤษดิเดช

62

THA-MP146144

ชินกฤต

โรงเรียนพุทธิโศภน

63

THA-MP146321

ชินดนั ย สุนทรเภสัช

โรงเรียนบีคอนเฮ ้าส์แย ้มสอาดรังสิต

64

THA-MP146254

ชินปพัฒน์

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

65

THA-MP146319

ชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น

โรงเรียนอนุบาลราชบุร ี

66

THA-MP146129

ฌัลลกัณฐ์ สุภลาภ

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบีย
่ ง

67

THA-MP146186

ญาณรัก ถาวรรุง่ กิจ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

68

THA-MP146076

ฐกฤต

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

69

THA-MP146044

ฐนวัฒน์ จิณวุฒ ิ

แสนเกรียง

วัฒนธีรางกูร

วงศ์เจริญแสงสิร ิ

โรงเรียนลาซาล

แถวที่ 4
ื่ ผูม
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้ ส
ี ท
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70

THA-MP146040

ณญาดา รัตตะมาน

โรงเรียนภูบดินทร์พท
ิ ยาลัย

71

THA-MP146060

ณฐภัทร ไชยพานิช

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

72

THA-MP146159

ณพพงศ์ อนรรฆพฤฒ

โรงเรียนคาเทีย
่ งอนุสรณ์

73

THA-MP146231

ณภัทร

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

74

THA-MP146220

ณหทัย กุลเมืองน ้อย

โรงเรียนวัดป่ าตัน

75

THA-MP146168

ณั ชชา ชัยบุรานนท์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)

76

THA-MP146306

ณั ฐชนน มณีรัตน์

โรงเรียนบ ้านสันกาแพง

77

THA-MP146324

ณั ฐนั นท์ อุดแก ้ว

โรงเรียนเทศบาลทุง่ เสลีย
่ ม

78

THA-MP146133

ณั ฐพนธ์ ชัยวงฝั น

โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุ นย
ิ ม)

79

THA-MP146242

ณั ฐพล ปั ญญาเพิม
่

โรงเรียนบ ้านดอนแก ้ว

80

THA-MP146259

ณั ฐพล

โรงเรียนบ ้านหล่ายฝาง

81

THA-MP146299

ณั ทชนก ป่ าแดง

โรงเรียนบ ้านปงสนุก

82

THA-MP146176

ณั ทณพงศ์

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

83

THA-MP146184

ณิชา ฮาสุวรรณกิจ

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

84

THA-MP146082

ณิชา วัฒนพฤกษชาติ

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

85

THA-MP146209

ณิชาภา สิงห์ขาว

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

86

THA-MP146311

ณิชารีย ์ ดีจักรวาล

โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

87

THA-MP146191

ดลนภา ปั นตา

โรงเรียนอนุบาลแจ ้ห่ม

88

THA-MP146117

ตะวัน

โรงเรียนช่องฟ้ าซินเซิงวาณิชบารุง

89

THA-MP146050

ต ้นน้ า พรหมมินทร์

โรงเรียนอนุบาลสระบุร ี

90

THA-MP146041

ทยากร สุวานิช

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

91

THA-MP146088

ทักษพร กันยะมี

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

92

THA-MP146118

ทัศน์วสันต์ ฟูแสง

โรงเรียนช่องฟ้ าซินเซิงวาณิชบารุง

ปั ญญากร

อินทวงค์

ปิ ตอ
ิ ริยะนั นท์

พลแสน
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์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
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93

THA-MP146304

ทิพย์อาภา รามัญ

ิ ป์
โรงเรียนธัญญสิทธิศล

94

THA-MP146322

ธนกร จิตต์จรูญ

โรงเรียนบีคอนเฮ ้าส์แย ้มสอาดรังสิต

95

THA-MP146263

ธนกร นวลเกลีย
้ ง

โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

96

THA-MP146188

ธนกฤต แก ้วจันทร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

97

THA-MP146172

ธนกฤต วชิรอนั นต์

โรงเรียนสุวรรณวงศ์

98

THA-MP146160

ธนพัฒน์ คุปต์ธรรมสาร

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

99

THA-MP146276

ธนั ชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

100

THA-MP146123

ธนั สร

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

101

THA-MP146106

ธนโชติ นิลพานิช

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

102

THA-MP146099

ธรรมปพน ชีวรุง่ เรืองสกุล

โรงเรียนแสงทองวิทยา

103

THA-MP146096

ธรรศพร เปาอินทร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วท
ิ ยาลัย

104

THA-MP146277

ธัญญธร

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

105

THA-MP146294

ธิดารัตน์ นาคมูล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

106

THA-MP146233

ธีธัช ชัยวัฒนกุล

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

107

THA-MP146288

ธีภพ วงกตศิลา

ึ ษา
โรงเรียนกรพิทักษ์ศก

108

THA-MP146092

ธีร ์ ครุพงศ์

ิ
โรงเรียนสาธิตละอออุทศ
ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสต

109

THA-MP146236

นภัสนั นท์

110

THA-MP146211

นั ชชา

111

THA-MP146084

นิลยา แสงโสภาพรรณ

โรงเรียนกาฬสินธุพ
์ ท
ิ ยาสัย

112

THA-MP146132

นิศารัตน์ ศรีบษ
ุ ย์

โรงเรียนบ ้านคลองเตย

113

THA-MP146115

บุณยกร ธารพานิช

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

114

THA-MP146283

บูรณิน

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

115

THA-MP146193

ปภาพินท์ บุญเตีย
่ ม

วรรณสม

ธีระกุล

ปั ญญาราช

บุญชูมณี

เอนกสัมพันธ์

โรงเรียนพระหฤทัย
โรงเรียนเสนพงศ์

โรงเรียนอนุบาลแจ ้ห่ม

แถวที่ 6
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

่ - นำมสกุล
ชือ

ID

โรงเรียน

116

THA-MP146194

ปรีชญา นราประเสริฐกุล

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

117

THA-MP146095

ปั ณณวัฒน์ ทองปรอน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วท
ิ ยาลัย

