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รายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2557

เลขประจ าตัว              ชือ่ - สกลุ โรงเรียน จังหวัด ห้องสอบ

82001 นางสาวจุฑามาศ  สทิธศิริิ บอ่ทองวงษจ์ันทรว์ทิยา ชลบรุี RB 3401

82002 นางสาวประวณีา  เสนา ขอนแกน่วทิยายน ขอนแกน่ RB 3401

82003 นางสาวอาภาสริ ิ ออ๋งตัว๋ เรยีนาเชลวีทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3401

82004 นางสาวชุตกิาญจน ์ คลอวุฒิอนันต์ เรยีนาเชลวีทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3401

82005 นางสาวป๎ทมาวด ี เวชยานนท์ เรยีนาเชลวีทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3401

82006 นางสาวณิชาภัทร  คอทอง เรยีนาเชลวีทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3401

82007 นายโสภณวัฒน ์ ใจกลา้ เสรมิงามวทิยาคม ลําปาง RB 3401

82008 นางสาวนันทวรรณ  ปจ๎ฉมิา อุตรดติถด์รุณี อุตรดติถ์ RB 3401

82009 นางสาวกาญจนา  ถานันใจ อุตรดติถด์รุณี อุตรดติถ์ RB 3401

82010 นางสาวชญาณี  แกว้ศรงีาม อัสสัมชัญลําปาง ลําปาง RB 3401

82011 นายกลวัชร  ณ มา อัสสัมชัญลําปาง ลําปาง RB 3401

82012 นายธรีะพงษ ์ สุพรรณคง อัสสัมชัญลําปาง ลําปาง RB 3401

82013 นายปวรี ์ ตัง้วริยิโรจนก์ุล ประชาบํารุง พะเยา RB 3401

82014 นางสาวสุภัทรา  เขตรกรณ์ จอมพระประชาสรรค์ สุรนิทร์ RB 3401

82015 นางสาวปวณีา  หาสุข จอมพระประชาสรรค์ สุรนิทร์ RB 3401

82016 นางสาวลลติาพร  นอ้ยถนอม จอมพระประชาสรรค์ สุรนิทร์ RB 3401

82017 นายธนาภูม ิ เงา่ยุธากร สตรยีะลา ยะลา RB 3401

82018 นางสาวปวนีา  ซิงห์ สตรยีะลา ยะลา RB 3401

82019 นางสาวกนกพร  แทนบญุ สตรยีะลา ยะลา RB 3401

82020 นางสาวณัฐรดา  ทปีสวา่ง สวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรุี นนทบรุี RB 3401

82021 นางสาวลัคนทนิ  พพิว่นนอก บรุรีัมย์พทิยาคม บรุรีัมย์ RB 3401

82022 นางสาวมัทนา  เหมหาชาติ บรุรีัมย์พทิยาคม บรุรีัมย์ RB 3401

82023 นางสาวกันตฤ์ทยั  ภัทรานนทอุ์ทยั บรุรีัมย์พทิยาคม บรุรีัมย์ RB 3401

82024 นางสาวพลอยจันทน ์ ยางงาม บรุรีัมย์พทิยาคม บรุรีัมย์ RB 3401

82025 นางสาวสริธีร  ชัยสุวรรณ บุรรีัมย์พทิยาคม บุรรีัมย์ RB 3401

82026 นายธนกฤต  ทั่วประโคน บุรรีัมย์พทิยาคม บุรรีัมย์ RB 3401

82027 นางสาวนันทพทิย์  พทิยานันทกุล บุรรีัมย์พทิยาคม บุรรีัมย์ RB 3401

82028 นายธรียิะเชษฐ์  พุทไธวัฒน์ บุรรีัมย์พทิยาคม บุรรีัมย์ RB 3401
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82029 นางสาวณพอาภา  ธนบญุสมบตัิ บรุรีัมย์พทิยาคม บรุรีัมย์ RB 3401

82030 นางสาวเกวลนิ  ชุมภู เวยีงปา่เปา้วทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82031 นางสาวมนัสชนก  อุตมา แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82032 นางสาวปรารถนา  ชัยนอ้ย แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82033 นางสาวพรทิพา  ศรวีชิัย แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82034 นายธวัชชัย  ยาวลิาศ แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82035 นายจุฑา  จําปาทอง แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82036 นายชัยนันท ์ ปานาที แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82037 นายธนากร  ใจยา แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82038 นายสุทธพิงษ ์ พันทอง แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82039 นายชนะพงษ ์ ซอนสุข แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82040 นายรัฐพงษ ์ เจรญิ แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82041 นางสาวเกศนิ ี พรหมธิ แมเ่จดย์ีวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82042 นายอําพล  บญุมา วัดปา่คาเจรญิวทิยา พระนครศรอียุธยา RB 3401

82043 นางสาววรษิา  ผู้มศีลี ดัดดรุณี ฉะเชงิเทรา RB 3401

82044 นางสาวนภิาพร  รอดเรอืง โพธธิรรมสุวัฒน์ พจิติร RB 3401

82045 นางสาวสุภาพร  อิ่นป๎น ป่าซาง ลําพูน RB 3401

82046 นายกติตพิงษ์  โยตา ป่าซาง ลําพูน RB 3401

82047 นายอรรคสทิธิ์  สุวรรณลอ้ม ปา่ซาง ลําพูน RB 3401

82048 นางสาวเปรมฤทยั  หมืน่ยอง ปา่ซาง ลําพูน RB 3401

82049 นางสาวอรอนงค์  แสงบญุ ปา่ซาง ลําพูน RB 3401

82050 นางสาวณัฐธดิา  สอีอ่น บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3401

82051 นางสาวพรพริุณ  บวัระพา บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82052 นางสาวอัญตรา  เชื้อเมอืงพาน บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82053 นางสาวศศวิมิล  พรมนอ้ย บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82054 นางสาวอังคณา  สุทธพัินธ์ บญุเรอืงวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82055 นายณัฐพงษ์  ยอดบุญเฮียง สระบุรวีทิยาคม สระบุรี RB 3402

