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รายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกโครงการอุดมศึกษาเพือ่ทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2557

เลขประจ าตัว              ชือ่ - สกลุ โรงเรียน จังหวัด ห้องสอบ

81001 นางสาวอมรรัตน ์ คําภา หนองมว่งวทิยา ลพบรุี RB 3201

81002 นางสาวอภญิญา  ใสสุข หนองมว่งวทิยา ลพบรุี RB 3201

81003 นางสาววาสนา  ใสสุข หนองมว่งวทิยา ลพบุรี RB 3201

81004 นายรณชัย  สงิหไ์พศาล หนองมว่งวทิยา ลพบุรี RB 3201

81005 นางสาวอรปรยีา  ทับทิมบัว หนองมว่งวทิยา ลพบุรี RB 3201

81006 นางสาวชลติา  นาคภู่ หนองมว่งวทิยา ลพบรุี RB 3201

81007 นางสาวกาญจนา  พูลมี หนองมว่งวทิยา ลพบรุี RB 3201

81008 นางสาวชุตมิา  สุภศีรี หนองมว่งวทิยา ลพบรุี RB 3201

81009 นายกติตพิจน ์ แสงฉวี สงิหส์มุทร ชลบรุี RB 3201

81010 นางสาวอนุธดิา  กา๋อนิตา ประชาบํารุง พะเยา RB 3201

81011 นายสุรพงษ ์ แกว้ปิ่นทอง วารเีชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3201

81012 นางสาวกัลยา  แกว้ขาว สบจางวทิยา ลําปาง RB 3201

81013 นายตะวัน  วงค์ใจ ทาขุมเงนิวทิยาคาร ลําพูน RB 3201

81014 นางสาวอุมาพร  รยิะกาศ ทาขุมเงนิวทิยาคาร ลําพูน RB 3201

81015 นายธวชิ  สูตรสนธิ์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภเิษก นา่น RB 3201

81016 นางสาวนัตธยิา  รักษา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภเิษก นา่น RB 3201

81017 นางสาวธัญญรัตน ์ ไชยปิง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภเิษก นา่น RB 3201

81018 นางสาวมณีนาถ  ศรภีา เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81019 นางสาวรัชฎาภรณ์  ฟูแกว้ เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81020 นางสาวพรทวิา  สุรยิะ เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81021 นางสาวชนาพร  กองอุดม เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81022 นางสาวรัตตยิา  ถาเปยีง เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81023 นางสาวศุภาพชิญ์  มอีาหาร เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81024 นายสุทธพิงษ ์ ขัตยิะ เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81025 นางสาวดุษฎ ี อนิแปง เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81026 นายอนุวัฒน ์ สหีมอก เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81027 นางสาววลิาวัลย์  วงศใ์หญ่ เทิงวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81028 นางสาวสุดารัตน ์ ประไพวรรณ์กุล ลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3201

81029 นางสาวอมราวด ี สรีะบุตร ลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3201

81030 นางสาวสุรภา  ขวัญสุข ลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3201
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81031 นางสาวสุมติรา  ปานพรม ลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3201

81032 นายอสิรา  ออ่งย้ิม ลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3201

81033 นางสาวรัชน ี สุนติภิานนท์ เทพศรินิทร ์เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3201

81034 นายพงศธร  พมิพช์ู วชิัยวทิยา เชยีงใหม่ RB 3201

81035 นางสาวเยาวภา  ชัยบุญยืน ทุง่อุดมวทิยา ลําปาง RB 3201

81036 นางสาวเจนจริา  ปากหวาน ทุง่อุดมวทิยา ลําปาง RB 3201

81037 นางสาวจุฬามณี  จะมัง ทุง่อุดมวทิยา ลําปาง RB 3201

81038 นางสาวสุวมิล  อนิกูล ทุง่อุดมวทิยา ลําปาง RB 3201

81039 นางสาวทพิย์วัลย์  ลี้นะวัฒนา กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3201

81040 นางสาวปรยีานุช  ภูโปรง่ กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3201

81041 นางสาวชลาทพิย์  หาญวชิา นาบวัวทิยา พษิณุโลก RB 3201

81042 นางสาวจันทภา  รําไพ ประชาบํารุง พะเยา RB 3201

81043 นางสาวลนิดา  พลอยภัสสร แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3201

81044 นางสาวทพิวรรณ  ธนวรชัย แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3201

81045 นางสาวชุตมิณฑน ์ สมวันดี แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3201

81046 นางสาวณัฐกานต ์ ดวงเงนิ แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3201

81047 นางสาวสุภารณีิ  พูลเกษม เทิงวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81048 นางสาวศลษิา  จันตะ๊ยอด เทิงวทิยาคม เชยีงราย RB 3201

81049 นายธเนศพล  มาสกลาง จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย RB 3201

81050 นางสาววชิชุลดา  กันทะ จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย RB 3201

81051 นายอดศิักดิ ์ บญุเรอืน สุโขทยัวทิยาคม สุโขทยั RB 3202

81052 นายเจตนพัิทธ ์ บวันุม่ สุโขทยัวทิยาคม สุโขทยั RB 3202

81053 นางสาวทชัธดิา  การมติรี จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรอียุธยา RB 3202

81054 นายจริายุส  ตันตสิุวรรณกจิ สารสทิธิ์พทิยาลัย ราชบรุี RB 3202

81055 นางสาวจุฬาลักษณ์  ปญัญาสะ หว้ยซ้อวทิยาคม  รัชมังคลาภเิษก เชยีงราย RB 3202

81056 นางสาวกัลยาณี  มโนตา หว้ยซ้อวทิยาคม  รัชมังคลาภเิษก เชยีงราย RB 3202

81057 นางสาวณัฐนดิา  ซุ้ยทา หว้ยซ้อวทิยาคม  รัชมังคลาภเิษก เชยีงราย RB 3202

81058 นางสาววารุณี  จันโนนแซง ปากคาดพทิยาคม บึงกาฬ RB 3202

81059 นางสาววไิลพร  ไกรยะสา ปากคาดพทิยาคม บึงกาฬ RB 3202

81060 นายอนุชา  ปรชีาวัย แมท่าวทิยาคม ลําพูน RB 3202

81061 นางสาวณิชารย์ี  ศวิานนท์ อุตรดติถด์รุณี อุตรดติถ์ RB 3202

81062 นางสาวณัฐชยา  พรมเจอื อุตรดติถด์รุณี อุตรดติถ์ RB 3202
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81063 นายเรวัต  กาศสนุก เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3202

81064 นางสาวจุฬาลักษณ์  จับใจนาย เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3202

81065 นายณัฐวุฒิ  ใจกลา้ เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3202

81066 นายวรีพงศ ์ หอมนาน เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3202

81067 นางสาวสุมนิตรา  กาติบ๊ เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3202

81068 นางสาวทิพวรรณ  เบญจญาติ เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3202

81069 นางสาวชนสิรา  จอมนาสวน เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3202

81070 นายวรวุฒิ  ใจดี แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3202

81071 นางสาวกุลสตร ี อนิตะ๊ แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3202

81072 นางสาววนัสรนิ  เทพนิ แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3202

81073 นายจรัญ  ศรภีริมย์ บงึบอระเพ็ดวทิยา นครสวรรค์ RB 3202

81074 นางสาวพัชรากร  สุดาปนั จอมพระประชาสรรค์ สุรนิทร์ RB 3202

81075 นางสาวธนภรณ์  ปจัฉมิานนท์ จอมพระประชาสรรค์ สุรนิทร์ RB 3202

81076 นางสาวปรนิาห ์ เหลาคม จอมพระประชาสรรค์ สุรนิทร์ RB 3202

81077 นายกฤษณพล  ปาลี เชยีงใหมค่รสิเตยีน เชยีงใหม่ RB 3202

81078 นางสาวภัทรยีา  ลําภา เชยีงใหมค่รสิเตยีน เชยีงใหม่ RB 3202

81079 นางสาวจรรยาภรณ์  ไชยวงค์ พระหฤทัย เชยีงใหม่ RB 3202

81080 นางสาวนงนุช  คําป๊ก สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3202

81081 นางสาวธัญรัตน ์ สาคร สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3202

81082 นางสาวปยิะฉัตร  บญุญะประภา สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3202

81083 นางสาวสุภาภรณ์  พรมบงึรํา เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก RB 3202

81084 นางสาวนลิวด ี โกฏมิูล แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81085 นายพงค์ธร  ทรัพย์เจรญิ แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81086 นางสาวจันทรจ์ริา  ซาววงค์ แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81087 นางสาวชฎาวัลย์  วมิลสกุลตรา แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81088 นางสาวดวงดาว  ฉลองไพรวัลย์ แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81089 นางสาวกาญจนา  งามละออ แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81090 นางสาวกชกร  บุญญวัฒน์ แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81091 นางสาวละอองดาว  ไพรขจี แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81092 นางสาวศริขิวัญ  ประเสรฐิถุงทอง แมล่านอ้ยดรุณสกิข์ แมฮ่่องสอน RB 3202

81093 นางสาววรศิรา  มะโนยอด ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3202

81094 นางสาวจารุวรรณ  โทะ๊หลา้บตุร ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3202
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81095 นางสาวณัฐวด ี มณีฝ้ัน ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3202