118

THA-MP146078

ปั ณณวิชญ์

โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

119

THA-MP146180

ปิ ยะนั นท์ ลิมป์ ปั ทมปาณี

โรงเรียนมารียว์ ท
ิ ยา

120

THA-MP146051

พงศกร กองสกูล

โรงเรียนอนุบาลสระบุร ี

121

THA-MP146049

พงศ์พัทธ์ เตติรานนท์

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

122

THA-MP146272

พรรษา อินทวงศ์

โรงเรียนเทศบาลประตูล ี้

123

THA-MP146154

พฤหัส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

โรงเรียนพุทธิโศภน

124

THA-MP146124

พลภัทร ธีรวนนท์

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

125

THA-MP146158

พสิษฐ์ พัวสันติกล
ุ

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

126

THA-MP146178

พัชรพร แสงสุรศักดิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

127

THA-MP146253

พัชรพล ช่างทุง่ ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

128

THA-MP146315

พัชรวรรธน์ ปิ ยปฐพีกล
ุ

โรงเรียนเปรมฤทัย

129

THA-MP146171

พัชริดา บุทู

โรงเรียนทาเหนือวิทยา

130

THA-MP146046

พัทธดนย์ เพ่งพินจ
ิ

โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ์

131

THA-MP146291

พิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ ขต
ิ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