82056 นายกัมปนาท  ค้าสบาย อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82057 นางสาวชวีภัฏ  หลวงฟอง อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82058 นายธนกฤต  เฝ้าหาผล อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402
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82059 นายณัฐกติติ ์ แกว้ทมุลา อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82060 นายพรภัทร  พรวนศริิ อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82061 นายเจษฎา  บญุนัน อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82062 นายชนิภัทร ์ วริัตนช์ยางกูร อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82063 นายวัชรพงษ์  บุญศริิ อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82064 นายเขมราชย์  ดคํีา อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82065 นายกติตศัิกดิ ์ มูลแกน่ อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82066 นายกติชิาต ิ หนูแกว้ อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82067 นายกรกฎ  วงษแ์กว้ อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82068 นายพรีพล  ขําทบัทมิ อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82069 นายชนวทิย์  มาอยู่ อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82070 นายอภสิทิธิ์  จันจดี อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ RB 3402

82071 นางสาวพษพร  พงิพราวลี สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82072 นายขวัญชัย  ใจทน สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82073 นางสาวชรนิทร  สมพงษ์ สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82074 นางสาวเกศนิ ี จําปาทอง สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82075 นางสาวจนิหด์าภา  จันทะ สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82076 นายพชร  พงิพราวลี สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82077 นางสาวสนินภา  กันทะวงค์ สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82078 นายวทิยา  จาปญ๎ญะ สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82079 นางสาวนรศิรา  ณรงค์ชัย สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82080 นายศตศักดิ ์ ใจบญุ สารภพีทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82081 นางสาววรกมล  ธโินชัย เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82082 นางสาวสุธดิา  สุยะ เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82083 นางสาวเปรมศริ ิ ราษี เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82084 นางสาวสริกิานต ์ สุทธมงคล เทงิวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82085 นายปรัชญ์  ป๎ญโญใหญ่ เทิงวทิยาคม เชยีงราย RB 3402

82086 นายอรรถพล  ทองวชิติ ลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3402

82087 นายฤทธชิัย  เชีย่วชาญ ลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3402

82088 นายคทายุทธ ์ กอบกสกิรรม ลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3402
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82089 นายเกยีรตพิงษ ์ จันตะ๊ เทพศรินิทร ์เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ RB 3402

82090 นางสาวอรพรรณ  สุวรรณศรี วชิชานารี ลําปาง RB 3402

82091 นายสันตริาษฎร ์ ณะอิ่น วชิชานารี ลําปาง RB 3402

82092 นางสาวกนกภรณ์  คงพทิักษ์ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ RB 3402

82093 นายตรัณดกิร  แกว้มูล แมส่ะเรยีง "บรพิัตรศกึษา" แมฮ่่องสอน RB 3402

82094 นางสาวมะล ิ ดานเรอืง แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82095 นางสาวจันทรา  แซ่ลี แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82096 นางสาวกุหลาบ  ดานเรอืง แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82097 นายธรรมสทิธิ์  ธรรมศาสตร์ แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82098 นายธนพล  อภัย แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82099 นายวศิรุต  ปวงรัตน์ แมอ่ายวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3402

82100 นางสาวทพิวัลย์  เจรญิวัลย์ ประชาบํารุง พะเยา RB 3402

82101 นางสาวเกศไพลนิ  วริัชวงษ์ กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3403

82102 นางสาวชัญญานุช  ย่ิงรุง่เรอืง กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3403

82103 นางสาวนัดดา  นาคดว้ง กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3403

82104 นางสาวสลลิลทิพย์  ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3403

82105 นางสาวจารว ี รวมหมู่ เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3403

82106 นางสาวอุบลรัตน ์ อนุใจ เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3403

82107 นางสาวชุตกิาญจน ์ สนชาวไพร เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3403

82108 นางสาวศุภาวัลย์  หอมนาน เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3403

82109 นายจุตรวธิ  เข็มเพชร เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3403

82110 นายธนาศลิป ์ สุวรรณสังข์ เชยีงคําวทิยาคม พะเยา RB 3403

82111 นางสาวสุภาพร  หงษค์อย ทุง่อุดมวทิยา ลําปาง RB 3403

82112 นางสาวรุจลิาภา  เข็มพุดซา อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัยฯ นครราชสมีา RB 3403

82113 นายนฤสรณ์  สุทธนะ ธรีกานทบ์า้นโฮ่ง ลําพูน RB 3403

82114 นายปฏภิาณ  พื้นอนิตะ๊ศรี ธรีกานทบ์า้นโฮ่ง ลําพูน RB 3403

82115 นางสาวจุทามาศ  คําไล้ เลยพทิยาคม เลย RB 3403

82116 นางสาวรัชนกีร  คณะศริวิงศ์ เลยพทิยาคม เลย RB 3403

82117 นางสาวชรษิา  ภูธมิงคลกุล เลยพทิยาคม เลย RB 3403

82118 นางสาวธาดารัตน ์ โคบํารุง เลยพทิยาคม เลย RB 3403
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82119 นางสาวฐิตชิญา  ตองหวา้น เลยพทิยาคม เลย RB 3403

82120 นายวัชเรศวร ์ ภูขมัง สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม RB 3403

82121 นายเกยีรตวิุฒิ  เดาวเรส สุโขทยัวทิยาคม สุโขทยั RB 3403

82122 นางสาวกรวกิาร ์ สํารปี๎้น สุโขทัยวทิยาคม สุโขทัย RB 3403

82123 นางสาวมัทนา  นุม่นิม่ สุโขทัยวทิยาคม สุโขทัย RB 3403

82124 นางสาวปภัสสร  พละทรัพย์ สุโขทัยวทิยาคม สุโขทัย RB 3403

82125 นางสาวนรศิรา  เดน่สุข แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82126 นายณัฐพงษ ์ ขวา้งปนิ แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82127 นางสาวอัจฉราภรณ์  ชัยมงคล แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82128 นายไกรวชิญ์  ปนิธง แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82129 นางสาวนุชนารถ  โนรา แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82130 นายอนุพงษ ์ รังษี แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82131 นายณัฐวุฒิ  อนิตะ๊ แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82132 นางสาวกชพร  กลางชัย แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82133 นางสาวกนกอร  สอนงา่ย แมแ่ตง เชยีงใหม่ RB 3403