81096 นางสาววรรณนสิา  อนิปญัโญ ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3202

81097 นางสาวสนินีาฏ  หอระดี ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3202

81098 นางสาวมณีรัตน ์ เทพวัง แมต่๋ําวทิยา เชยีงราย RB 3202

81099 นางสาวกาญธนา  พยุงเกษม แมต่๋ําวทิยา เชยีงราย RB 3202

81100 นางสาววริัญญา  หลา่ยนาสาร แมต่๋ําวทิยา เชยีงราย RB 3202

81101 นายปรัชญา  จันตาบุญ สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3203

81102 นายภูวมนิ  แกว้เมอืงมา เวยีงเจดย์ีวทิยา ลําพูน RB 3203

81103 นายสรวศิ  สมใจ เวยีงเจดย์ีวทิยา ลําพูน RB 3203

81104 นางสาวเมธญิา  แสวงศลิป์ หนองขาหย่างวทิยา อุทยัธานี RB 3203

81105 นางสาวศุภรัตน ์ อําดวนตาล หนองขาหย่างวทิยา อุทยัธานี RB 3203

81106 นางสาวสมฤด ี ไวเขตกรณ์ หนองขาหย่างวทิยา อุทยัธานี RB 3203

81107 นางสาวพนดิา  สอนจนี หนองขาหย่างวทิยา อุทยัธานี RB 3203

81108 นางสาวอุษา  ชูอนิทร์ หนองขาหย่างวทิยา อุทยัธานี RB 3203

81109 นางสาวทศพร  ศรหีนองบวั ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3203

81110 นางสาวสุพัตรา  ศรเีดช ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3203

81111 นางสาวศศธิร  เหลยีวลอ้มทอง กาวลิะวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3203

81112 นางสาวธรีารัตน ์ ยศเรอืนคํา แมอ่อนวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3203

81113 นายพรสวรรค์  ทะระถา แมอ่อนวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3203

81114 นางสาวธวิาภรณ์  นางเมาะ แมอ่อนวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3203

81115 นางสาวกนกพร  บาศรี ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81116 นางสาวปานชวีา  มหาวัน ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81117 นางสาวมนธชิา  ดบีญุ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81118 นางสาววสุนธรา  ชัยรัมย์ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81119 นางสาวสริริัชต ์ ขัดแปง ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81120 นางสาวโชตกิา  ปจิดี ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81121 นายณัฐวุฒิ  มะลซ้ิอน ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81122 นายศุภชัย  รักเสน ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81123 นายปราโมชณ์  วงค์พุทธคํา ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81124 นางสาวศรินิันท์  หมืน่พรมแสน ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81125 นางสาวสุรย์ีรัตน ์ คํามอญ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81126 นางสาวสุวนันท ์ พรมรักษา ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203
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81127 นางสาวจดิาภา  ฐานะ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81128 นางสาวชลชญาน ์ สอนใจ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81129 นางสาวกาญจนา  มาลัย ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81130 นางสาวรุง่ทิวา  อภวัิน ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3203

81131 นางสาวนวยิา  ตะ๊ติบ๊ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3205

81132 นางสาวยุวธดิา  จันทรย์ะ รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81133 นายภูรวัิฒน ์ เขนย รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81134 นางสาววภิาดา  ออ่นละมูล รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81135 นายพชรพล  เพยีรงาน รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81136 นางสาวทติยา  แกว้ชว่ย รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81137 นางสาวสุชัญญา  แซ่หยี รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81138 นางสาวณัฐธดิา  ลขิิตผู้เจรญิ รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81139 นางสาวกัญญารัตน ์ หนอ่ราช รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81140 นางสาวญาณิศา  ยศกาศ รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81141 นางสาวพัชราพรรณ  เพชรสี รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81142 นางสาวจุฑามาศ  คงจักร รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81143 นางสาวอมรพรรณ  กาฬสุวรรณ รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81144 นางสาววรรณวราภรณ์  ชุม่เชื้อ รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81145 นางสาวอธติญิา  แกว้เมอืงมา รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3205

81146 นายวจิติร  นธิเิกษมสมบตัิ ปงรัชดาภเิษก พะเยา RB 3205

81147 นางสาวอภญิญา  ดําชว่ย วเิชยีรมาตุ ตรัง RB 3205

81148 นางสาวรัตนา  เต็มพรอ้ม วเิชยีรมาตุ ตรัง RB 3205

81149 นางสาวอาภาภรณ์  มอยตลิะ เรยีนาเชลวีทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3205

81150 นางสาวทวพีร  บญุขวาง เรยีนาเชลวีทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3205

81151 นางสาวพรพมิล  พรมศริิ มหาไถศ่กึษาเลย เลย RB 3205

81152 นางสาวจันทมิา  คําหยาด มหาไถศ่กึษาเลย เลย RB 3205

81153 นางสาวธันธวิา  คําเงาะ มหาไถศ่กึษาเลย เลย RB 3205

81154 นางสาวชรนิรัตน ์ มว่งนนทะศรี มหาไถศ่กึษาเลย เลย RB 3205

81155 นางสาวภานุมาศ  เกยีรตแิสงอนิทร์ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81156 นางสาวสุทธดิา  เข่ือนแกว้ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81157 นายสุรพันธ ์ นันตาดี เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81158 นายธวัชชัย  ไชยเมอืงชืน่ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205
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81159 นางสาวนุชจรนิทร ์ อุดถา เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81160 นายภูมนิทร ์ พรมสอน เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81161 นางสาวเรณุมาศ  ใหมโ่ปธิ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81162 นางสาวณัฐชา  สบิแกว้ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81163 นางสาวธัญญาลักษณ์  ใจคําวัง เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81164 นางสาวขวัญประภา  ยอดปนันท์ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81165 นางสาวนรศิรา  อุน่เมอืงใจ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81166 นางสาวชลธชิา  อนิไผ่ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81167 นางสาวอภญิญา  อุตถา เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81168 นางสาววนดิา  ดวงสุภา เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81169 นางสาวปรยีาภรณ์  อุดถา เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81170 นางสาวธันวากานต ์ แกว้ลังกา เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3205

81171 นางสาวอัมพกิา  พนาอมรชัย สะเมงิพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3205

81172 นางสาวกาญจนา  กรีตกิรกุล สะเมงิพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3205

81173 นายอรรถพล  สุรยิะ จอมทอง เชยีงใหม่ RB 3205

81174 นายกฤษดา  ปันศรสีุข จอมทอง เชยีงใหม่ RB 3205

81175 นายสุธกีานต ์ โปธาพันธ์ จอมทอง เชยีงใหม่ RB 3205

81176 นายอนุพงษ์  มะโนลา จอมทอง เชยีงใหม่ RB 3205

81177 นายณัฐวุฒิ  มลิหลา้ จอมทอง เชยีงใหม่ RB 3205

81178 นายพันธกานต ์ กันทะโล จอมทอง เชยีงใหม่ RB 3205

81179 นายอนุศษิฏ ์ นุหนอ่ นา่นนคร นา่น RB 3205

81180 นายวรีะศักดิ ์ วชิาเปง็ นา่นนคร นา่น RB 3205

81181 นายกติตศิักดิ ์ จําปา นา่นนคร นา่น RB 3206

81182 นายณัฐธัญ  ทองนักคัน นา่นนคร นา่น RB 3206

81183 นางสาวสุภาวด ี หนอ่แกว้ นา่นนคร นา่น RB 3206

81184 นางสาวชลธชิา  เสารส์งิห์ ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81185 นางสาวกัลย์สุดา  เชยีงวัดเกตุ ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81186 นางสาวกัญจนากร  กําแพงทิพย์ ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81187 นางสาวสุทธกิานต ์ โตรัตนนุกุล ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81188 นางสาวณัฐสุดา  ดูส่อน ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81189 นางสาวกิง่กาญจน ์ สุนันตะ๊ ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81190 นางสาวกมลทพิย์  ชณิาญาน ปา่ซาง ลําพูน RB 3206
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81191 นายธนารัตน ์ ไชยเมอืงยอง ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81192 นายกฤตเิดช  อนิทยนต์ ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81193 นายศักดิส์ทิธิ์  งานปรชีาธร ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81194 นางสาวเบญจวรรณ  ปันดอนตอง ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81195 นางสาวชลธชิา  บัวตูม ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81196 นางสาวเยาวเรศ  เรอืนเป็ง ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81197 นางสาวรุง่สนิ ี แสงวังคํา ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81198 นางสาวกนกวรรณ  ยองจา ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81199 นางสาวสริริัตน ์ อนิทะลา ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81200 นายพัฒนพงศ ์ หนอ่คํา ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81201 นายนันทวัฒน ์ ฟูชัย ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81202 นางสาววรุณพรรณ  กัณทาสัก ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81203 นางสาวดารารัตน ์ คําติ ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81204 นางสาวสริยิาภรณ์  ใจสม ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81205 นางสาวอัจฉราภรณ์  ทานะขันธ์ ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81206 นางสาวรุง่รัตน ์ มูลชพี ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81207 นางสาวสุภาวด ี เปี้ยเรอืน ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81208 นางสาวนันทิกานต ์ ตะ๊วรรณา ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81209 นายเสกสรร  มาปินตา ป่าซาง ลําพูน RB 3206