132

THA-MP146045

ิ ฐ์ สมใจ
พิสษ

โรงเรียนอนุบาลวัดปิ ตล
ุ าธิราชรังสฤษฎิ์

133

THA-MP146179

ั
พีรทัตต์ ลาภณรงค์ชย

โรงเรียนสุวรรณวงศ์

134

THA-MP146108

ฟ้ าใส

โรงเรียนวัดป่ าข่อยใต ้

135

THA-MP146268

ภณิดา ตาจาย

โรงเรียนเทศบาลประตูล ี้

136

THA-MP146113

ภัคบุต พรหมรักษ์

โรงเรียนบ ้านร ้อง

137

THA-MP146074

ภัทนั นทน์

โรงเรียนพัฒนาเด็ก

138

THA-MP146323

ภัทรินทร์ กันหาคา

ศรีวฒ
ุ ไิ พศาล

สุวรรณวงศ์

วัฒนชีวโกศล

โรงเรียนเทศบาลทุง่ เสลีย
่ ม

แถวที่ 7
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

่ - นำมสกุล
ชือ

ID

โรงเรียน

139

THA-MP146314

ภีมพล ก ้อนนาค

โรงเรียนเปรมฤทัย

140

THA-MP146318

ภีษมะ องอาจ

โรงเรียนอนุบาลราชบุร ี

141

THA-MP146248

ภูดศ
ิ ประยุรธเนศ

โรงเรียนอนุบาลระยอง

142

THA-MP146090

ภูมน
ิ ั นท์ กสิกจิ นาชัย

่
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน

143

THA-MP146077

ภูมริ พี ศรีสวุ รรณ์

โรงเรียนมารีวท
ิ ยา

144

THA-MP146174

ภูรณ
ิ ั ฐ วันดี

โรงเรียนบ ้านนาฝาย

145

THA-MP146199

ภูวรินทร์

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

146

THA-MP146216

มาริษา

ลุงอ่อง

147

THA-MP146087

ยงยศ

นามแก ้ว

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

148

THA-MP146260

ยศกร

คงสุวรรณ

โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

149

THA-MP146086

รดา รัศมีสน
ุ ทรางกูล

โรงเรียนจิตรลดา

150

THA-MP146206

รพีพัทธ์ รัตนเตมีย ์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

151

THA-MP146024

รังสิมันตุ์ อริยสุนทร

โรงเรียนเฟื่ องฟ้ าวิทยา

152

THA-MP146310

รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์

โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

153

THA-MP146162

รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล

โรงเรียนอนุบาลร ้อยเอ็ด

154

THA-MP146270

วงศธร เอีย
่ มเอือ
้ ยุทธ

โรงเรียนสาธิต

155

THA-MP146036

วชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

156

THA-MP146163

วทัญญู สุยะใหญ่

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ ายประถม

157

THA-MP146298

วรดนู นาคสาทา

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

158

THA-MP146130

วรรธนะ ศรีบษ
ุ ย์

โรงเรียนบ ้านคลองเตย

159

THA-MP146195

วรางคณา คาฟู

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ าก่อ

160

THA-MP146094

วราภรณ์ สุทธนิล

โรงเรียนวัดห ้วยทราย

161

THA-MP146043

วัชรธร

โรงเรียนลาซาล

นาคจันทึก

จิณวุฒ ิ

โรงเรียนวัดทุง่ หลวง

แถวที่ 8
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

่ - นำมสกุล
ชือ

ID

โรงเรียน

162

THA-MP146048

วาสิตา ด่านสกุล

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

163

THA-MP146121

ศุพัทธนั นท์ เตชะเวชเจริญ

โรงเรียนราชานุบาล

164

THA-MP146141

ศุภกิตติ์ สกุลวัฒนะ

ั วิทยา
โรงเรียนวิชย

165

THA-MP146075

ศุภจิรา เจริญนาวี

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

166

THA-MP146100

ศุภณั ฏฐ อนั นตชัยโสภณ

โรงเรียนแสงทองวิทยา

167

THA-MP146157

ศุภฤกษ์

โรงเรียนคาเทีย
่ งอนุสรณ์

168

THA-MP146114

ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก ้ว

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

169

THA-MP146053

ศุภวุฒ ิ ไตรวุฒล
ิ าภ

โรงเรียนวัดดอนทอง

170

THA-MP146047

ศุภสัณห์ เข็มพงษ์

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์

171

THA-MP146042

สรชัช ภูมด
ิ าธนาพร

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

172

THA-MP146307

สรวิชญ์ อุทศ
ิ

โรงเรียนบ ้านสันกาแพง

173

THA-MP146056

สรวิชญ์ พุม
่ สีทอง

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

174

THA-MP146037

สรวิชญ์ เฮงสุวนิช

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

175

THA-MP146217

สรินทร์ธร แก ้วเสมอตา

โรงเรียนวชิราลัย

176

THA-MP146165

สาริศา รัตนนิธก
ิ ล
ุ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

177

THA-MP146035

สิรชน ปิ ยผดุงกิจ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

178

THA-MP146182

สิรณั ฏฐ์ สิงหทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

179

THA-MP146038

สิรวิทย เฮงสุวนิช

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

180

THA-MP146029

สิรวิ ม
ิ ล พนมชัยชยวัฒน์

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

181

THA-MP146109

สุคน ง ้อสุรเชษฐ์

โรงเรียนวิทยาสาธิต

182

THA-MP146325

สุชาวลี ส ้มเขียวหวาน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

183

THA-MP146032

สุพช
ิ ฌาย์ เอกพงศ์ไพสิฐ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

184

THA-MP146203

สุภกิณห์ นามมนตรี

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

เขือ
่ นเพชร

แถวที่ 9
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

่ - นำมสกุล
ชือ

ID

โรงเรียน

185

THA-MP146222

สุรชัช โสภา

โรงเรียนอนุบาลลาปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

186

THA-MP146303

ส่วยจา ลุงวิ

โรงเรียนบ ้านบ่อสร ้างนรากรปราสาท

187

THA-MP146285

หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ

ึ ษา
โรงเรียนกรพิทักษ์ศก

188

THA-MP146139

อภิรักษ์ ตาลประดิษฐ์

ั วิทยา
โรงเรียนวิชย

189

THA-MP146228

อรชา ทองสุข

โรงเรียนวัดห ้วยแก ้ว

190

THA-MP146225

อัชฌาพิชญ์ ยศบุญเรือง

โรงเรียนอนุบาลลาปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

191

THA-MP146085

ิ
อาชวรรถ ชินวสุสน

โรงเรียนจิตรลดา

192

THA-MP146083

อารยา แสงโสภาพรรณ

โรงเรียนกาฬสินธุพ
์ ท
ิ ยาสัย

193

THA-MP146107

อิทธิสน
ุ ทร จึงสกุลรุจเิ รข

โรงเรียนนานาชาติเกรซ

194

THA-MP146104

เจ ้าพระยา บรรจงการ

โรงเรียนสฤษดิเดช

195

THA-MP146237

เจ ้าใจ

โรงเรียนเอกปั ญญา

196

THA-MP146131

เซลีญา

197

THA-MP146166

เรนะ โมจิซก
ุ ิ

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ ายประถม

198

THA-MP146234

เหมือนพี่ ธิสงิ ห์

โรงเรียนพระหฤทัย

199

THA-MP146300

เอกศิษฏ์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

200

THA-MP146201

แพรพลอย เกียรติสข