82134 นางสาววมิลพรรณ  รม่สงฆ์ มารวีทิยากบินทรบ์ุรี ปราจนีบุรี RB 3403

82135 นางสาวกนกวรรณ  สุขสวา่ง มารวีทิยากบินทรบ์ุรี ปราจนีบุรี RB 3403

82136 นางสาวนริมล  อุน่วงค์ มารวีทิยากบินทรบ์ุรี ปราจนีบุรี RB 3403

82137 นางสาวณัฐมน  ปวติรปก มารวีทิยากบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี RB 3403

82138 นายพงศกร  พันธช์นะ มารวีทิยากบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี RB 3403

82139 นายจุมพล  บรรไพ ศรจีันทรว์ทิยาคม รัชมังคลาภเิษก เพชรบรูณ์ RB 3403

82140 นางสาวกมลชนก  กอนแกว้ ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82141 นางสาวพทิยารัตน ์ จกิยอง ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82142 นางสาวกุลนษิฐ์  มุง้สา่ง ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82143 นายอดศิักดิ ์ วกิัน ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82144 นายณัฐวัตร  อนันกุล ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82145 นางสาวพชิญ์สนิ ี มพัีนธ์ ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82146 นายเกยีรตศัิกดิ ์ สังวัตถุ ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82147 นายณัฐวัฒน ์ ย้ิมสวัสดิ์ ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82148 นายวัฒนา  บญุแรง ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403
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82149 นายปวรัตน ์ ปญ๎ญาธิ ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82150 นายนันทวัฒน ์ ไชยมงคล ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3403

82151 นางสาวสุทธภิา  คําใส ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82152 นางสาวชัญญา  ฟองคํา ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82153 นางสาวคันธารัตน ์ แกว้ใจกัน ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82154 นางสาวธันยพร  อุตโพธิ์ ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82155 นางสาวขวัญกมล  วงศต์า ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82156 นางสาวจรยิา  วันยะนาพร แมอ่อนวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82157 นางสาวพมิพกิา  กุณาผัน แมอ่อนวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82158 นายสุรเชษฐ์  ปญ๎ญาปน๎ แมอ่อนวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82159 นางสาวเบญจมาศ  จันทรต์ะ๊ แมอ่อนวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82160 นายรักเกยีรต ิ เตจ๋ะ๊แยง แมอ่อนวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3405

82161 นางสาวพัตราภรณ์  สบูห่อม จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี ปทมุธานี RB 3405

82162 นางสาวณัฏฐณิชา  จริะแสงเมอืงมา ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82163 นางสาวชฎาพร  กาอนิ ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82164 นายกวนิ  เหลอืงโสภาพันธ์ ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82165 นางสาววลิาสนิ ี ตะ๊แสง ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82166 นางสาววรัญญา  ไชยกล ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82167 นางสาวเอื้อมพร  ทองคํา ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82168 นางสาวณภัทรศรา  มะโนใจ ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82169 นางสาวพชิชาพร  คํามี ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82170 นางสาวธรรมาภรณ์  จันทรใ์ส ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82171 นางสาวอรสิรา  มติรงาํเมอืง ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82172 นายกฤตนัย  หอวัฒนพันธ์ ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82173 นายพสษิฐ์  เลีย่มประวัติ ลําปางกัลยาณี ลําปาง RB 3405

82174 นางสาวแพรววรนิทร ์ บญุเทพ รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82175 นางสาวนจิจารย์ี  ศรทีัน รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82176 นางสาวศศปิระภา  หนอ่ป๎นปวน รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82177 นางสาวกนฎิฐา  ธยัินต์ รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82178 นางสาวนภัสกร  แบนปงิ รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3405
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82179 นางสาวศรัญญา  เศรษฐ์ชัยยันต์ รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82180 นางสาวนุชนารถ  พุทธชัย รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82181 นางสาวนภัสสร  ไชยะหมืน่ รังษวีทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82182 นางสาวณัฎฐณิชา  พรมภักดี รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82183 นางสาวปิยะนันท์  พันเพ็ชร รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82184 นางสาวชนัญํู  มกีลิน่ รังษีวทิยา เชยีงใหม่ RB 3405

82185 นายณัฐพล  ชา่งกันทา ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82186 นางสาวภาวกิา  เสนาสุทธพิร ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82187 นายปราโมทย์  ติบ๊เฟอืย ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82188 นายปรรณวสิฐิ  กาละดี ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82189 นางสาวมิง่ขวัญ  ตายอด ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82190 นางสาวณัฐนันท ์ ธรรมชัย ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82191 นางสาวสุทธดิา  คําพลา ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82192 นางสาวสลษิา  พานชิผล ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82193 นางสาววัลวภิา  วงศไ์ชยา ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82194 นางสาวปนัดดา  ศรวีริาช ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82195 นางสาวพมิพว์ภิา  วังนอ้ย ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82196 นางสาวภัทรวรรณ  ยองใย ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82197 นายฤทธพิงศ ์ มะโนชัย ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82198 นายธณเดช  จําปา ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82199 นางสาวกัญญณัฐ  ศรทีมุมา ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82200 นางสาวสริริัตน ์ ดอกเกี๋ยง ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3405

82201 นางสาวปตณิยาภรณ์  โลราช ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82202 นางสาวกชนันท ์ จันทรน์ุม่ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82203 นางสาวขนษิฐา  คํามอญ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82204 นางสาวปวันรัตน ์ สริิ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82205 นางสาวธัญวรัตน ์ สังขนติย์ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82206 นางสาวรัชดาภรณ์  สมมุติ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82207 นายธนกร  อนิตะ๊เข่ือน ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82208 นางสาววันวสิาข์  อนิตะ๊นา ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

7



เลขประจ าตัว              ชือ่ - สกลุ โรงเรียน จังหวัด ห้องสอบ

82209 นายณัทสกล  แกว้บวร ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82210 นางสาวอรนันท ์ อภวิัน ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82211 นางสาวศุภสริ ิ สุสละ ศรสีวัสดิว์ทิยาคารจังหวัดนา่น นา่น RB 3406

82212 นางสาวปารติา  สายนันไชย อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัยฯ นครราชสมีา RB 3406

82213 นางสาวธัญพชิชา  วชิาเจรญิ มงฟอรต์วทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3406

82214 นายธาดา  ชว่ยคํ้าชู มงฟอรต์วทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3406

82215 นายภานุวัฒน ์ ลอ้มวนวงศ์ มงฟอรต์วทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3406