81210 นางสาวกติตยิาภรณ์  อนิกองงาม ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81211 นางสาวจุฑาทพิย์  เปี้ยเรอืน ปา่ซาง ลําพูน RB 3206

81212 นางสาววรรณวษิา  รอดอนิทร์ โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81213 นางสาวสุธาทพิย์  เหม็นเณร โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81214 นางสาววชิชุตา  อนิทรต์า่ย โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81215 นางสาวฐิตพิร  นุม่เกลี้ยง โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81216 นางสาวจริวด ี กล่ําทพั โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81217 นางสาวนภากร  แชม่ชืน่ โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81218 นางสาวจุฑามาศ  อนิกรัด โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81219 นางสาวพรพรรณ  ทําชอบ โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81220 นายพรีานัย  นาคํา โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81221 นายศรรักษ์  คําป้อม โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81222 นางสาวทศัวรรณ  กาบแกว้ โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206
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81223 นายเตชนิท ์ กลิน่หอม โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81224 นางสาวชยุดา  ฉัตรชัยเดช โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81225 นางสาวระพพีร  ทองไทย โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81226 นางสาวกมลรัตน ์ พึ่งไชย โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81227 นางสาวพรสวรรค์  เหม็นเณร โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81228 นางสาวสุวมิล  เพชรภู่ โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3206

81229 นายสริวชิญ์  ทิพแกว้ รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ RB 3206

81230 นางสาวพชิญธดิา  รองมาลี รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ RB 3206

81231 นายณัฐวุฒิ  ใหมน่วล รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ RB 3207

81232 นายสทิธกิร  บญุสม รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ RB 3207

81233 นายณัฐพงษ ์ จนิาแกว้ รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ RB 3207

81234 นางสาวพราวพลิาศ  รว่มความคิด รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ RB 3207

81235 นายณัฐชัย  ปัน๋ลน้ รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ RB 3207

81236 นายรต ิ สตางค์กุล รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ RB 3207

81237 นางสาวพนดิา  สุขเรง่ ตะพานหนิ พจิติร RB 3207

81238 นางสาวธนพร  อนิตะมะ ตะพานหนิ พจิติร RB 3207

81239 นางสาวสุพชิา  สาตรท์อง ตะพานหนิ พจิติร RB 3207

81240 นายกติตศัิกดิ ์ เรอืงมัน่ อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3207

81241 นายภูมพัิฒน ์ มาผิว อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3207

81242 นายกฤษฎา  ชัยมงคล อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3207

81243 นายฤทธชิัย  กจิงาม อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3207

81244 นางสาววาสฏิฐี  แจง้สวา่ง บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3207

81245 นางสาวพชิญา  จันทมิา บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3207

81246 นางสาวบงกช  บวับาน บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3207

81247 นายวัชรนิทร ์ สุหลา้ บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3207

81248 นายอนุชติ  ทาลมดี บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3207

81249 นายชลมารค  สอนอนิตะ๊ วชิชานารี ลําปาง RB 3207

81250 นายธนพล  ทะนันชัย วชิชานารี ลําปาง RB 3207

81251 นางสาวพัชชาอร  คําแสน วชิชานารี ลําปาง RB 3207

81252 นางสาวนติยา  เมยีวประโคน ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ RB 3207

81253 นายกติตนิันท์  ตุน่สงิหคํ์า เวยีงเจดย์ีวทิยา ลําพูน RB 3207

81254 นางสาวเบญจรัตน ์ สุรยิะ เวยีงเจดย์ีวทิยา ลําพูน RB 3207
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81255 นายศุภชัย  ตะ๊ยานะ เวยีงเจดย์ีวทิยา ลําพูน RB 3207

81256 นางสาวยุพารัตน ์ พรมมา เวยีงเจดย์ีวทิยา ลําพูน RB 3207

81257 นางสาวนุชนาฎ  อโนตะ๊ เวยีงเจดย์ีวทิยา ลําพูน RB 3207

81258 นางสาวพชิชาพร  ปัญญาคํา สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3207

81259 นางสาวณัฐรกิา  จอมราชคม สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3207

81260 นางสาวสุดารัตน ์ ผุสดี สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3207

81261 นางสาวมณีรัตน ์ ลําสมุทร สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81262 นางสาวสริพิร  เกษา สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81263 นางสาวทพิวรรณ  เปง็เมอืงมูล สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81264 นางสาวณัฐธดิา  อะนุจา สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81265 นายกฤษฎา  หลา้ดวงดี สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81266 นางสาวสุปรยีา  วรรณวจิติร สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81267 นางสาวกนกวรรณ  หะกาศ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81268 นางสาวปณิดา  จนิาการณ์ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81269 นายพงศกร  กันฑาทรัพย์ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81270 นางสาวทิราวรรณ  โยธา สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81271 นางสาวธดิาพรรณ  ตะ๊วรรณา สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81272 นางสาวสุปราณี  มณีวุฒิ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81273 นางสาวศรินิภา  คําธารา สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81274 นางสาวเปรมกมล  หลี้แซม สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81275 นางสาวธัญญาเรศ  อว้นวรรณา สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81276 นายเมธา  กาใจ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81277 นางสาวกมลชนก  ญาณพันธุ์ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81278 นางสาวพัชรธดิา  มูลยาบ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81279 นายสทิธกิร  สุรนิธรรม สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81280 นายอมรเทพ  แปงจาย สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81281 นางสาวศรณิญา  ทาทอง สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81282 นายธรีชน  ชนกลา้หาญ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81283 นายสรวชิญ์  จันทรเ์ขียว สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3208

81284 นายวรีะศักดิ ์ โกสนิทร์ พริยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ RB 3208

81285 นายวัชรพล  คําพลอย พริยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ RB 3208

81286 นางสาวสุรเดช  ปญัญาดี พริยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ RB 3208
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81287 นายเบญจมนิทร ์ วันตา ลองวทิยา แพร่ RB 3208

81288 นายสุธรีพงษ ์ จันทรเ์ต็ม ลองวทิยา แพร่ RB 3208

81289 นางสาววรารัตน ์ อุดสม ลองวทิยา แพร่ RB 3208

81290 นางสาวนุชจรนิทร ์ ย่ังยืน มว่งไข่พทิยาคม แพร่ RB 3208

81291 นางสาวสุปราณี  ตจิะสอน มว่งไข่พทิยาคม แพร่ RB 3209

81292 นางสาวจริประภา  อุดทา มว่งไข่พทิยาคม แพร่ RB 3209

81293 นางสาวสุกัญญา  สุกนิ มว่งไข่พทิยาคม แพร่ RB 3209

81294 นายจารุกร  ธนพันธุโ์มฬี สาธติเทศบาลบา้นเชตวัน แพร่ RB 3209

81295 นายทศพล  สุทธนะ สาธติเทศบาลบา้นเชตวัน แพร่ RB 3209

81296 นายวัชระ  รวยรุง่ รอ้งกวางอนุสรณ์ แพร่ RB 3209

81297 นางสาวกุลธดิา  กา๋แกว้ บา้นแปน้พทิยาคม ลําพูน RB 3209

81298 นายสุเทยีนชัย  ปนิตาทอง บา้นแปน้พทิยาคม ลําพูน RB 3209

81299 นางสาวสุพัตรา  สุขรอ่งชา้ง บา้นแปน้พทิยาคม ลําพูน RB 3209

81300 นางสาวจันทมิา  อูทอง บา้นแปน้พทิยาคม ลําพูน RB 3209

81301 นางสาววณิชยา  ทาหนัก ฮอดพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81302 นางสาวอรวรรณ  กันทะยวง ฮอดพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81303 นางสาวกุลสตร ี ศรวีชิัย ฮอดพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81304 นางสาวจุฑารัตน ์ จันทรแ์กว้ ฮอดพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81305 นางสาวกัลญาณี  ใหมป่า ฮอดพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81306 นางสาววรรณการ  ถนอมจติร์ ฮอดพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81307 นางสาวเกวลนิ  วรรณะ ฮอดพทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81308 นางสาวอรพรรณ  ย่ังยืน เชยีงดาววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81309 นางสาวกรรภริมย์  ตันยะ เชยีงดาววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81310 นางสาวสุรรีัตน ์ ธรรมชัย เชยีงดาววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3209

81311 นายสุกฤต  กติตริัตน์ วชริวทิย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ RB 3209

81312 นายพันพนา  ไชยคํามา วชริวทิย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ RB 3209

81313 นายเบญจพล  ไชยวรรณ์ วชริวทิย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ RB 3209

81314 นางสาวรัตนาพร  กติติาล วชริวทิย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ RB 3209

81315 นางสาวศุจันทรา  จูแวน วชริวทิย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ RB 3209

81316 นายเสถยีรพงษ์  ทิพย์เนตร ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3209

81317 นางสาวจติรลดา  จารุหริัญโรจน์ ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3209

81318 นายคามนิ  ยอดกันทา ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3209
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81319 นางสาวมณีรัตน ์ จันทรใ์ส ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3209

81320 นายกันตวชิญ์  บญุธรรม ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3209

81321 นายกติตพิงศ ์ สุกจิปาณีนจิ เชยีงใหมค่รสิเตยีน เชยีงใหม่ RB 3210

81322 นายอภวัิฒน ์ จันทรเ์ที่ยง วัฒโนทัยพายัพ เชยีงใหม่ RB 3210

81323 นางสาวจารุวรรณ  จนิดาขันธ์ เขลางค์นคร ลําปาง RB 3210

81324 นางสาวภัทราวด ี เรอืงเดช องค์การบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร RB 3210