ุ ศรี

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

201

THA-MP146198

แพรพลอย แหวนพรหม

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ าก่อ

202

THA-MP146214

แสงออน ลุงทุน

โรงเรียนวัดทุง่ หลวง

203

THA-MP146105

โภไคย

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

204

THA-MP146243

โสภิตนภา ต๋าฝั ้น

โรงเรียนบ ้านดอนแก ้ว

205

THA-MP26147

กมลลักษณ์ ขันตี

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

206

THA-MP14173

กรณ์ณัฐนั ย นามสาธิมาพร

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

207

THA-MP97574

กฤษฎา รุง่ แสง

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

เหล่าลุมพุก
วิโอต์

นิม
่ อนุสสรณ์กล
ุ

โภคาทรัพย์

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

แถวที่ 10
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

ID

่ - นำมสกุล
ชือ

โรงเรียน

208

THA-MP97975

กฤษตินัทธ์ คงฉ ้ง

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

209

THA-MP44692

กัญจน์ ชูวฒ
ุ ย
ิ ากร

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

210

THA-MP38113

กัญญาวีร ์ วิญญรัตน์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

211

THA-MP14189

กานต์ ปราศัย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

212

THA-MP46693

กิตติภพ อินทา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

213

THA-MP25937

กุลส
ิ รา มีสข
ุ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

214

THA-MP26088

คีตพล ฉลอมพงษ์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

215

THA-MP38118

จิตตนั นท์ สมสุข

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

216

THA-MP66663

จินต์จฑ
ุ า มะลิ

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

217

THA-MP20824

จิรัฏฐ์ วรรณฤมล

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

218

THA-MP75015

จิราพัชร ศรีเมืองมูล

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

219

THA-MP97957

ฉั ตราภรณ์ จิวะสันติการ นิตภ
ิ ักดิ์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

220

THA-MP40274

ชญานิศ พินธุวฒ
ั น์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

221

THA-MP75075

ชนั ญชิดา ขันพล

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

222

THA-MP5346

ชยกร ไชยพันธุ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

223

THA-MP40808

ชยพัทธ์ วุฒ ิ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วท
ิ ยาลัย

224

THA-MP97766

ชลนิกานต์ เจริญสูงเนิน

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

225

THA-MP21916

ชิตพ
ิ ัทธ์ ชัยมงคล

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

226

THA-MP14225

ชินกฤต จิตหัตถะ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

227

THA-MP26069

ชิษณุพงศ์ อภิวงศ์เจริญ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

228

THA-MP26010

ชุตก
ิ าญจน์ เกือ
้ เสนาะ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

229

THA-MP14215

ฐิตาภรณ์ เพรามธุรส

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

230

THA-MP89877

ฐิตริ ัตน์ ใจบุญ

โรงเรียนพุทธิโศภน

แถวที่ 11
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

ID

่ - นำมสกุล
ชือ

โรงเรียน

231

THA-MP20864

ณฐนนท์ ลือวิฑรู เวชกิจ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

232

THA-MP74698

ณรงค์วฒ
ั น์ อึง้ จิตรไพศาล

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

233

THA-MP97980

ณั ฎฐณิชา ไชยวุฒ ิ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

234

THA-MP38098

ณั ฎฐ์นรี ประดิษฐสุวรรณ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

235

THA-MP14169

ณั ฐชา เดชบุญ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

236

THA-MP14196

ณั ฐดนั ย กาธรกิตติกล
ุ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

237

THA-MP26078

ณั ฐนนท์ คาเสาร์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

238

THA-MP38128

ณั ฐพร บุญฟู

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

239

THA-MP14200

ณั ฐพล สุพลจิตร์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

240

THA-MP29172

ทักษิณ ปิ่ นทองพันธ์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

241

THA-MP14182

ธนชล อยูแ
่ ย ้ม

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

242

THA-MP97578

ธนพัฒน์ เอีย
่ มประมูล

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

243

THA-MP66872

ธนั ชญา เปรมประชา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

244

THA-MP20873

ธนั ชพร ชัยศรี

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

245

THA-MP5339

ธนินโชตน์ วิวฒ
ั น์กมลชัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

246

THA-MP67323

ธมนต์รัตน์ พุฒไิ พโรจน์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

247

THA-MP26429

ธรรมปพณ ปั น
้ ทิม

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

248

THA-MP14206

ธรรศ ธรรมธาตุ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

249

THA-MP23593

ธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

250

THA-MP25962

ธัญญารัตน์ คาปวน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

251

THA-MP97997

ธัญญ์ วานิยะพงศ์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

252

THA-MP14214

ธัญยพร ใบสุขันธ์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

253

THA-MP82310

ธารน้ า นพรัตน์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

แถวที่ 12
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

ID

่ - นำมสกุล
ชือ

โรงเรียน

254

THA-MP5375

ธีรดนย์ พุฒไิ พโรจน์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

255

THA-MP69602

ธีรพงศ์ แขกแก ้ว

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

256

THA-MP73555

นนทกร ชุนศักดิ์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

257

THA-MP40788

นภัสสร หลิดชิววงศ์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วท
ิ ยาลัย