82216 นายสริภพ  พลสันตกิุล มงฟอรต์วทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3406

82217 นายปรัตถกร  ศุภลาภวัฒนา มงฟอรต์วทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3406

82218 นางสาวณัฐชนก  รวดพวง อุตรดติถด์รุณี อุตรดติถ์ RB 3406

82219 นางสาวกัลยวรรธน ์ อนิถา อุตรดติถด์รุณี อุตรดติถ์ RB 3406

82220 นางสาวพรลภัส  นันทภาณุวัฒน์ อุตรดติถด์รุณี อุตรดติถ์ RB 3406

82221 นางสาวขวัญกมล  มาเรยีน อุตรดติถด์รุณี อุตรดติถ์ RB 3406

82222 นางสาวสุทธดิา  สุภากาศ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82223 นายสรวศิ  จุลศริิ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82224 นายกติคุิณ  หลวงมูล สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82225 นายเฌอ  ชาติ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82226 นางสาวพมิพช์นก  พยัคฆส์ัก สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82227 นางสาวสติานัน  วรรณเลศิ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82228 นางสาวสุพัตรา  แสงผ้ึง สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82229 นางสาวธนัชพร  พงิคะสัน สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82230 นางสาวยุพาพร  สุยะใหญ่ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82231 นางสาววสุมด ี ไชยาพันธุ์ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82232 นางสาวประดับดาว  เขียวอาสะวะ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82233 นางสาวสริธีร  สุภาวงค์ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82234 นางสาวภานุชนาถ  สามปน๎สัก สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82235 นางสาวทัศญา  ไชยสทิธิ์ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82236 นางสาวพนติสุภา  ทานะศักดิ์ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82237 นางสาวกนกพร  ชัยวลิยศ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82238 นางสาวพนดิา  ทาเจรญิ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406
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82239 นางสาวเบญจมาภรณ์  ดวงเกดิ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82240 นางสาวศริริัตน ์ ทองสุวรรณ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82241 นางสาวชาลนิ ี ศริมิา สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82242 นางสาวภาวณีิ  ใชยเสน สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82243 นางสาวกุลธดิา  ชายนอ้ย สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82244 นางสาวทิพวรรณ  ภูดอนตอง สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82245 นางสาวธรียา  แปงนอ้ย สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82246 นางสาวทพิวัลย์  ธรรมขันแกว้ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82247 นางสาวจุฑามาศ  ยุปาระมี สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82248 นางสาวพัชรา  ธแิจ้ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82249 นางสาวอรวรรณ  รม่ปา่ตัน สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82250 นางสาวณัฐชกานต ์ สุยะ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3406

82251 นางสาวกนกวรรณ  เงาแกว้ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82252 นางสาวธัญพร  มนิมุนนิท์ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82253 นางสาวสุพรรณิการ ์ มหาไม้ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82254 นายเสร ี องิสถติธนวันต์ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82255 นายกฤตวัน  ปูเฟย สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82256 นางสาวสุชามณี  ศรสีวัสดิ์ สว่นบุญโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82257 นางสาวจุฑามาศ  มูลรัตน์ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82258 นางสาวแพรวพรรณ  ปญ๎ญาแกว้ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82259 นายอภสิทิธิ์  ใจคลอ่งแคลว่ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82260 นายณัฐวุฒิ  พงษส์ุวรรณ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82261 นายอัมรนิทร ์ ดาสทิธิ์ สว่นบญุโญปถัมภล์ําพูน ลําพูน RB 3409

82262 นางสาวสุธมิา  ภูษติวโิรจนก์ุล เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน RB 3409

82263 นายธนภัทร  คําจิง่ เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน RB 3409

82264 นายศักดิศ์ริ ิ แอนันท์ เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน RB 3409

82265 นายสมเจตน ์ ยงซิน เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน RB 3409

82266 นายสริภพ  สว่ยเสนห่์ เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน RB 3409

82267 นางสาวสุรย์ีรัตน ์ จันทรเ์หลอืง สันป่ายางวทิยาคม เชยีงใหม่ RB 3409

82268 นางสาวธัญวลัย  ประสาน ประชาวทิย์ ลําปาง RB 3409
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82269 นางสาวปพชิญา  ธรรมจักร์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย RB 3409

82270 นายจาตุรนต ์ ปน๎วณิชกุล พริยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ RB 3409

82271 นายธรีภัทร  แดนเหมอืง พริยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ RB 3409

82272 นายศริากร  คําอา้ยดว้ง พริยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ RB 3409

82273 นายพชร  ไวศยกูลกจิ พริยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ RB 3409

82274 นางสาวชโลธร  เสารแ์ดน มว่งไข่พทิยาคม แพร่ RB 3409

82275 นางสาวปรางค์  สาคร มว่งไข่พทิยาคม แพร่ RB 3409

82276 นางสาวกนษิฐา  ตนาวรรณ์ สาธติเทศบาลบา้นเชตวัน แพร่ RB 3409

82277 นางสาวสุมติรา  ลอืโฮ้ง ถิน่โอภาสวทิยา แพร่ RB 3409

82278 นายสวติต ์ พุฒบรรจง สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3409

82279 นางสาวศริวิรรณ  ชอบธรรม สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3409

82280 นายชนาวุธ  ชุม่อนิทจักร สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3409

82281 นางสาวอุรษิา  ลําขาว สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3410

82282 นางสาวศศวิมิล  มัน่เหมาะ สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3410

82283 นางสาวปารฉิัตร  ข่มอาวุธ สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3410

82284 นายอัษฎา  เพลิ้งจันทร์ สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3410

82285 นายเกรกิพล  กองเพชร สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3410

82286 นายอนุพงศ ์ ถอืคํา สูงเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่ RB 3410