81325 นายอนุวัฒน ์ นยิม คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81326 นางสาวธดิารัตน ์ ชุม้ดง คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81327 นางสาวพมิพพ์ร  สอนไว คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81328 นายสาโรช  สุขมงคล คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81329 นายนัทธพงษ ์ คุ้มภัยเพื่อน คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81330 นางสาวธนยพร  พลิกึ คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81331 นางสาวผุสด ี ไชยฤกษ์ คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81332 นางสาวณัฐธดิา  จันทรป์อ้ง คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81333 นางสาวปาลนิ  รม่โพธิ์ คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81334 นางสาวกรัณฑรัตน ์ ชุมนริัมย์ คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81335 นางสาวสุวนัท  มาลาศรี คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81336 นางสาวชญาดา  ธาตุ คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81337 นางสาวรัชนกีร  สทิธฤิทธิ์ คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81338 นางสาวพณิรัตน ์ แตงนวน คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81339 นางสาวภัทธณีิ  พกิษร คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81340 นางสาวณัฐรณีิย์  ตอินิ คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3210

81341 นายปรัชญา  โถนาค นวมนิทราชูทศิ พายัพ เชยีงใหม่ RB 3210

81342 นายทศพร  เดน่จักร นวมนิทราชูทศิ พายัพ เชยีงใหม่ RB 3210

81343 นางสาวศุภศจ ี ไชยศริิ นวมนิทราชูทศิ พายัพ เชยีงใหม่ RB 3210

81344 นายเนตพิงษ ์ เผ่าฟู ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81345 นายนราธปิ  เมอืงคํา ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81346 นายสุวชัช  ปัญใจ ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81347 นายกติการณ์  ภาโสม ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81348 นายสทิธพิร  ศรเีมอืง ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81349 นายโยธากรณ์  เพ็งพลา ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81350 นายกติตนิันท ์ ฟองคํา ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210
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81351 นายเจษฎา  อุน่บญุเรอืง ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81352 นายอนุพงษ ์ กันทะหมืน่ ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81353 นางสาวอรยา  ปญัญา ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81354 นางสาวศริลิักษณ์  ฟูแสง ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81355 นางสาวบุศรา  มุนนี ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81356 นางสาวพรรณิษา  กัลยา ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81357 นางสาวรสรนิ  บรรดษิฐ ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81358 นางสาวกมลวรรณ  จังพล ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81359 นางสาววรารัตน ์ สุระเสยีง ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81360 นางสาวสุทธนิันท ์ ปญัญา ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3210

81361 นางสาววจิติรา  สายปญัญา สันปา่ยางวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3210

81362 นางสาววราพร  อนิชัย สันปา่ยางวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3210

81363 นายจริโชต ิ แกน่โงน สันปา่ยางวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3210

81364 นางสาวปาลติา  ฮาวปนิใจ หา้งฉัตรวทิยา ลําปาง RB 3210

81365 นายสุรศักดิ ์ อนิทจักร์ หา้งฉัตรวทิยา ลําปาง RB 3210

81366 นายเจตนพัิทธ ์ กันทะวงค์ สามัคคีวทิยาคม 2 เชยีงราย RB 3210

81367 นายพัฒนชัย  มุขอิ่ม พานพทิยาคม เชยีงราย RB 3210

81368 นายปฏภิาณ  สายอุปราช พญาลอวทิยาคม พะเยา RB 3210

81369 นางสาวพัชรยีา  คํากวน พญาลอวทิยาคม พะเยา RB 3210

81370 นางสาวแพรวโพยม  เพ็ชรเอี่ยม ถิน่โอภาสวทิยา แพร่ RB 3210

81371 นางสาวศริภิรณ์  ขันคํานันตะ๊ ถิน่โอภาสวทิยา แพร่ RB 3211

81372 นางสาวศศธิร  มังคละ ปวั นา่น RB 3211

81373 นางสาวศุภลักษณ์  รอ่นทอง ปวั นา่น RB 3211

81374 นายกวฉีัตร  วังสาร ปวั นา่น RB 3211

81375 นางสาวกชพร  คําเทพ ปวั นา่น RB 3211

81376 นางสาวชุตภิา  มบีญุ ปวั นา่น RB 3211

81377 นายชูชพี  มาเขียว นันทบรุวีทิยา นา่น RB 3211

81378 นางสาวกัญจนพร  ไชยวุฒิ สา นา่น RB 3211

81379 นายฐิตพิงศ ์ นวลคํา สา นา่น RB 3211

81380 นายสุรเชษฐ์  เปลีย่นหลา้ สา นา่น RB 3211

81381 นายจตุรงค์  วุฒิ สา นา่น RB 3211

81382 นายเมธชิัย  แสงอรุณ พชิัย อุตรดติถ์ RB 3211
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81383 นายวนิัย  เสมนอ้ย พชิัย อุตรดติถ์ RB 3211

81384 นายอเนกพงศ ์ ลาลด พชิัย อุตรดติถ์ RB 3211

81385 นายศักดิส์ทิธิ์  เกดิชัง พชิัย อุตรดติถ์ RB 3211

81386 นางสาวเรอืนแกว้  พวงกุล บ้านในเมอืง อุตรดติถ์ RB 3211

81387 นางสาวพัชนกีรณ์  กันทะวงศ์ เทศบาลเฉลมิพระเกยีรตฯิ ตาก RB 3211

81388 นายพฤษภา  สง่วัฒนา นครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3211

81389 นางสาวอภัสนันท์  สระนอ้ย นครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3211

81390 นางสาวพชิญาภา  สุวรรณปญัญา จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3211

81391 นางสาวสุพรรณี  พงษร์ื่น จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3211

81392 นางสาวศศวิมิล  ขุนทอง จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3211

81393 นางสาวสริพิร  คําสวน จุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก พษิณุโลก RB 3211

81394 นางสาวนฤมล  อนิทรบ์วัทอง หลม่เกา่พทิยาคม เพชรบรูณ์ RB 3211

81395 นายบญุญฤทธิ์  จันทวงศ์ หลม่เกา่พทิยาคม เพชรบรูณ์ RB 3211

81396 นางสาววกิารดา  โคตรเสนา หลม่เกา่พทิยาคม เพชรบรูณ์ RB 3211

81397 นายนครนิทร ์ แกว้กุย หลม่เกา่พทิยาคม เพชรบรูณ์ RB 3211

81398 นายอนุสรณ์  ทรงสกุลแกว้ ศกึษาสงเคราะหช์ัยนาท ชัยนาท RB 3211

81399 นายนฤเบศ  วัฒโนภาส อุทัยวทิยาคม อุทัยธานี RB 3211

81400 นางสาวอารยา  อัตพันธ์ อุทัยวทิยาคม อุทัยธานี RB 3211

81401 นางสาวณัฐรกิา  ออ่งแชม่ อุทัยวทิยาคม อุทัยธานี RB 3211

81402 นางสาวขวัญเดอืน  ลิ้มออ่ง อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3211

81403 นางสาวแพรวนภา  สักลอ อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3211

81404 นางสาวเฉดิฉาย  เพชรหาญ สาธติเทศบาลบา้นเชตวัน แพร่ RB 3211

81405 นางสาวรัศม ี ชัยหาญนุกุล สาธติเทศบาลบา้นเชตวัน แพร่ RB 3211

81406 นางสาวกรรณิการ ์ พรมกาศ ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ RB 3211

81407 นางสาวนราภร  คําเชยีงเงนิ ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ RB 3211

81408 นางสาวชโลทร  สูนศรี ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ RB 3211

81409 นางสาวศริริัตน ์ มหายศ ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ RB 3211

81410 นางสาวสุพรรษา  แซ่เย่า ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ RB 3211

81411 นางสาวชลติา  วงศอ์นิถา สบเมยวทิยาคม แมฮ่่องสอน RB 3211

81412 นางสาวปรฑิชา  ทองสอาด พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี RB 3211

81413 นางสาวนุศรา  ยวงนุน่ พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี RB 3211

81414 นางสาวเรณู  ตุม้พว่ง พบิลูวทิยาลัย ลพบรุี RB 3211
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81415 นายสราวุธ  ยังทรัพย์ พบิลูวทิยาลัย ลพบรุี RB 3211

81416 นายณัฐกรณ์  เตชะเจรญิสุขจรีะ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) กรุงเทพมหานคร RB 3211