258

THA-MP26417

นรบดินทร์ นุชทรวง

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

259

THA-MP98010

นรวิชญ์ โชติรสนิรมิต

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

260

THA-MP69733

นั ท จินดาศิลป์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

261

THA-MP40296

นั นทิชา บุญโรจน์วงค์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วท
ิ ยาลัย

262

THA-MP5397

นั ยน์ปพร ไชยพันธุ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

263

THA-MP45048

นิธน
ิ ั นท์ วงศ์ตา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

264

THA-MP26132

บัณฑิตา ปริมต
ิ ร

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

265

THA-MP74996

บุญฑริกา คาอยู่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

266

THA-MP26157

ปพิชญา สาธร

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

267

THA-MP67661

ปรัชญ์ คนสูง

ั วิทยา
โรงเรียนวิชย

268

THA-MP14193

ปารมี จันทร์กระจ่าง

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

269

THA-MP89859

ปาริชาต ไพรมีคา่

โรงเรียนพุทธิโศภน

270

THA-MP97728

ปาริญ ทิพย์กมล

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

271

THA-MP40819

พงษ์ วช
ิ ญ์ นิยมสัตย์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วท
ิ ยาลัย

272

THA-MP128672

พงษ์ สถิตย์ บรรลือ

โรงเรียนโกวิทธารงเชียงใหม่

273

THA-MP82232

พรญาณี คาผิว

โรงเรียนพุทธิโศภน

274

THA-MP66406

พลอยสวย ศิร ิ

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

275

THA-MP97779

พอใจ รางศรี

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

276

THA-MP5408

พิงค์นรารัตน์ ขัดผาบ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

แถวที่ 13
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

ID

่ - นำมสกุล
ชือ

โรงเรียน

277

THA-MP97555

พิชชาอร ณ ลาปาง

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

278

THA-MP38109

พิชญาภา ขันหาเขตต์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

279

THA-MP90548

ั โอภาส
พิมพ์ชนก สิทธิชย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

280

THA-MP31284

พิมพ์มาดา ฟั กทอง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

281

THA-MP97987

ภัทรพงศ์ ดวงคา

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

282

THA-MP69617

ภัทรพร ลมออน

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

283

THA-MP26133

ภัทรมน เอีย
่ มเทียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

284

THA-MP30460

ภัทรวรรธน์ กิจศักดิ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

285

THA-MP68124

ภัทรสิร ิ เพียรมงคล

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

286

THA-MP25936

ภูมภ
ิ ัทร บุตรชัย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

287

THA-MP14220

มนั ญญา สันทิศ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

288

THA-MP5402

มนั สนั นท์ ว่องเกียรติถาวร

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

289

THA-MP69637

มาร์ตา นามรัตน์ เชลลอตติ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

290

THA-MP66341

มาลีวล
ั ย์ ณ วังขนาย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

291

THA-MP5331

รณกร ระวังงาน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

292

THA-MP97788

รมิตา ธูปทอง

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

293

THA-MP7545

รวินกร ยั่งยืน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

294

THA-MP98065

รวินท์ ว่องรัตนะไพศาล

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

295

THA-MP25847

รวิภาส มากเพ็ง

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

296

THA-MP14217

รัชฎา อินต๊ะนา

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

297

THA-MP145649

รัฐนั นท์ ประดิษฐ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

298

THA-MP14186

รัตนากร ชัยเพชร

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

299

THA-MP14221

วรพล ภูชมชวน

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

แถวที่ 14
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

ID

่ - นำมสกุล
ชือ

โรงเรียน

300

THA-MP14229

วรัชยา บุญสูง

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

301

THA-MP40800

้ สะอาด
วริชช์ เชือ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วท
ิ ยาลัย

302

THA-MP73464

วรินทร หว่านปิ ว

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

303

THA-MP97556

วันวิสา อุทัยยศ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

304

THA-MP99896

วิลาสินี สายนาพล

โรงเรียนพุทธิโศภน

305

THA-MP5393

ศรุต ลีจ
้ ันทรากุล

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

306

THA-MP121734

ศศิวม
ิ ล ไชยประภา

โรงเรียนบ ้านริมใต ้

307

THA-MP20872

ศักดิธัช เรืองสังข์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

308

THA-MP116560

ศักดิเทพ เยหน่อ

โรงเรียนวัดป่ าตัน

309

THA-MP66830

ศิขริน ศรีจา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

310

THA-MP145650

ศิรพัชร ทองประไพ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

311

THA-MP67305

ศิรภ
ิ ัสสร อึง้ วัฒนา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

312

THA-MP73518

ศุภากร แมนเมธี

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

313

THA-MP120508

สรรเพชญ พ่วงญาติ

โรงเรียนบ ้านริมใต ้

314

THA-MP40127

สรวิชญ์ มาลา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

315

THA-MP5362

สิรวิ ม
ิ ล นั นท์ธนะวานิช

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

316

THA-MP23592

ั ญา ใจใหญ่
สุชญ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

317

THA-MP81725

สุภัชชา ไทยรัตน์

โรงเรียนพุทธิโศภน

318

THA-MP31318

อนุวฒ
ั น์ เกษดายุรัตน์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

319

THA-MP14226

อภิรักษ์ กมล

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

320

THA-MP81695

อมราวดี คุณยศยิง่

โรงเรียนพุทธิโศภน

321

THA-MP89904

อังศุนต
ิ ย์ อะโน

โรงเรียนพุทธิโศภน

322

THA-MP118148

เจษฎากร แผ่คณ
ุ

โรงเรียนโกวิทธารงเชียงใหม่

แถวที่ 15
ื่ ผูม
ิ ธิส
รำยชอ
้ ส
ี ท
์ อบแข่งข ันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคข
ู่ นำน TIMC 2016)
ึ ษำ
ระด ับประถมศก
ว ันที่ 17 สงิ หำคม 2559 ณ อำคำร SME 1
ิ ค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสน
ี งใหม่ จ ังหว ัดเชย
ี งใหม่
อำเภอเมืองเชย
**********************************
ลำด ับ

ID

่ - นำมสกุล
ชือ

โรงเรียน

323

THA-MP38126

เดชาวัฒน์ เทวีทรัพย์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

324

THA-MP82027

แพรวพราว ธัญญแก ้ว

โรงเรียนพุทธิโศภน

325

THA-MP14227

แพรวา อุสาหะ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

326

THA-MP67643

แพรวา ยะปะนั นท์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวท
ิ ยาลัย

327

THA-MP40147

โชตนา นาคนคร

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

328

THA-MP38106

ไม ้แก ้ว บุตรคา

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

แผนผังทีน่ ั่ง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016
ระดับประถมศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร SMEs 1
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับประถมศึกษา จานวน 15 แถว แถวละ 23 คน
กรรมการ 2 คน