82287 นางสาววัชโรบล  พุทธทรง เทพนารี แพร่ RB 3410

82288 นายจริายุทธ  รุจพิงศ์ เทพนารี แพร่ RB 3410

82289 นายศาณิก  คลีใ่บ เทพนารี แพร่ RB 3410

82290 นายสทิธชิัย  ลําใย เทพนารี แพร่ RB 3410

82291 นางสาวจริปรยีา  มหาชัย เทพนารี แพร่ RB 3410

82292 นายกําพล  ทนทาน เทพนารี แพร่ RB 3410

82293 นางสาวสโรชา  สังข์ชัย ชาตติระการวทิยา พษิณุโลก RB 3410

82294 นางสาวสุนย์ีวรรณ  นันตวงษ์ ชาตติระการวทิยา พษิณุโลก RB 3410

82295 นายณัฐกติต ์ โกสงิห์ จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82296 นางสาวธรรมาพร  นวลจนี จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82297 นายศรัณย์  เมธาวี จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82298 นางสาวภัทราภรณ์  ทองบรุี จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410
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82299 นายปรากรณ์  ประกอบกสกิรณ์ จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82300 นายนพวชิญ์  ศรภีริมย์ จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82301 นางสาวศุภาพชิญ์  ปกีรอด จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82302 นายชานน  ววัิฒนธ์นาฌย์ จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82303 นายประสทิธิ์  เพชรสุน่ จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82304 นายมนัสชัย  เขียวขุนศรี จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82305 นายสราวุฒิ  พยัคภาพ จา่นกรอ้ง พษิณุโลก RB 3410

82306 นางสาวนุสรา  ภูท่อง ปว๎ นา่น RB 3410

82307 นายอนุวัฒน ์ สาระไชย ปว๎ นา่น RB 3410

82308 นางสาวเพทาย  ศรบีญุเลศิ ปว๎ นา่น RB 3410

82309 นางสาวสุกัญญา  ทะนะวัน สา นา่น RB 3410

82310 นางสาวปยิวรรณ  เหมอืงคํา สา นา่น RB 3410

82311 นางสาวเจนจริา  จันตะ๊สา สา นา่น RB 3410

82312 นางสาวชฎาภรณ์  ไชยมงคล สา นา่น RB 3410

82313 นางสาวกุลธดิา  ตาเป็ง สา นา่น RB 3410

82314 นางสาวทิมาพันธ ์ ทองดี สา นา่น RB 3410

82315 นางสาวพันธท์ิมา  ทองดี สา นา่น RB 3410

82316 นายจักรพงษ์  สังข์เงนิ กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3410

82317 นายภมีเดช  นิม่ทบัทมิ กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3410

82318 นายธนาธปิ  นว่มอนิทร์ กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร RB 3410

82319 นางสาวรสกร  ดษิฐเจรญิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3410

82320 นางสาวปรชิญา  ใจเอื้อ นครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3410

82321 นางสาววรษิฐา  อุกฤษ นครสวรรค์ นครสวรรค์ RB 3410

82322 นางสาวเจนจริา  เปี่ยมชู เมอืงเชลยีง สุโขทยั RB 3410

82323 นางสาววรรณวลิักษณ์  ฉมิพลี เมอืงเชลยีง สุโขทยั RB 3410

82324 นางสาวอภชิญา  ปานสมบญุ เทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลฯ ลพบรุี RB 3410

82325 นางสาวชมพูนุช  พูลแสวง เทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลฯ ลพบุรี RB 3410

82326 นางสาวพัชอร  ชืน่จติร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี RB 3410

82327 นางสาวยชนา  เดชาญนย์ี อุทัยวทิยาคม อุทัยธานี RB 3410

82328 นางสาวคุณาภรณ์  สุมาลี อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3410

11



เลขประจ าตัว              ชือ่ - สกลุ โรงเรียน จังหวัด ห้องสอบ

82329 นางสาวอารยา  อนิทรน์อ้ย อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3410

82330 นางสาวศริวิรรณ  สุระดม อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3410

82331 นายนธิ ิ วัฒนรัตน์ อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3411

82332 นางสาวศรลิรา  นอ้ยวงษ์ อุทัยวทิยาคม อุทัยธานี RB 3411

82333 นางสาวพชิชวรี ์ อาจธัญญกรณ์ อุทัยวทิยาคม อุทัยธานี RB 3411

82334 นางสาวณัชชา  อนันตผล อุทัยวทิยาคม อุทัยธานี RB 3411

82335 นางสาวอัญมณี  ไหมทอง อุทัยวทิยาคม อุทัยธานี RB 3411

82336 นายณัฐกานต ์ จัน่หนู อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3411

82337 นายชยุตม ์ มแีสงพราว อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3411

82338 นายณัชชา  เกษพานชิ อุทยัวทิยาคม อุทยัธานี RB 3411

82339 นางสาวแพรวนภา  พมิคีรี เอราวัณวทิยาคม เลย RB 3411

82340 นางสาวนภาพร  หงษน์าง เอราวัณวทิยาคม เลย RB 3411

82341 นายสหภาพ  คําโฮง เอราวัณวทิยาคม เลย RB 3411

82342 นายภูวนัย  ชมแกว้ เอราวัณวทิยาคม เลย RB 3411

82343 นางสาวสุธติรา  แสงราชา เอราวัณวทิยาคม เลย RB 3411

82344 นายโกเมศ  วงษา เอราวัณวทิยาคม เลย RB 3411

82345 นางสาวฐิตนิันท์  บุญศรี หลม่เกา่พทิยาคม เพชรบูรณ์ RB 3411

82346 นางสาวชนาภา  เดละ หลม่เกา่พทิยาคม เพชรบูรณ์ RB 3411

82347 นางสาวชลธชิา  เพ็ชรมี หลม่เกา่พทิยาคม เพชรบรูณ์ RB 3411

82348 นายธนณัฐ  แพทย์ชัยโย หลม่เกา่พทิยาคม เพชรบรูณ์ RB 3411

82349 นายกอ้งภพ  กุลสารนิ วชิัยวทิยา เชยีงใหม่ RB 3411

82350 นางสาวสริกิร  เปงใจยะ จอมทอง เชยีงใหม่ RB 3411

82351 นายวรศิ  ภาษี ขาณุวทิยา กําแพงเพชร RB 3411

82352 นายพงศธร  วงศเ์ค่ียม ทา่บอ่ หนองคาย RB 3411

82353 นางสาวบญุญาพร  จันทรแ์ดง ปางมะผ้าพทิยาสรรพ์ แมฮ่่องสอน RB 3411

82354 นางสาวพัชรภรณ์  เขตกัน คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3411

82355 นางสาวประภานชิ  นยิม คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ กําแพงเพชร RB 3411