81417 นางสาวญาตาว ี เกี้ยวสันเทยีะ สุรนารวีทิยา นครราชสมีา RB 3211

81418 นางสาวปาลติา  จันทรก์ลาง สุรนารวีทิยา นครราชสมีา RB 3211

81419 นายกําพล  คณะเสนา น้ําโสมพทิยาคม อุดรธานี RB 3211

81420 นายพฤกษ์  สังประการ ขุขันธ์ ศรสีะเกษ RB 3211

81421 นางสาวสุนสิา  ไขบุดดี วชริปราการวทิยาคม กําแพงเพชร RB 3301

81422 นายพรีพล  คําพันธ์ วชริปราการวทิยาคม กําแพงเพชร RB 3301

81423 นายนพดล  มบีํารุง วชริปราการวทิยาคม กําแพงเพชร RB 3301

81424 นางสาววลัยลักษณ์  เหลา่ถาวร วชริปราการวทิยาคม กําแพงเพชร RB 3301

81425 นายชัยณรงค์  วงศใ์หญ่ วชริปราการวทิยาคม กําแพงเพชร RB 3301

81426 นางสาวสุนสิา  วันหมืน่ สบปราบพทิยาคม ลําปาง RB 3301

81427 นางสาวกันฐิกา  กันทะปง สบปราบพทิยาคม ลําปาง RB 3301

81428 นางสาวสรินิภา  กัณฑะวงษ์ สบปราบพทิยาคม ลําปาง RB 3301

81429 นางสาวมานษิา  สารใจ สบปราบพทิยาคม ลําปาง RB 3301

81430 นางสาวสุพชิญา  พุกจนิดา เถนิวทิยา ลําปาง RB 3301

81431 นางสาวปารฉิัตร  มณีสาร เถนิวทิยา ลําปาง RB 3301

81432 นางสาวสุรรีัตน ์ คําดี เถนิวทิยา ลําปาง RB 3301

81433 นางสาวพชิญาภา  ปัญญาเสน เถนิวทิยา ลําปาง RB 3301

81434 นางสาวกติตยิา  บตุรวชิา เถนิวทิยา ลําปาง RB 3301

81435 นายรัฐศาสตร ์ แดงศักดิ์ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81436 นางสาวจุฑามาศ  จาคําคง เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81437 นางสาวพรรณิภา  ธปิดัเปา่ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81438 นางสาวณัฐปาณี  นาวรีัตน์ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81439 นางสาวศศปิระภา  แสนวงศส์ม เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81440 นางสาวกฤตยากร  นาวรีัตน์ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81441 นางสาวสุธาสณีิ  กันสเีวยีง เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81442 นางสาวกัญจนพร  จันทิมา ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย RB 3301

81443 นายกฤษฏา  ดอนชัย ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย RB 3301

81444 นางสาวนวรัตน ์ บุญสูง ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย RB 3301

81445 นางสาวปิยพร  ดะราศริิ ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย RB 3301

81446 นางสาวพรพมิล  ดวงแกว้ฝ้าย ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย RB 3301
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81447 นางสาวสุรัฐญา  มูลยังกาย ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย RB 3301

81448 นางสาวกนกอร  ธะปาน ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย RB 3301

81449 นางสาวศศธิร  หนอ่ทา้ว ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81450 นางสาวอารรีัตน ์ พรอ้มสุข ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81451 นางสาวศริริัตน ์ ไชยลังการ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81452 นางสาวนารรีัตน ์ ปันทะราช ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81453 นางสาวสุดารัตน ์ จันระวังยศ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81454 นางสาวศริธิัญญา  ชัยวงศ์ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81455 นางสาวตชิลิา  อนิตะ๊สงค์ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81456 นางสาวสุทธดิา  อุษาใจ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81457 นางสาวอัจฉรา  ไชยลังการ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81458 นายฐานทพั  กําจัด ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81459 นายณัฐวัฒน ์ พรมตะ๊ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย RB 3301

81460 นายวทิยาพนธ ์ ไทยใหม่ สามัคคีวทิยาคม เชยีงราย RB 3301

81461 นางสาวศริพิร  มังษี สามัคคีวทิยาคม เชยีงราย RB 3301

81462 นางสาวชญานศิ  ใจแกว้ สามัคคีวทิยาคม เชยีงราย RB 3301

81463 นายณรงค์วชิญ์  คํารังษี เด็กดพีทิยาคม เชยีงราย RB 3301

81464 นายเวนชิย์  วงศใ์หญ่ เด็กดพีทิยาคม เชยีงราย RB 3301

81465 นายจุฬาพงษ์  กองกาย เด็กดพีทิยาคม เชยีงราย RB 3301

81466 นายอชริวัชร ์ ไชยแวน่ จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81467 นายพสิฐิ  จันทรด์ี จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย RB 3301

81468 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทอนชว่ย แมใ่จวทิยาคม พะเยา RB 3301

81469 นางสาวนัฐการณ์  สจีะ๊ แมใ่จวทิยาคม พะเยา RB 3301

81470 นางสาวอัสมา  อุสา่หก์าร แมใ่จวทิยาคม พะเยา RB 3301

81471 นายฆนากร  จักรใจวงค์ แมใ่จวทิยาคม พะเยา RB 3301

81472 นางสาวนารรีัตน ์ ใจมภิักดิ์ แมใ่จวทิยาคม พะเยา RB 3301

81473 นางสาวบบุผา  คํามอญ แมจ่รมิ นา่น RB 3301

81474 นางสาวจริาพร  เกยีงคํามูล แมจ่รมิ นา่น RB 3301

81475 นางสาวณัฐธดิา  พรพชิัยเวทย์ แมจ่รมิ นา่น RB 3301

81476 นางสาววรรณิกา  คําแปงตัน แมจ่รมิ นา่น RB 3301

81477 นายบรสิุทธิ์  แซ่วื้อ แมจ่รมิ นา่น RB 3301

81478 นายวันชัย  แซ่โซ้ง แมจ่รมิ นา่น RB 3301
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81479 นางสาวณัฐรกิาร ์ คํามงคล แมจ่รมิ นา่น RB 3301

81480 นางสาววราจติร  มเีหลอื ทา่วังผาพทิยาคม นา่น RB 3301

81481 นางสาวลดาวัลย์  บตุรโท คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81482 นางสาวศริาณี  ตุน่มะโรง คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81483 นางสาวเยาวรัตน ์ มโนมัย คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81484 นางสาวศันสนย์ี  แพง่พนม คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81485 นางสาวอภญิญา  แซ่เลี้ยว คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81486 นางสาวกรรณิกา  โสภา คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81487 นางสาวสุนทร ี จันทรศรี คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81488 นางสาวแสงทพิย์  จา๋วเสรี คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81489 นางสาวสุกัญญา  เปี้ยทอง คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81490 นางสาวณัฐณิชา  ประสมบญุ คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81491 นายนันทชัย  ใจวงศ์ คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81492 นางสาวศรินิภา  ทาจี คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81493 นางสาวสุพัตรา  บรรดาศักดิ์ คลองลานวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81494 นางสาวจันจริา  ปามา วัชรวทิยา กําแพงเพชร RB 3301

81495 นางสาวมัชฌิมา  คงทัศน์ พรหมพริามวทิยา พษิณุโลก RB 3301

81496 นางสาวปณิตา  มแีกว้ พรหมพริามวทิยา พษิณุโลก RB 3302

81497 นายวรีภัทร  ยศสุนทร พรหมพริามวทิยา พษิณุโลก RB 3302

81498 นายวัชระพงษ ์ เปน็พุม่ พรหมพริามวทิยา พษิณุโลก RB 3302

81499 นางสาววรรณฤด ี โทแ้กว้ พรหมพริามวทิยา พษิณุโลก RB 3302

81500 นายวัชระ  ฟักโต พรหมพริามวทิยา พษิณุโลก RB 3302

81501 นางสาวพรธดิา  กลอ่มกล่ํานุม่ พรหมพริามวทิยา พษิณุโลก RB 3302

81502 นางสาววรรณิภา  ธูปทอง นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81503 นางสาวสุธดิา  ขุ้นคีรี นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81504 นายอสิรา  โสคําภา นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81505 นางสาวศริกิัญญา  มุกดา นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81506 นางสาวสุประภา  จันทรห์มอ่น นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81507 นางสาวกฤตยิา  เกยีรตกิาญจน์ นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81508 นางสาวมาลนิ ี ย้ิมประเสรฐิ นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81509 นายกฤตนิ  ศริยิะโสภณ นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81510 นางสาวจารุวรรณ  อนิสงิหท์อง นครไทย พษิณุโลก RB 3302
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81511 นางสาวอัญชล ี อนิสาย นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81512 นางสาวตรรีัตน ์ ปฐมพรหมมา นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81513 นายธนวัฒน ์ วังคีรี นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81514 นางสาวภริมภรณ์  บุญธรรม นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81515 นายสหรัฐ  ชมมี นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81516 นายปฏภิาณ  สังข์จันทร์ นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81517 นางสาวอศิราภรณ์  สุขทุน่ฟุย นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81518 นางสาวธดิาพร  ปากุล นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81519 นายสุนติ ิ ชอ่รัมย์ นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81520 นางสาววชิุดา  บญุธรรม นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81521 นางสาวอนิทริา  แกว้เกษศรี นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81522 นางสาวธดิาพร  มากดี นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81523 นายกันตนิันท ์ ศรชีามก นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81524 นายณัฐพงษ ์ หมดีง นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81525 นายชนาว ี มัน่คง นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81526 นางสาวสรินิาถ  บุญอนิทร์ นครไทย พษิณุโลก RB 3302