กรรมการ 2 คน

กรรมการ 2 คน

กรรมการ 2 คน

กรรมการ 2 คน

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

แถวที่ 4

แถวที่ 5

แถวที่ 6

แถวที่ 7

แถวที่ 8

แถวที่ 9

แถวที่ 10

แถวที่ 11

แถวที่ 12

แถวที่ 13

แถวที่ 14

แถวที่ 15

001

046

047

092

093

138

139

184

185

230

231

276

277

322

323

002

045

048

091

094

137

140

183

186

229

232

275

278

321

324

003

044

049

090

095

136

141

182

187

228

233

274

279

320

325

004

043

050

089

096

135

142

181

188

227

234

273

280

319

326

005

042

051

088

097

134

143

180

189

226

235

272

281

318

327

006

041

052

087

098

133

144

179

190

225

236

271

282

317

328

007

040

053

086

099

132

145

178

191

224

237

270

283

316

008

039

054

085

100

131

146

177

192

223

238

269

284

315

009

038

055

084

101

130

147

176

193

222

239

268

285

314

010

037

056

083

102

129

148

175

194

221

240

267

286

313

011

036

057

082

103

128

149

174

195

220

241

266

287

312

012

035

058

081

104

127

150

173

196

219

242

265

288

311

013

034

059

080

105

126

151

172

197

218

243

264

289

310

014

033

060

079

106

125

152

171

198

217

244

263

290

309

015

032

061

078

107

124

153

170

199

216

245

262

291

308

016

031

062

077

108

123

154

169

200

215

246

261

292

307

017

030

063

076

109

122

155

168

201

214

247

260

293

306

018

029

064

075

110

121

156

167

202

213

248

259

294

305

019

028

065

074

111

120

157

166

203

212

249

258

295

304

020

027

066

073

112

119

158

165

204

211

250

257

296

303

021

026

067

072

113

118

159

164

205

210

251

256

297

302

022

025

068

071

114

117

160

163

206

209

252

255

298

301

023

024

069

070

115

116

161

162

207

208

253

254

299

300

ประตู

แถวที่ 1

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************

ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

1

THA-MS111068

กรภาวิศ บัณฑิตสาธิสรรค์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2

THA-MS31506

กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

3

THA-MS103778

ชินพัทธ์ นิธิพรศรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

4

THA-MS80664

ณัฐพร วิชยพงศ์กล
ุ

โรงเรียนเบญจมราชูทศ
ิ ราชบุรี

5

THA-MS84980

ธัญธร วงษ์วานิช

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

6

THA-MS64023

ธัญพร ขาวพลัด

โรงเรียนสตรีวิทยา

7

THA-MS118328

ธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

8

THA-MS39493

ธีรภัค โกมลมณี

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

9

THA-MS59216

นนท์ นัครา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

10

THA-MS28296

นนท์ปวิธ สุริยานุสรณ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

11

THA-MS34089

นรบดี วัชรปรีชานนท์

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

12

THA-MS4902

นราวิชญ์ ภู่วโรดม

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

13

THA-MS36065

นิปณ
ุ
มังคะจา

โรงเรียนปากช่อง

14

THA-MS109106

ปภาวี เจียรเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

15

THA-MS28881

ปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

16

THA-MS4259

ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

แถวที่ 2

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

17

THA-MS32382

พรรณวรรธ คาเพ็ง

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

18

THA-MS102236

พลกฤต ล้อประเสริฐกุล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

19

THA-MS27876

พิเชษฐ พ่วงรอด

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

20

THA-MS93020

พีรติ ว่องไว

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

21

THA-MS118943

พุฒิเมธ ตุลาบดี

โรงเรียนปากช่อง

22

THA-MS57934

มุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

23

THA-MS39496

รัชชานนท์ เพชรชู

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

24

THA-MS5297

รินนารา แสงพิสิทธิ์

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

25

THA-MS43938

วรัชญ์ พาลพ่าย

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

26

THA-MS111490

วิทวัส ก่อเจริญวัฒน์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

27

THA-MS12363

วิภาวี คุณานพรัตน์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

28

THA-MS31444

สิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

29

THA-MS17394

อริสรา จิรชัยกิตติ

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

30

THA-MS116608

อักษราภัค เกียรติขจรฤทธิ์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

31

THA-MS146062

กมลพร กองจันทร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

32

THA-MS146257

กมลลักษณ์ เทพวงค์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

แถวที่ 3

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************

ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

33

THA-MS146057

กฤษฎ์ขจร ทิธาดา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

34

THA-MS146287

กฤษณา

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์

35

THA-MS146023

กีรติ สุธีรยงประเสริฐ

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

36

THA-MS146274

ก้องภพ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

37

THA-MS146281

คณิน วงศ์รน
ิ ทราเมธี

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

38

THA-MS146187

จักรพรรณ์

โรงเรียนบ้านเจดียแ
์ ม่ครัว

39

THA-MS146189

จันทร์พร -

โรงเรียนบ้านเจดียแ
์ ม่ครัว

40

THA-MS146147

จุฬา โตศิรพ
ิ ัฒนา

โรงเรียนศึกษานารี

41

THA-MS146275

ชญาณินทร์ วรพิมพ์รต
ั น์

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

42

THA-MS146101

ชนน ฮาสุวรรณกิจ

โรงเรียนแสงทองวิทยา

43

THA-MS146028

ชนนิกานต์ ยุทธชนะ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

44

THA-MS146221

ชยาภรณ์ ฟองคา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

45

THA-MS146122

ชวภทร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

46

THA-MS146210

ชัยวัฒน์ งามสัตตบุษย์

โรงเรียนนารีรต
ั น์จังหวัดแพร่

47

THA-MS146017

ชาลิสา วิรณ
ุ ราช

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

48

THA-MS146018

ชุตินันต์ โพธิพันธุ์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

อุยะพิตัง

ปิยะกมลานนท์

ใจเมคา

ธัชอัศวกุล

แถวที่ 4

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล
พรมศร

โรงเรียน

49

THA-MS146219

ชุติมณฑน์

50

THA-MS146010

ฑีฆวัฒน์ ทรงเมฆ

โรงเรียนวิชัยวิทยา

51

THA-MS146152

ณฐกร กิจเจริญวิศาล

โรงเรียนศรีสวัสดิว์ ิทยาคารจังหวัดน่าน

52

THA-MS146016

ณพณัฐ แวดล้อม

โรงเรียนระยองวิทยาคม

53

THA-MS146065

ณภัทร วัฒนาวารุณ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

54

THA-MS146071

ณัฏฐกัลย์ อภิหนูเมือง

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

55

THA-MS146031

ณัฐชยา วัชรปรีชานนท์

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

56

THA-MS146255

ณัฐชา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

57

THA-MS146148

ณัฐนันท์ คงเสรี

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน
่

58

THA-MS146240

ณิชชา

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

59

THA-MS146081

ณิชาภัทร จู้มณฑา

โรงเรียนศรียาภัย

60

THA-MS146239

ดลยา

ครองยุทธ

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

61

THA-MS146232

ดารุณี

วันสิรแ
ิ สงเพชร

โรงเรียนแม่โถวิทยาคม

62

THA-MS146149

ตุลา คงเสรี

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน
่

63

THA-MS146021

ถิรธวัช ณรงค์การดี

โรงเรียนสตรีสิรเิ กศ

64

THA-MS146125

ทัตติ โพธิ์ศรี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

นิยมพัฒนาพาณิชย์

สุธรรม

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบารุง

แถวที่ 5

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล
อุตสา

โรงเรียน

65

THA-MS146202

ทินกฤต

66

THA-MS146025

ธนธรณ์ รุ่งศรีวัฒนา

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

67

THA-MS146269

ธนพงษ์ ธาตุไพบูลย์

โรงเรียนคาม่วง

68

THA-MS146290

ธนพัฒน์ โชติช่วง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