82356 นางสาวกติตมิา  คําหลา้ หอพระ เชยีงใหม่ RB 3411

82357 นางสาววริัลพัชร  อภวัิน หอพระ เชยีงใหม่ RB 3411

82358 นายวรีภัทร  สงา่จติร ปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411
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82359 นางสาวบษุกล  กันตก์วี ปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82360 นางสาวประภากร  ไชยศรี ปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82361 นางสาวสลลิทพิย์  ทองเทศ ชุมแสงชนูทศิ นครสวรรค์ RB 3411

82362 นางสาวเบญจวรรณ์  บุญเลศิ ยุพราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82363 นางสาวณัฐตกิานต ์ กวางสบาย มงฟอรต์วทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82364 นางสาวฉัตราวล ี ธุระสทิธิ์ วชริวทิย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ RB 3411

82365 นางสาวประภาพร  มว่งมุข วชริวทิย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ RB 3411

82366 นางสาวสริกิานต ์ กติิ ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3411

82367 นายอานนท ์ แซ่หยาง ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3411

82368 นางสาวประภัสสร  ศรชีุตพัินธุ์ ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3411

82369 นางสาวเนตรชนก  สุรยิะวงศ์ ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3411

82370 นางสาวณัฐชยา  ใจบญุนอก ชอ่งฟา้ซินเซิงวาณิชบํารุง เชยีงใหม่ RB 3411

82371 นางสาวรวสิรา  เลอเกยีรตธิํารง ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82372 นางสาววชิญาพร  ใจกาศ ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82373 นางสาวปวรา  จรัสสทิธกิุล ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82374 นางสาวณัชชา  แกว้มาเมอืง ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82375 นายปฐมพงศ ์ บุญแท้ ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82376 นางสาวบุศมาศ  แดงปรก ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82377 นางสาววรบงกช  สุรนิทร์ ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82378 นางสาวเจนจริา  วงค์โพธสิาร ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ RB 3411

82379 นางสาวชัญญา  บษุมาโร วัฒโนทยัพายัพ เชยีงใหม่ RB 3411

82380 นางสาวอาภารัศม ี ไชยเขียว วัฒโนทยัพายัพ เชยีงใหม่ RB 3411

82381 นางสาวศรัณย์รัตน ์ รูฉ้ลาด วัฒโนทยัพายัพ เชยีงใหม่ AB5-335

82382 นางสาวรุง่ทวิา  บญุประสาน วัฒโนทยัพายัพ เชยีงใหม่ AB5-335

82383 นางสาวณัฐพร  กันทยศ วัฒโนทยัพายัพ เชยีงใหม่ AB5-335

82384 นายจริาธปิ  ตุน่ภักดี ผดุงปญ๎ญา ตาก AB5-335

82385 นางสาวพักตรว์ภิา  สังข์คํา ผดุงป๎ญญา ตาก AB5-335

82386 นางสาวสริกิัลยา  ไชยรัตน์ ผดุงป๎ญญา ตาก AB5-335

82387 นางสาวพจนย์ี  สายพริุณ ผดุงป๎ญญา ตาก AB5-335

82388 นางสาวพชิชาพร  เทศฤทธิ์ ผดุงปญ๎ญา ตาก AB5-335
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82389 นายศุภกร  หนูบา้นยาง ผดุงปญ๎ญา ตาก AB5-335

82390 นางสาววัชราภรณ์  เต็มใจ นารรีัตนจ์ังหวัดแพร่ แพร่ AB5-335

82391 นางสาวอนงค์พรรณ  งานขยัน นารรีัตนจ์ังหวัดแพร่ แพร่ AB5-335

82392 นางสาวจันทรา  กมุทากรณ์ หนองขาหย่างวทิยา อุทัยธานี AB5-335

82393 นายณรงค์ชัย  ธุระมาน หนองขาหย่างวทิยา อุทัยธานี AB5-335

82394 นางสาวฉัตรนภา  โนวาท ตราษตระการคุณ ตราด AB5-335

82395 นางสาวเกษร  สงิหแ์กว้ ดงเจนวทิยาคม พะเยา AB5-335

82396 นายอมรเทพ  ธนู ดงเจนวทิยาคม พะเยา AB5-335

82397 นางสาววภิาพร  เพ็ชรกลม ดงเจนวทิยาคม พะเยา AB5-335

82398 นางสาวสุรย์ีพร  วงษพู์ล อุดมดรุณี สุโขทยั AB5-335

82399 นางสาวนพวรรณ  อนิทรโชติ อุดมดรุณี สุโขทยั AB5-335

82400 นางสาวกฤตยิา  วงไพวรรณ อุดมดรุณี สุโขทยั AB5-335

82401 นางสาวจริาพร  โตะ๊ถม ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั AB5-335

82402 นางสาวอธชิา  อนันตะ ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั AB5-335

82403 นางสาวสุรย์ีพร  ลอยแสง ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย AB5-335

82404 นายสทิธศัิกดิ ์ คุ้ยทอง ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย AB5-335

82405 นางสาวสุดารัตน ์ แกว้บัวดี ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย AB5-335

82406 นางสาววลิาสนิ ี ทิพย์ชาญ ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย AB5-335

82407 นางสาวทศันย์ี  พูนพว่ง ศรสีําโรงชนูปถัมภ์ สุโขทยั AB5-335

82408 นางสาวพทิยารัตน ์ เถาวัลย์ สระหลวงพทิยาคม พจิติร AB5-335

82409 นายพรีะพล  คุ้มย้ิม บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-335

82410 นายณฤณฐ  ทศันพงษ์ บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-335

82411 นางสาวณัทณิชาภา  ตาลจนิดา บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

82412 นางสาวณัฐวภิา  อันตรีะตงิ บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

82413 นางสาวจันทริา  จันทรมณี บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

82414 นางสาวสุทธามาศ  เล็กสอาด บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

82415 นางสาวนุสบา  วัดเมอืง บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

82416 นางสาวกนกวรรณ  ผูกพรม บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

82417 นางสาวเขมณัฏฐ์  สุขขํา บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

82418 นางสาวภัสสร  พารา บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

14



เลขประจ าตัว              ชือ่ - สกลุ โรงเรียน จังหวัด ห้องสอบ

82419 นางสาวภามณีรัตน ์ ไชยปน๎ บางมูลนากภูมวิทิยาคม พจิติร AB5-357

82420 นายเกยีรตศิักดิ ์ แกว้คูณ ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ AB5-357