81527 นางสาวเกศกนก  เอี่ยมสอาด สวรรค์อนันตว์ทิยา สุโขทัย RB 3302

81528 นางสาวนันธนาภรณ์  จา่นาค สวรรค์อนันตว์ทิยา สุโขทัย RB 3302

81529 นางสาวอนุสรา  พูลผล สวรรค์อนันตว์ทิยา สุโขทัย RB 3302

81530 นายธรีศักดิ ์ จะประสงค์ สวรรค์อนันตว์ทิยา สุโขทยั RB 3302

81531 นางสาวชนนกิานต ์ จันทรโ์อ วังทรายพูนวทิยา พจิติร RB 3302

81532 นางสาววริงรอง  สุพนีะ วังทรายพูนวทิยา พจิติร RB 3302

81533 นางสาวศริลิักษณ์  สบืสงิคาล วังทรายพูนวทิยา พจิติร RB 3302

81534 นางสาวมานสิา  พระนามศรี สากเหล็กวทิยา พจิติร RB 3302

81535 นางสาวชนกชนม ์ ภูมเิลศิ สากเหล็กวทิยา พจิติร RB 3302

81536 นางสาวลลติา  อยู่ญาตมิาก สากเหล็กวทิยา พจิติร RB 3302

81537 นางสาวกนกวรรณ  พามี สากเหล็กวทิยา พจิติร RB 3302

81538 นางสาวสกุลรัตน ์ จันสอน สากเหล็กวทิยา พจิติร RB 3302

81539 นางสาวฐิตมิา  มัง่มี บึงสามพันวทิยาคม เพชรบูรณ์ RB 3302

81540 นางสาวกัณฐิกา  หตุะมาน จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบุรี ลพบุรี RB 3302

81541 นางสาวอนิทุอร  หบีงา ชัยบาดาลวทิยา ลพบุรี RB 3302

81542 นางสาวเรวด ี พงษส์ูงเนนิ ชัยบาดาลวทิยา ลพบรุี RB 3302
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81543 นางสาวกัญญารัตน ์ เข็มกลัด ชัยบาดาลวทิยา ลพบรุี RB 3302

81544 นางสาวสุภัตตา  รวมเจรญิ วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบรุี RB 3302

81545 นางสาวดวงนภา  สุขใส วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบรุี RB 3302

81546 นางสาวนุชนันท์  คําลา อูท่อง สุพรรณบุรี RB 3302

81547 นางสาวเฉลมิพร  ใจผ่องใส อูท่อง สุพรรณบุรี RB 3302

81548 นางสาวสุภาวด ี ปั้นหยัด อูท่อง สุพรรณบุรี RB 3302

81549 นางสาวโสภดิา  เอี่ยมศรี อูท่อง สุพรรณบุรี RB 3302

81550 นางสาวญาณิศา  แกว้สระแสน อูท่อง สุพรรณบรุี RB 3302

81551 นายณัฐภูม ิ สนธิ หนองขาหย่างวทิยา อุทยัธานี RB 3302

81552 นางสาวอรพรรณ  นลิกุล หนองขาหย่างวทิยา อุทยัธานี RB 3302

81553 นางสาวกมลวรรณ  นุชนารถ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบรุี RB 3302

81554 นางสาวนภิาวรรณ  ภูผา สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบรุี RB 3302

81555 นายกฤษฎิ ์ เลาหาง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน RB 3302

81556 นางสาวเพ็ญศริ ิ ยืนยงคีรมีาศ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน RB 3302

81557 นายปฏภิาณ  สุภาวงค์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน RB 3302

81558 นางสาวเรงิฤด ี วังธรรมกร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน RB 3302

81559 นางสาวพัชรนิทร ์ หมืน่คิด แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3302

81560 นางสาวณัฐวภิา  สลีํา แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3302

81561 นายวัฒนกุล  ประชุมของ แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3302

81562 นางสาวฤทยัรัตน ์ ขันเปง็ แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3302

81563 นางสาววาสฎิฐี  กันธยิะ แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3302

81564 นางสาวศรินิารถ  จําปา แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3302

81565 นายพัฒนพงษ ์ ปาทายะ แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3302

81566 นางสาวชุตมิา  ตูมจา นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3302

81567 นางสาวสุประวณ์ี  สังสถติย์ นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3302

81568 นายชัยนติย์  ปูเ่งนิ นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3302

81569 นางสาวอัมพร  สมลา นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3302

81570 นายพงศภ์ัค  สุนันตา นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3302

81571 นางสาวณัฐรกิา  โปธาพันธ์ ธรีกานท์บ้านโฮ่ง ลําพูน RB 3304

81572 นางสาวปวณีา  กันตุน่ ธรีกานท์บ้านโฮ่ง ลําพูน RB 3304

81573 นายณัฐวุฒิ  มูลวงษ์ ผดุงปัญญา ตาก RB 3304

81574 นางสาวอทติยา  แตม้ครู ผดุงปญัญา ตาก RB 3304
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81575 นางสาวจนิตนา  ศาลา สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3304

81576 นางสาวนรศิรา  พระคําลอื สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3304

81577 นายกอ้งเกยีรต ิ จันสนาด สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3304

81578 นางสาวจนิดารัตน ์ กาบจันทร์ สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3304

81579 นางสาวทิพย์วัลย์  กงใจ สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3304

81580 นางสาววารนิ  สุดใจ สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3304

81581 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  ดอกผ้ึง สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3304

81582 นายวัจนก์ร  ถอืนลิ สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3304

81583 นายชนิวัตร  บญุมาแกว้ พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก RB 3304

81584 นายนริัตศิรัย  บญุสงิห์ พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก RB 3304

81585 นายภูตวิัฒน ์ ทองทา พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก RB 3304

81586 นางสาววราภรณ์  ปุน่นอ้ย พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก RB 3304

81587 นางสาวศริลิักษณ์  เพชรทลู พรานกระตา่ยพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3304

81588 นางสาวทพิย์นภา  ใจแกน่ อรุโณทยั ลําปาง RB 3304

81589 นางสาวอรวรรณ  ใจบญุ เกาะคาวทิยาคม ลําปาง RB 3304

81590 นางสาวเบญญาภา  แกว้มาลัย เกาะคาวทิยาคม ลําปาง RB 3304

81591 นายสุกฏษฎิ ์ คนเที่ยง หางดงรัฐราษฎรอุ์ปถัมภ์ เชยีงใหม่ RB 3304

81592 นางสาวพรพจ ี สุมาลัย ดอยสะเก็ดวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3304

81593 นางสาวเจนจริา  สารัมย์ ฉอืจี้เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3304

81594 นายวัชรพล  ปนักองงาม น้ําดบิวทิยาคม ลําพูน RB 3304

81595 นายพรีดนย์  มาปนิตา น้ําดบิวทิยาคม ลําพูน RB 3304

81596 นางสาวกนกวรรณ  ติบ๊กวาง น้ําดบิวทิยาคม ลําพูน RB 3304

81597 นางสาวภาวนิ ี สอนศรนีุสรณ์ น้ําดบิวทิยาคม ลําพูน RB 3304

81598 นางสาวสุภาพร  ย้ิมสวัสดิ์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81599 นางสาวสุธดิา  เข่ือนแกว้ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81600 นายภัสกร  ธรรมขันแกว้ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81601 นายทวทีรัพย์  แสนแกว้ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81602 นางสาวมนพชิา  ปั้นปัญญา จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81603 นางสาวฉัตรดาว  เชยีงกุมาร จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81604 นายปิยะพงษ์  ชัยศรรีัมย์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81605 นางสาวฐิตพิร  ดวงสมบัติ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81606 นายรังสฤษฎิ ์ ดุลลาพันธ์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304
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81607 นางสาวอมรรัตน ์ เสารส์งิห์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81608 นายอภริักษ ์ ยาวชิัย จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81609 นางสาวดารานย์ี  มกีลิน่ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81610 นางสาวพัฏฐ์รภา  ถาตดิ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81611 นายอภริัฐ  โปชัยคุปต์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81612 นางสาวนสิานาถ  พรมหลาน จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81613 นายอนุพงศ ์ หลวงปางอา้ย จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81614 นายจณิณวัตร  ขาวะนา จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81615 นายนฤดล  ติบ๊ใหม่ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81616 นางสาวชนากานต ์ จันทะวัง จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81617 นายชัชพงศ ์ ปนัดิ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81618 นางสาวกิง่กาญจน ์ อุดตงึ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน RB 3304

81619 นางสาวชนกิา  ไชยวงค์ทอน ปลอ้งวทิยาคม เชยีงราย RB 3304

81620 นางสาวหริัญญิกา  เสนคํา ปลอ้งวทิยาคม เชยีงราย RB 3304

81621 นางสาวจารุวรรณ  หอมออ่น สองพทิยาคม แพร่ RB 3305

81622 นางสาวชวีารัตน ์ กาลังใจ สองพทิยาคม แพร่ RB 3305

81623 นายอภชิาต ิ ใจยนต์ สองพทิยาคม แพร่ RB 3305

81624 นายธรีพงศ ์ ชาญพฤติ สองพทิยาคม แพร่ RB 3305

81625 นายอนุรักษ์  ขันทะบุตร สองพทิยาคม แพร่ RB 3305

81626 นางสาวสริวิมิล  จติตรง เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81627 นายสุรวชิญ์  วารี เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81628 นางสาวนฤทยั  บญุเกดิ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81629 นางสาวกนกวรรณ  ไชยขันธ์ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81630 นางสาวพนดิา  คําวงค์ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81631 นายอนุกูล  ชูชว่ย เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81632 นางสาวทพิปภา  พรมแกว้มา เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81633 นายศุภกฤตย์  สังฆพรม เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81634 นายนพินธ ์ ไชยโย เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81635 นางสาวนุชจรีา  แสงรัตน์ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81636 นายณัฐพงษ์  พงษ์ขันธ์ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81637 นายจารุวทิย์  กติลาศ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81638 นางสาวเขมกิา  อนิทํา เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305
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81639 นางสาวญาณัจฉรา  ยะปญัญา เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3305