69

THA-MS146030

ธนวรรณ จิระรุ่งเสถียร

โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

70

THA-MS146061

ธนวินท์ ทองใบ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

71

THA-MS146153

ธราเทพ เทพอาจ

โรงเรียนศรีสวัสดิว์ ิทยาคารจังหวัดน่าน

72

THA-MS146246

ธัญวลัย เทพละออ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

73

THA-MS146126

ธีธัช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

74

THA-MS146258

ธีรดนนย์

75

THA-MS146181

ธีรดนย์

76

THA-MS146137

ธีรภัทร คาอ่อน

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

77

THA-MS146116

ธีรธ
์ วัช รัตนาเอนกชัย

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78

THA-MS146067

นันท์นภัส วัฒนเชษฐ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

79

THA-MS146252

นาโอมิ อิสราเอล

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

80

THA-MS146265

นิติพนธ์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

บารุงเชาว์เกษม
ไทยยันโต
แก้วสมุทร

ไตรไมตรีพิทักษ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนไชยปราการ

แถวที่ 6

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

81

THA-MS146218

บุญทวี แซ่หยั้ง

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

82

THA-MS146058

บุรศ
ิ ร์ อาทิตย์สาม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

83

THA-MS146192

ปฐมพงษ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

84

THA-MS146244

ปราณชีวา หินทอง

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

85

THA-MS146066

ปัญญวัฒน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

86

THA-MS146019

ปัณณสิทธิ์ มีอินทร์

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี

87

THA-MS146026

ปิยวัฒน์ ภูววัฒนาเศรษฐ์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

88

THA-MS146226

พชธกร

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

89

THA-MS146212

พชร

90

THA-MS146278

พชรพล

91

THA-MS146296

พชรมณ มณีจักร์

โรงเรียนสันกาแพง

92

THA-MS146020

พรอนันต์ บางกุ้ง

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี

93

THA-MS146204

พร้อม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

94

THA-MS146200

พฤฒพล

95

THA-MS146155

พลกฤต ภารสงัด

โรงเรียนวชิราลัย

96

THA-MS146015

พัชรพล เกษมธรรมแสวง

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ศรีอมร

รุ้งรุจิเมฆ

สิงห์แก้ว
พรเจริญโชติ
อุ่นคา

เกิดโภคทรัพย์
เดชมนต์

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

แถวที่ 7

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล
คงคล่อง

โรงเรียน

97

THA-MS146245

พัทธดนย์

98

THA-MS146145

พิชัยยุทธ์ บริสุทธิ์บงกช

โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม

99

THA-MS146127

พิมพ์ชนก สุนทรพันธุ์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

100

THA-MS146320

พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

101

THA-MS146128

พิมพ์วรา ศรีชัย

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

102

THA-MS146164

พิสุทธิ์ทิวา

โรงเรียนพระหฤทัย

103

THA-MS146063

พีรวัส ว่องไว

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

104

THA-MS146102

ภคพล สาลีผล

โรงเรียนแสงทองวิทยา

105

THA-MS146142

ภัทรพงษ์

โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี

106

THA-MS146297

ภัทรษา

107

THA-MS146064

ภัศพล อุประกูล

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

108

THA-MS146262

ภัสชกพันธ์ สายชล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

109

THA-MS146273

ภูชิสส์ เกิดศิริ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

110

THA-MS146316

ภูไท บุญยัง

โรงเรียนบ้านสะแร

111

THA-MS146271

มันทนา คายศ

โรงเรียนคาม่วง

112

THA-MS146230

มารยาท

โรงเรียนแม่โถวิทยาคม

พรหมเมตจิต

การะแปง
ในอินทร์

ยืนยงคีรม
ี าศ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์

แถวที่ 8

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

113

THA-MS146251

ยูรม
ิ
ลี

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

114

THA-MS146120

รัชดาพร บุญรังษี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

115

THA-MS146282

รัตนวดี

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

116

THA-MS146073

รุจนพงศ์ จู้มณฑา

โรงเรียนศรียาภัย

117

THA-MS146068

วทัญญุตา มอยแก้ว

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

118

THA-MS146229

วรัชญ์

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

119

THA-MS146279

วริศรา บังสูงเนิน

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

120

THA-MS146143

วีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล

โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม

121

THA-MS146140

ศตวรรษ น้อยหมอ

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

122

THA-MS146264

ศิรก
ิ มล ระดาฤทธิ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

123

THA-MS146208

ศุภณัฐ จินะเป็งกาศ

โรงเรียนนารีรต
ั น์จังหวัดแพร่

124

THA-MS146284

ศุภวิทย์ สิทธิประภา

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

125

THA-MS146223

สาวณี

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบารุง

126

THA-MS146146

สิตานัน หลุงเจริญ

โรงเรียนศึกษานารี

127

THA-MS146235

สิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

128

THA-MS146286

สิรส
ิ กุล แสงเมือง

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ศรีมา

คงความซื่อ

เลาว้าง

แถวที่ 9

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล
ลีไ
้ พโรจน์กุล

โรงเรียน

129

THA-MS146238

สุจินันท์

130

THA-MS146313

สุรชาติ เทวชาติ

โรงเรียนบ้านป่าไผ่

131

THA-MS146293

สุรธันย์

โรงเรียนสันกาแพง

132

THA-MS146150

อดิชาญ ธรรมสร

โรงเรียนสารภีพิทยาคม

133

THA-MS146317

อนันตชัย สืบมี

โรงเรียนบ้านสะแร

134

THA-MS146267

อรนภา

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

135

THA-MS146151

อริศรา โยธา

โรงเรียนสารภีพิทยาคม

136

THA-MS146059

อาปันนา สุรย
ิ าสถาพร

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

137

THA-MS146292

อารยา ดวงรัตน์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

138

THA-MS146261

อุกฤษฎ์ เหลือลมัย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

139

THA-MS146312

อุดมทรัพย์ เดชคุณมาก

โรงเรียนบ้านป่าไผ่

140

THA-MS146213

เกตน์สิรี

โรงเรียนวัดดอนจั่น

141

THA-MS146014

เจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

142

THA-MS146022

เตชิต วัฒนพฤกษชาติ

โรงเรียนสตรีสิรเิ กศ

143

THA-MS146070

เบญญาดา มาวิน

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

144

THA-MS146224

เปีย
่ มฤทัย วิชญะกรสกุล

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

บุญผ่อง

สมศรี

ปิน
่ แก้ว

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

แถวที่ 10

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล
ปรีชาติวงศ์

โรงเรียน

145

THA-MS146197

เมธัส

146

THA-MS146013

เวทิต กัลย์จรัส

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

147

THA-MS146072

เวธน์วศิน ลิม
้ ประดิษฐานนท์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

148

THA-MS146215

เศรษฐวุฒิ แซ่หลี่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

149

THA-MS146161

เอื้ออังกูร อ้วนแล้ง

โรงเรียนพระหฤทัย

150

THA-MS146183

ไพลิน

โรงเรียนไชยปราการ

151

THA-MS102944

กชกร ปัญญานิล

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

152

THA-MS57055

กมลชนก แซ่เจียม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

153

THA-MS70756

กรณ์พงศกร ก้อนคา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

154

THA-MS71098

กรธวัช สุวรรณวงศ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

155

THA-MS88196

กรวิทย์ กังวานไกร

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

156

THA-MS21121

กัญญาวีร์ ใจดี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

157

THA-MS65607

กันตวิทย์ คามูลแสน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

158

THA-MS72294

กานต์พิชชา แสนพรม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

159

THA-MS36940

กิตติยศ ตรุณรัตน์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

160

THA-MS71165

กีรติ โกวิทย์วิจารณ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อ่อนตา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