82421 นายวรีวัฒน ์ ชืน่ศริิ ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ AB5-357

82422 นายรัชชานนท์  จติรสีรรพ ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ AB5-357

82423 นางสาวสุชาวด ี ป้อมสนาม ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ AB5-357

82424 นางสาวภัคจริา  ศรบีุญชู ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ AB5-357

82425 นางสาวกฤตยิา  สรอ้ยประสาท ตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์ AB5-357

82426 นายธรีวัฒน ์ สรอ้ยสังวาลย์ ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา AB5-357

82427 นางสาวชนัญชดิา  ไชยสถาน ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา AB5-357

82428 นางสาวสุภัทรา  กลิน่จันทร์ ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา AB5-357

82429 นางสาวกรรณิการ ์ ยาศรี ดอกคําใตว้ทิยาคม พะเยา AB5-357

82430 นางสาวธดิารัตน ์ ประเสรฐิโถ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82431 นางสาวอารรีัตน ์ อนิทํา เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82432 นางสาวชนากานต ์ วงษา เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82433 นายสุพศนิ  นาวัลย์ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82434 นางสาวภูรชิญา  สายวงศ์ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82435 นางสาวญาณิศา  ใจสวา่ง เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82436 นางสาวกาญจนาพร  แสงสุข เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82437 นางสาวกมลชนก  อนิเต็ม เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82438 นางสาวประวณีา  บญุเทอม เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82439 นายพรหมเทพ  บตุรสาระ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82440 นายวัชระชัย  แซ่ลิ้ม เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-357

82441 นางสาววลัยภรณ์  แสงวภิาสนภาพร เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นา่น AB5-358

82442 นางสาวชลธชิา  เฉือ่ยฉ่ํา คลองลานวทิยา กําแพงเพชร AB5-358

82443 นางสาวดาวษิา  กอสัมพันธ์ คลองลานวทิยา กําแพงเพชร AB5-358

82444 นางสาวกรรณิการ ์ เงนิเจรญิ คลองลานวทิยา กําแพงเพชร AB5-358

82445 นางสาวอัญชล ี พสิมัย คลองลานวทิยา กําแพงเพชร AB5-358

82446 นายสุรเดช  วงศช์มภู คลองลานวทิยา กําแพงเพชร AB5-358

82447 นางสาวเรณู  หตูิบ๊ คลองลานวทิยา กําแพงเพชร AB5-358

82448 นางสาวกรณิศ  ไพฑูรย์ คลองลานวทิยา กําแพงเพชร AB5-358
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82449 นายเอกวุฒิ  ลัดดาพันธ์ คลองลานวทิยา กําแพงเพชร AB5-358

82450 นางสาวชลภัทร ์ กอ้นแกว้ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์กําแพงเพชร AB5-358

82451 นายสุทธพิงษ ์ เอี่ยมอํ่า เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์กําแพงเพชร AB5-358

82452 นางสาวปลายฝน  มหาสมติิ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์กําแพงเพชร AB5-358

82453 นางสาวเกศรา  วัฒนการุณวงค์ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์กําแพงเพชร AB5-358

82454 นางสาววชิญาพร  ตะวันสุกี เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82455 นายสุทัศชา  ราชณรนิทร์ เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82456 นางสาววรรณวสิาข์  ชนิพงสานนท์ เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82457 นางสาวอรยา  เชาวฉ์ลาด เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82458 นางสาวสุธนิันท ์ เซ็งมา เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82459 นางสาวชนาภัทร  วัตตเสรี เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82460 นางสาวคัคนางค์  ณ พัทลุง เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82461 นางสาวบญุสติา  เอี่ยมละออ เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82462 นางสาวสุภาวรรณ  ศรสุรนิทร์ เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82463 นางสาวมยุร ี ฤทธิ์ออ่งรัก เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82464 นายวริัช  สายสทิธิ เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-358

82465 นางสาวนฤมล  คําออ่ง อรุโณทัย ลําปาง AB5-358

82466 นางสาวณัฐกานต ์ ศรแีย้ม อรุโณทัย ลําปาง AB5-358

82467 นางสาวกรกนก  วงศก์่ํา อรุโณทยั ลําปาง AB5-358

82468 นางสาวอนุสรา  ศรใีจตัน อรุโณทยั ลําปาง AB5-358

82469 นายธนาธปิ  ณ ลําพูน อรุโณทยั ลําปาง AB5-358

82470 นายฐาปกรณ์  ลองไชย อรุโณทยั ลําปาง AB5-358

82471 นายปยิวัฒน ์ พพัิฒนาคม ภัทรญาณวทิยา นครปฐม AB5-359

82472 นายนธิกิร  สนสี ภัทรญาณวทิยา นครปฐม AB5-359

82473 นายบณัฑิต  แกว้อาสา ภัทรญาณวทิยา นครปฐม AB5-359

82474 นางสาวอรพรรณ  กุนสุนทรธรรม ภัทรญาณวทิยา นครปฐม AB5-359

82475 นางสาวอังคณา  ออ่นแป้น ภัทรญาณวทิยา นครปฐม AB5-359

82476 นางสาวธรีดา  กุนสุนทรธรรม ภัทรญาณวทิยา นครปฐม AB5-359

82477 นางสาวสุดาวัน  เทพตาแสง นวมนิทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ AB5-359

82478 นางสาววลัยรัตน ์ เกษมวงศ์ นวมนิทราชูทศิ มัชฌิม นครสวรรค์ AB5-359
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82479 นางสาวสุทธดิา  ขุนศรรีอด นวมนิทราชูทศิ มัชฌิม นครสวรรค์ AB5-359

82480 นางสาวสุรติยา  สรสทิธิ์ นวมนิทราชูทศิ มัชฌิม นครสวรรค์ AB5-359

82481 นางสาวสมหฤทยั  ศาสตรศ์รี นวมนิทราชูทศิ มัชฌิม นครสวรรค์ AB5-359

82482 นางสาวนรีนุช  บัวทอง นวมนิทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ AB5-359