81640 นายรัตนพงศ ์ มุดแกว้ ตาลชุมพทิยาคม นา่น RB 3305

81641 นางสาววชริาภรณ์  แกว้ไหลมา ตาลชุมพทิยาคม นา่น RB 3305

81642 นางสาวสุภาภรณ์  ตน้ศรี ดงเจนวทิยาคม พะเยา RB 3305

81643 นางสาวฐิตภิรณ์  อนิทรชัย เชยีงรายวทิยาคม เชยีงราย RB 3305

81644 นางสาวศศปิระภา  ธรรมชาติ พจิติรพทิยาคม พจิติร RB 3305

81645 นางสาวรุง่นภา  คงประดษิฐ พจิติรพทิยาคม พจิติร RB 3305

81646 นางสาวภัทราว ี กําแพงเพชร ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ RB 3305

81647 นางสาวลัลนา  พยมหล ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ RB 3305

81648 นางสาวอรณี  พันธุค้์า ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ RB 3305

81649 นายคุณากร  ลอยมา ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ RB 3305

81650 นายจักรกฤษ  เชื้อรอด ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ RB 3305

81651 นายอรรถพล  แชม่บํารุง ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ RB 3305

81652 นางสาวชนากานต ์ แจง้กระจา่ง ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ RB 3305

81653 นางสาวนธิติรา  ประเวช นารรีัตนจ์ังหวัดแพร่ แพร่ RB 3305

81654 นางสาวแพรนารายณ์  ออ่งละออ นวมนิทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ RB 3305

81655 นางสาววภิาว ี พุกเนยีม นวมนิทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ RB 3305

81656 นางสาวชนษิฐา  ลอืชา เชยีงของวทิยาคม เชยีงราย RB 3305

81657 นางสาวอรทัย  อนิตะ๊สงค์ เชยีงของวทิยาคม เชยีงราย RB 3305

81658 นางสาววรรณภา  ยะแกว้ เชยีงของวทิยาคม เชยีงราย RB 3305

81659 นางสาวสริาภา  วงศไ์ชยา ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81660 นางสาวธารารัตน ์ เถงิคํา ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81661 นายนัทธพงศ ์ รองปาน ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81662 นางสาวอุทยัรัตน ์ วาเพ็ชร ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81663 นายศุรกจิ  หวานใจ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81664 นางสาวณัฐรกิา  วงศป์ญัญา ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81665 นางสาวอนิทอุร  หงษห์นิ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81666 นางสาวสุภาภรณ์  มาละสุทธิ์ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81667 นางสาวประภาสริ ิ เนยีมหอม ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81668 นางสาวจรียา  วงค์รัตน์ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81669 นางสาวกนกวรรณ  คําพุฒ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305

81670 นางสาววธยิา  อุปปงิ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3305
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81671 นางสาวนันทวัน  มูลเงนิ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3309

81672 นางสาวอัมพร  พุทธวิงค์ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3309

81673 นางสาวเบญจมาศ  ออ้ยผาดวง ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3309

81674 นางสาวกรณิศ  ดวงแกว้ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3309

81675 นางสาวนรีัมพร  ฟูแสง ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3309

81676 นายฤทธชิัย  ใจบาล ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3309

81677 นางสาวลลีาวด ี ทะปัญญา ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา RB 3309

81678 นางสาววชริญาณ์  สุรยิา สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81679 นางสาวธดิารัตน ์ ประทบัเคน สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81680 นางสาวปนัดดา  บญุมี สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81681 นางสาวชนสิรา  ศริสิาร สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81682 นางสาวสลติา  ซ้อนกัน สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81683 นายเฉลมิเกยีรต ิ กันแกว้ สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81684 นางสาวกัญญาภัทร  นุใจมา สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81685 นายธนพล  ยาใจ สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81686 นางสาวปภังกร  คงขํา สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81687 นางสาวพชิญาดา  ทะนันไชย สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81688 นายธนวัฒน ์ ทะนันไชย สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81689 นายณัฐพันธุ ์ ไชยรัตน์ สตรศีรนีา่น นา่น RB 3309

81690 นางสาวนติชนัน  วงค์นอ้ย บญุวาทย์วทิยาลัย ลําปาง RB 3309

81691 นางสาวจนลิญา  ตาวี บญุวาทย์วทิยาลัย ลําปาง RB 3309

81692 นางสาววภิาดา  พรมชัย มัธยมวทิยา ลําปาง RB 3309

81693 นายอนุวัฒน ์ มะโนเกี๋ยง มัธยมวทิยา ลําปาง RB 3309

81694 นางสาวเกศนิ ี สงิหลา้ มัธยมวทิยา ลําปาง RB 3309

81695 นายอนุชา  ชนินาวงค์ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ กําแพงเพชร RB 3309

81696 นางสาวลูกฟัก  กอ้ยผ่านกจิ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ กําแพงเพชร RB 3309

81697 นางสาวประภาพร  โชหนู ทุง่ทรายวทิยา กําแพงเพชร RB 3309

81698 นายนัทธพงศ ์ ชะขุนทด ทุง่ทรายวทิยา กําแพงเพชร RB 3309

81699 นางสาวปนัดดา  มัน่คง เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก RB 3309

81700 นางสาวสริญิาดา  เลีย่มตระกูล เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก RB 3309

81701 นางสาวสุธดิา  สุขชาวนา เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก RB 3309

81702 นายรุจสิรรค์  มสีติ ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ RB 3309
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81703 นางสาวณัฐวภิา  ศรเีดช ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ RB 3309

81704 นางสาวจรรยา  โฉมชัย ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ RB 3309

81705 นางสาวประภัสสร  แสงศรี ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ RB 3309

81706 นางสาวสลนิยา  อนิทรป์ระสทิธิ์ ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ RB 3309

81707 นางสาวรัชนกีร  รุง่จริาภริัตน์ ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ RB 3309

81708 นางสาวชมพูนุท  เชาวธ์รรม ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ RB 3309

81709 นางสาวสุพัชรญา  มะโนรา ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย RB 3309

81710 นางสาวอรปรยีา  พว่งจันทร์ ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3309

81711 นายพพัิฒน ์ พานชิย์พะเนาว์ ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3309

81712 นางสาวขนษิฐา  จันทรเ์ดช ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3309

81713 นางสาวณัฐฐา  ไทยบตุร ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3309

81714 นางสาวอารยิา  เทพรักษา ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3309

81715 นายคีร ี จัน่จนี ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3309

81716 นางสาวน้ําฝน  กาญจนา ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3309

81717 นายตน้ตระการ  กล่ําบตุร ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3309

81718 นางสาวเบญจวรรณ  เอี่ยมมว่ง ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย RB 3309

81719 นางสาวอรอนงค์  อนิบุตร ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย RB 3309

81720 นางสาวนภิาพร  ชูโฉม ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย RB 3309

81721 นางสาวสุภาภรณ์  อนิทรเ์พชร ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย RB 3310

81722 นางสาวจนิดารัตน ์ สะเกาหอม ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3310

81723 นางสาวจุฑามาส  สงวนทรัพย์ ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3310

81724 นางสาวสริภิาพร  ครุฑจู ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3310

81725 นางสาวพรสวรรค์  เดชประทมุ ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3310

81726 นางสาวอรวรรณ  บญุทวี ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3310

81727 นางสาวชุตมิา  ทดัชัง่ ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั RB 3310

81728 นางสาวอมรรัตน ์ ศรโีพธิ์ บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81729 นางสาวณัฏฐณิชา  จุย้ชืน่ บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81730 นายวรพล  นุม่มาก บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81731 นายปฏภิาณ  บัวทอง บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81732 นางสาวนติยา  คงสี บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81733 นางสาวสริวิรรณ  แกว้มงคล บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81734 นายอุดมทรัพย์  วันเชยีง บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310
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81735 นางสาวสุวรัตน ์ ออ่งเภา บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81736 นางสาวสุมติตา  บญุลา บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81737 นางสาวเบญจมาศ  นลิเนยีม บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81738 นางสาวชุตมิา  โสภา บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81739 นางสาววันวสิาข์  คุ้มนุน่ บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร RB 3310

81740 นางสาวเกษราพรรณ  ภาคภูมิ สนามชัยเขต ฉะเชงิเทรา RB 3310

81741 นายศุภากร  ยูรขุนทศ สนามชัยเขต ฉะเชงิเทรา RB 3310

81742 นางสาวชลดิา  ยอดรัก สนามชัยเขต ฉะเชงิเทรา RB 3310

81743 นางสาวทวพีร  เดชสุภา สนามชัยเขต ฉะเชงิเทรา RB 3310

81744 นางสาวสุภัสสรา  ศลิารัตน์ สนามชัยเขต ฉะเชงิเทรา RB 3310

81745 นายสุภวิัฒก ์ ศักดิธ์นกุล เบญจมราชูทศิ ราชบรุี ราชบรุี RB 3310

81746 นางสาวเบญญาภา  แสนบรรเจดิสุข สรรพวทิยาคม ตาก RB 3310

81747 นางสาวศริประภา  ชวิปรชีา สรรพวทิยาคม ตาก RB 3310

81748 นางสาวเพ็ญจริา  พึ่งสวัสดิ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรุี ลพบรุี RB 3310