แถวที่ 11

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

161

THA-MS58403

กุลนันท์ กูลนะ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

162

THA-MS55192

จิตรกาล เกตุประสาท

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

163

THA-MS114162

จินต์พิสุทธิ์ อาชาเพ็ชร

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

164

THA-MS52494

จิรพงศ์ แซ่หลอ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

165

THA-MS49906

จิราญา อุ่นศรี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

166

THA-MS128762

จิราภา ทะนานแก้ว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

167

THA-MS71181

ฉันชนก ไร่คลองครุ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

168

THA-MS65921

ฉันชนก ต๋าคาดี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

169

THA-MS54548

ชนกนันท์ ยอดดอนไพร

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

170

THA-MS58661

ชนกพร สายวิวัฒน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

171

THA-MS72300

ชนม์ชนิกา แก้วขอนแก่น

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

172

THA-MS103160

ชนัญชิดา ใจดี

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

173

THA-MS55095

ชนากานต์ วิชญสกุล

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

174

THA-MS114217

ชนากานต์ อภิวงศ์เจริญ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

175

THA-MS54755

ชัยเวช จักราชัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

176

THA-MS61638

ชาญานิศ ปินตานา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

แถวที่ 12

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

177

THA-MS55290

ชุติกาญจน์ สายอุดต๊ะ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

178

THA-MS58580

ชุติมณฑน์ ทองขัด

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

179

THA-MS70847

ญาณกร บุญเกิด

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

180

THA-MS43020

ฐานิดา อัตประชา

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

181

THA-MS36991

ณธีวิชญ์ วิวัฒน์กมลชัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

182

THA-MS49990

ณัชชา ไชยวงค์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

183

THA-MS70793

ณัฏฐพล วงค์โป่งสา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

184

THA-MS128843

ณัฏฐ์ สิทธิชัยโอภาส

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

185

THA-MS57534

ณัฐกมล ใหม่แปลง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

186

THA-MS49725

ณัฐชนน มอญแสง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

187

THA-MS42929

ณัฐชยา อ่อนสองชัน
้

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

188

THA-MS49750

ณัฐชัย สิงห์แก้ววงค์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

189

THA-MS71022

ณัฐณิชา นวลสนิท

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

190

THA-MS52350

ณัฐธิดา นกเขียว

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

191

THA-MS71158

ณัฐนรี วังพฤกษ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

192

THA-MS41002

ณัฐวศา กล่อมแก้ว

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

แถวที่ 13

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

193

THA-MS55310

ณิชาวีร์ ศิลาชาล

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

194

THA-MS52262

ดนุชิต นันทอมรรัตน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

195

THA-MS128665

ทรงวัฒน์ เดชภิรต
ั นมงคล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

196

THA-MS114312

ทักษิณา ทองวรรณ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

197

THA-MS49862

ธนกร โพธิ์ดวงกุณ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

198

THA-MS128703

ธนกฤต พงษ์บุรษ
ุ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

199

THA-MS71143

ธนบดี จริงไธสง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

200

THA-MS71029

ธนพนธ์ ลาโสภา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

201

THA-MS114336

ธนพนธ์ นันตาดี

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

202

THA-MS54922

ธนพร วงธัญกรณ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

203

THA-MS71938

ธนพล หวันแสง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

204

THA-MS66220

ธนภัทร สีมาขจร

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

205

THA-MS128717

ธนภัทร์ พรหมประสิทธิ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

206

THA-MS20881

ธนาภา วิธานติรวัฒน์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

207

THA-MS55563

ธนินวัฒน์ ศรีบุณยาภิรต
ั

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

208

THA-MS29412

ธรรมชล ทรงสกุล

โรงเรียนวิชัยวิทยา

แถวที่ 14

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

209

THA-MS71082

ธราเทพ วงค์สุรย
ิ ะไท

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

210

THA-MS36997

ธฤษณัฐ แกล้วกล้า

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

211

THA-MS70966

ธัญญรัฏฐ์ นาใต้

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

212

THA-MS48938

ธัญญรัตน์ บุญช่วย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

213

THA-MS49602

ธัญญารัตน์ สุวรรณคีรี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

214

THA-MS114353

ธีรนาฎ ใจคา

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

215

THA-MS58705

ธีรภัทร์ อินต๊ะแก้ว

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

216

THA-MS49003

นริศรา กอบคา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

217

THA-MS88014

นัทฑิตา ศรีจอมทอง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

218

THA-MS129051

นัทธพรรณ ศิรต
ิ ิกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

219

THA-MS51090

นันทภัทร วงศ์ขัติย์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

220

THA-MS49741

นันทิพัฒน์ ด่านจิระมนตรี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

221

THA-MS55115

นิพิฐพนธ์ ดวงมณี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

222

THA-MS23989

นีรนารา บุญประกอบ

โรงเรียนวิชัยวิทยา

223

THA-MS54937

บุญสิตา พรหมแดน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

224

THA-MS108358

ปรีดา พุทธา

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

แถวที่ 15

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

225

THA-MS37200

ปวริศ ดิลกวุฒิสิทธิ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

226

THA-MS128979

ปวิชญา วุฒินันท์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

227

THA-MS37191

ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

228

THA-MS57810

ปานุวัฒน์ ศรีอุทธา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

229

THA-MS66202

พงศภัค สันติมากร

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

230

THA-MS71384

พงศ์ชนะ สุภาพ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

231

THA-MS54885

พรไพลิน จิตธิวรรธน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

232

THA-MS57305

พลอยชมภู ศาลางาม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

233

THA-MS36929

พลัฏฐ์ พงศ์ภัคกุลนาถ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

234

THA-MS36900

พัชณิดา ผัดวัง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

235

THA-MS49878

พัทธ์ธีรา ทองนพรัตน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

236

THA-MS68234

พิชัยยุทธ เย็นสมพงศ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

237

THA-MS37029

พิศิษฐ์ ปลูกปัญญา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

238

THA-MS49965

พีรพล แสงหิรญ
ั

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

239

THA-MS88225

พุทธิชา จุมดวง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

240

THA-MS36845

ภัทรชย ชยางศุ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

แถวที่ 16

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

241

THA-MS43001

ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

242

THA-MS51024

ภาสินี ภู่หอมเจริญ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

243

THA-MS36866

ภูบดี กิตติวรรณ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

244

THA-MS18105

ภูพิงค์ มีอาษา

โรงเรียนวิชัยวิทยา

245

THA-MS71075

ภูรท
ิ ัต วิจิตรลักษณา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

246

THA-MS55238

ภูรน
ิ ทร์ ประหยัดทรัพย์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

247

THA-MS58810

ภูวนัตถ์ ปิงเมือง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

248

THA-MS57057

มณฑิตา คาสอน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

249

THA-MS71127

มณิสรา มาชัยภูมิ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

250

THA-MS71435

มนัสชนก พรมมา

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

251

THA-MS49977

ยศพร ยานะ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

252

THA-MS49869

ยศพล กันทะ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

253

THA-MS103168

ยูยุ ลุงคา

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

254

THA-MS55007

รัญชนา ใบชา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

255

THA-MS70944

วณัชพร ขุนทอง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

256

THA-MS55199

วรากร ศรีบุญเรือง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

แถวที่ 17

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

257

THA-MS71189

วรารัตน์ คาแอ่น

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

258

THA-MS88255

วรุณอร หงษ์ใจสี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

259

THA-MS49694

วัชรวุฒิ ด่านพิพัฒน์ตระกูล

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

260

THA-MS57417

วิทวัส พันทอง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

261

THA-MS114629

วิราภรณ์ สุวรรณมงคล

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

262

THA-MS54992

วีนัสญา ธรรมสโรช

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

263

THA-MS57336

วีรภัทร์ วังชิณกุลโรจน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

264

THA-MS49849

วุฒิทรัพย์ พัฒนากิจจารักษ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

265

THA-MS49955

ศิรป
ิ ระภา พิทาคา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

266

THA-MS51077

ศิวัช เมืองมา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

267

THA-MS103551

ศุภมาส ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

268

THA-MS72153

ศุภสัณห์ ชัยยอด

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

269

THA-MS54532

สรัลยา สุธารสุวรรณ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

270

THA-MS1778

สิรวิชญ์ เปาอินทร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

271

THA-MS55324

สิรน
ิ ญา ทองสว่าง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

272

THA-MS114742

สิรน
ิ ทรา จีนอนันต์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

แถวที่ 18

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

273

THA-MS48923

สุปรียา ปีมะสาร

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

274

THA-MS49837

หทัยพัทธ์ พอใจ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

275

THA-MS61646

หัสนัย คงสิบ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

276

THA-MS70881

อติกานต์ กองมณี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

277

THA-MS9225

อติกานต์ ตันติศักดิ์

โรงเรียนวิชัยวิทยา

278

THA-MS54660

อภิชญา เชิงดี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

279

THA-MS49975

อภิชาติ ใจสดใส

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

280

THA-MS57452

อรรถวิท เนียมเที่ยง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

281

THA-MS71152

อสมาภรณ์ เดียวตระกูล

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

282

THA-MS128749

อักษราภัค หงษ์ไธสง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

283

THA-MS71119

อัมราวรินทร์ วังมา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

284

THA-MS58165

อาทิตยา ไชยศรี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

285

THA-MS61584

อาพัชชาพร ประมวล

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

286

THA-MS55151

อินทนนท์ พลประเสริฐ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

287

THA-MS58825

เกียรติชัย สุพรรณ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

288

THA-MS49608

เจนิสา ยอดปัญญา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

แถวที่ 19

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ (เวทีคู่ขนำน TIMC 2016)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรนิทรรศกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ลำดับ

ID

ชื่อ - นำมสกุล

โรงเรียน

289

THA-MS70831

เฉลิมวุฒิ ดวงสมบัติ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

290

THA-MS103282

เณศรา ใจคา

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

291

THA-MS36853

เดชาวัต เรืองสังข์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

292

THA-MS54906

เนตรหทัย พรหมเมตจิต

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

293

THA-MS71108

เมทิยา วีระภาคย์การุณ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

294

THA-MS55041

เมธาวีร์ ไชยมณีวรรณ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

295

THA-MS55160

เวสารัช ไชยทุม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

296

THA-MS97204

เอื้อการย์ สุวรรณสารกุล

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

297

THA-MS71056

โปรดปราน ปินอินต๊ะ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

แผนผังทีน่ ั่ง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารนิทรรศการ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 19 แถว แถวละ 16 คน
กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน

กรรมการ 1 คน
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