81749 นายตะวันฉาย  ลาภสาร ผดุงปญัญา ตาก RB 3310

81750 นางสาวรัชนกีร  สมวงค์ ประชารัฐธรรมคุณ ลําปาง RB 3310

81751 นางสาวอัญชล ี แสนคําฟู ประชารัฐธรรมคุณ ลําปาง RB 3310

81752 นางสาวชนากานต ์ ธปิัญโย ประชารัฐธรรมคุณ ลําปาง RB 3310

81753 นางสาวจันทิวา  สุยาลังกา ประชารัฐธรรมคุณ ลําปาง RB 3310

81754 นางสาวปวณีา  ใหมศ่รี ประชารัฐธรรมคุณ ลําปาง RB 3310

81755 นางสาวฐิตาภรณ์  ลานแกว้ ประชารัฐธรรมคุณ ลําปาง RB 3310

81756 นายนัฐธวิัฒน ์ นาคอา้ย ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81757 นางสาวชลนกิานต ์ ตลิะ ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81758 นายทวนิ  จันดา ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81759 นายกติตพิงษ ์ ไชยกันทะ ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81760 นายอนุพงษ ์ ปรังฤทธิ์ ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81761 นายเสฎฐวุฒิ  ดอกทองดี ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81762 นายนพรัตน ์ พรมวังขวา ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81763 นางสาวกรรณิการ ์ สายแปง ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81764 นางสาววนิดิา  มสิละ ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น RB 3310

81765 นางสาวจรินันท์  ตรัยคุณวงศ์ แมต่นืวทิยาคม ลําพูน RB 3310

81766 นางสาววชิชุดา  เรอืงคํา ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ RB 3310
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81767 นายพัสกร  บวัชุมภู องค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชยีงราย เชยีงราย RB 3310

81768 นายนัฐพงศ ์ ยางยืน องค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชยีงราย เชยีงราย RB 3310

81769 นางสาวจารุณี  สมบรูณ์ชัย พรา้ววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3310

81770 นางสาวดาราวัลย์  ทําการดี พรา้ววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3310

81771 นางสาวณัฐฒชา  อสิระไพโรจน์ พรา้ววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3407

81772 นางสาวขวัญชนก  แสนเกยีง พรา้ววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3407

81773 นางสาวนศิารัตน ์ สุเต็ม พรา้ววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3407

81774 นางสาวสุรย์ีนภา  อารามแกว้ พรา้ววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3407

81775 นางสาวนันทกิา  ทารัตน์ พรา้ววทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3407

81776 นายอดศิักดิ ์ อนิตะ๊เมา๊ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น RB 3407

81777 นายกอ้งนเรนทร ์ ใจคําปนั ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3407

81778 นางสาวภัทราพร  ชา่งสากล ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3407

81779 นายธนาวทิย์  ชูดวง ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3407

81780 นายจริัฏฐ์  พานชิผล เบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบรุี จันทบรุี RB 3407

81781 นายสุเมทร ์ พันสนทิ ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา RB 3407

81782 นางสาวจริาวรรณ  สุขนุม่ วังตะกูราษฎรอุ์ทิศ พจิติร RB 3407

81783 นางสาวกรณ์รว ี แกว้ปรชีา วังตะกูราษฎรอุ์ทิศ พจิติร RB 3407

81784 นางสาวสริริัตน ์ แกว้รุง้ วังตะกูราษฎรอุ์ทิศ พจิติร RB 3407

81785 นางสาวกานตม์ณี  ลิ้มฤาษี ธรีกานท์บ้านโฮ่ง ลําพูน RB 3407

81786 นายพลานุภาพ  อุดมศรี เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81787 นางสาวกมลรัตน ์ หมืน่แสน เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81788 นายภาณุพงศ ์ บตุรดวงติบ๊ เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81789 นางสาวกาญจนา  ปาลี เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81790 นางสาวธนวัฒน ์ ไชยวงศส์งิห์ เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81791 นางสาวสริกิานดา  คุณมัง่ เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81792 นางสาวญาณัจฉรา  อา่งเงนิ เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81793 นายณัฐกานต ์ ตอ๋เพชร์ เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81794 นางสาวฐิตริัตน ์ จันทรก์อ้น เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3407

81795 นางสาวนจิวรรณ์  สนธกิรรณ์ ขาณุวทิยา กําแพงเพชร RB 3407

81796 นายดนุพน  สุมังคะละ ขาณุวทิยา กําแพงเพชร RB 3407

81797 นางสาวสุกัญญา  วากวาที ขาณุวทิยา กําแพงเพชร RB 3407

81798 นายพรีวัฒน ์ รัตนแสง ธรีกานทบ์า้นโฮ่ง ลําพูน RB 3407
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81799 นางสาวศจภิัณฑ์  แกว้บญุเถงิ ภูซางวทิยาคม พะเยา RB 3407

81800 นายณัฐวัตร  เบญ็ชา ภูซางวทิยาคม พะเยา RB 3407

81801 นางสาวสุนสิา  กุมใจ ภูซางวทิยาคม พะเยา RB 3408

81802 นายปฏภิาณ  หนอ่แกว้ สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3408

81803 นางสาววชริาภรณ์  ตาสติิ สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3408

81804 นางสาวกรรณิการ ์ สุยะ สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3408

81805 นางสาวเบญจมาศ  หนว่ยรักษา สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3408

81806 นายกติตธิัช  สงิหต์ัน นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3408

81807 นางสาวสุพชิญา  ตะ๊สุภา นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3408

81808 นางสาวธันยา  สุคําอา้ย นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3408

81809 นางสาวสุธรีา  ภารกจิเสมอ นาทรายวทิยาคม ลําพูน RB 3408

81810 นางสาวชรัญญานุช  ปนัวาละ สารธรรมวทิยาคาร นา่น RB 3408

81811 นางสาวจันทรจ์ุฬา  ดวงใจ สารธรรมวทิยาคาร นา่น RB 3408

81812 นางสาวกาญจน ี คําแดง สารธรรมวทิยาคาร นา่น RB 3408

81813 นางสาวสุทธดิา  ปาละ สารธรรมวทิยาคาร นา่น RB 3408

81814 นายเอกกมล  กรรณิกา สารธรรมวทิยาคาร นา่น RB 3408

81815 นางสาวนวรัตน ์ สทิธิ สารธรรมวทิยาคาร นา่น RB 3408

81816 นายทรงกรชิ  อนิตา สารธรรมวทิยาคาร นา่น RB 3408

81817 นางสาวพลอยไพลนิ  ยอดหลา้ สารธรรมวทิยาคาร นา่น RB 3408

81818 นางสาวจารุวรรณ  แสงศรจีันทร์ ภูซางวทิยาคม พะเยา RB 3408

81819 นางสาวณัฏฐณิชา  ยืนธรรม สันกําแพง เชยีงใหม่ RB 3408

81820 นายเจษฎา  ลอืชัย สันกําแพง เชยีงใหม่ RB 3408

81821 นางสาวรัฐตยิา  ทาผา สันกําแพง เชยีงใหม่ RB 3408

81822 นายภาคภูม ิ ปรชีาถาวร ปางมะผ้าพทิยาสรรพ์ แมฮ่่องสอน RB 3408

81823 นางสาวพงษน์ภา  จันทรก์ลัน่ กุดบงพทิยาคาร หนองคาย RB 3408

81824 นางสาวสุธดิา  ตาวงค์เสน พบพระวทิยาคม ตาก RB 3408

81825 นางสาวบณุยนัดดา  ถาวรกูล บงึสามพันวทิยาคม เพชรบรูณ์ RB 3408

81826 นายภัสกร  ไครม้ว่ง ไชยปราการ เชยีงใหม่ RB 3408

81827 นายธรรมนูญ  งามมศีรี สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี RB 3408

81828 นายวันชนะ  ใสสอาด สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3408

81829 นางสาวจรีวัจน ์ เอี่ยมสงคราม แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3408

81830 นางสาวชนกานต ์ สายพรหม แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3408
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จ านวน

ผู้สอบ ต้ังแต่ ถงึ

1 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3201 50 81001 81050

2 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3202 50 81051 81100

3 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3203 30 81101 81130

4 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3205 50 81131 81180

5 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3206 50 81181 81230

6 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3207 30 81231 81260

7 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3208 30 81261 81290

8 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3209 30 81291 81320

9 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3210 50 81321 81370

10 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3211 50 81371 81420

11 ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3301 75 81421 81495

12 ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3302 75 81496 81570

13 ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3304 50 81571 81620

14 ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3305 50 81621 81670

15 ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3309 50 81671 81720

16 ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3310 50 81721 81770

17 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3407 30 81771 81800

18 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3408 30 81801 81830

ประกาศห้องสอบโครงการอุดมศึกษาเพือ่ทายาทเกษตรกร

ประจ าปกีารศึกษา 2557

ล าดับ ชัน้ ชือ่อาคาร ชือ่ห้อง 
รหัสประจ าตัวสอบ


	IMG.pdf
	ห้องสอบทายาท.pdf
	รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทายาท.pdf