82483 นายภูมนิทร ์ สุทธบิุตร ปากเกร็ด นนทบุรี AB5-359

82484 นางสาวมัณฑนา  ป๎ญญาพูล ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82485 นางสาวณัฐวรา  ทิวาพัฒน์ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82486 นางสาวนงณภัส  นาเจรญิ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82487 นางสาวสุดารัตน ์ เชีย่วเวช ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82488 นางสาวมลธริา  ฟูแสง ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82489 นางสาวเบญญาภา  กมลรตนขจร ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82490 นางสาวอารยีา  ไชยาโส ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82491 นางสาวอภญิญา  งานดี ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82492 นายณัฐครนิทร ์ หตัถัง ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82493 นายยุทธนา  ยาดี ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82494 นายณัฐพล  สมศักดิ์ ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82495 นายณัฐดนัย  คําเผ่า ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82496 นางสาวอภญิญา  มณี ฟากกวา๊นวทิยาคม พะเยา AB5-359

82497 นายจักรพงษ ์ อนิทรวชิัย เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ลพบรุี AB5-359

82498 นายกติตพิร  เทพบรรหาร เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ลพบรุี AB5-359

82499 นายพสิทิธิ์  ปะทะขีนัง เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ลพบรุี AB5-359

82500 นายเทพประสทิธิ์  ญาตสิันเทยีะ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ลพบรุี AB5-359

82501 นางสาวณัฐรกิา  จําปาเงนิ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ลพบรุี AB5-333

82502 นายวรวชิ  โตอิ้ม เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ลพบรุี AB5-333

82503 นางสาวสุดารัตน ์ เถาแปง มัธยมวทิยา ลําปาง AB5-333

82504 นายชุตชิัย  แซ่จัง มัธยมวทิยา ลําปาง AB5-333

82505 นายธนะพล  จันทราภริมย์ มัธยมวทิยา ลําปาง AB5-333

82506 นางสาวฤทัยมาศ  วงค์ป๎นติ มัธยมวทิยา ลําปาง AB5-333

82507 นางสาวกมลพร  ศรบีุญเรอืง ขอนแกน่วทิยายน ขอนแกน่ AB5-333

82508 นายชนกพงศ ์ จันทรส์ุพัฒน์ ชัยมงคลพทิยา สุโขทยั AB5-333
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82509 นางสาวกรกนก  โศจธิรรมพร กาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ AB5-333

82510 นางสาวกมลวรรณ  แย้มประดษิฐ์ เฉลมิขวัญสตรี พษิณุโลก AB5-333

82511 นางสาวเบญจรัตน ์ เปลีย่นแสง เฉลมิขวัญสตรี พษิณุโลก AB5-333

82512 นางสาวณัฐกมล  ทองเกดิ เฉลมิขวัญสตรี พษิณุโลก AB5-333

82513 นางสาวธนกิานต ์ มสีุขโข เฉลมิขวัญสตรี พษิณุโลก AB5-333

82514 นางสาวจุฬาลักษณ์  หอมขํา เฉลมิขวัญสตรี พษิณุโลก AB5-333

82515 นายณัฐภาส  แสนพรม พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82516 นายลัทธพล  กันทะวงศ์ พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82517 นายพัศชวพล  คุ้มแวง พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82518 นายสุทธพิงษ ์ สุขขันทอง พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82519 นายธนพงษ ์ กองศรี พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82520 นายอุกฤษฏ ์ ราชา พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82521 นายธรีวัฒน ์ นาหมัน พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82522 นายสัณหส์ริ ิ มว่งสุข พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82523 นายรัฐพงษ์  พาคํา พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก AB5-333

82524 นางสาวจนิตจ์ุฑา  ฟ๎น่คุ้ม นครไทย พษิณุโลก AB5-333

82525 นางสาวขวัญฤทัย  เทพบาท นครไทย พษิณุโลก AB5-333

82526 นางสาวป๎ณณทัด  เสมยีนมูล นครไทย พษิณุโลก AB5-333

82527 นางสาวอารยา  เล็กประดษิฐ์ ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ AB5-333

82528 นางสาววราภรณ์  แกว้พรม สองพทิยาคม แพร่ AB5-333

82529 นางสาวพรรณธดิา  ขันทอง สองพทิยาคม แพร่ AB5-333

82530 นางสาวเกวาล ี บรรจง สองพทิยาคม แพร่ AB5-333

82531 นางสาวชฎารัตน ์ สบืเหล็ก สองพทิยาคม แพร่ AB5-333

82532 นางสาวนรศิา  ชุมดี สองพทิยาคม แพร่ AB5-333

82533 นางสาวพรธรีา  จันตา สองพทิยาคม แพร่ AB5-333

82534 นางสาวรัชโณทยั  พพัิฒนศ์าสตร์ ตากพทิยาคม ตาก AB5-333

82535 นางสาวสุทธดิา  เรยีบรอ้ย ตากพทิยาคม ตาก AB5-333

82536 นางสาวจุฑามาศ  พุทธโศภษิฐ์ ตากพทิยาคม ตาก AB5-333

82537 นางสาวสุรยุิ  โตมาก สรรพวทิยาคม ตาก AB5-333

82538 นางสาวประกายทพิย์  พรชลติ สรรพวทิยาคม ตาก AB5-333
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82539 นางสาวอัญชล ี เพชรคิรรีัฐ สรรพวทิยาคม ตาก AB5-333

82540 นางสาวอารย์ีกมล  คลา้ยสุบรรณ์ พจิติรพทิยาคม พจิติร AB5-333

82541 นางสาววราภรณ์  ประยูรย้ิม พจิติรพทิยาคม พจิติร AB5-333

82542 นางสาวณัฏฐณิชา  อุดมศลิป์ พจิติรพทิยาคม พจิติร AB5-333

82543 นางสาวสุปรญีา  อนิทรทัศน์ พจิติรพทิยาคม พจิติร AB5-333

82544 นางสาวรวสิุต  เผ่าสวัสดิ์ พจิติรพทิยาคม พจิติร AB5-333

82545 นายสทิธนินท์  อุน่นันกาศ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82546 นางสาวเณภชิา  วุฒินนทช์ัย จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82547 นางสาวศริพิร  แกว้กําเนดิ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82548 นางสาวมณีรัตน ์ มณีเลศิ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82549 นางสาวกัลยา  กันละหะ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82550 นางสาวจุไรพร  หมืน่สม จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82551 นางสาวบษุญากร  ญาธัญ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82552 นางสาวพรหทยั  ไชยเดอืน จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82553 นางสาวกนกวรรณ  ป๎ญโญใหญ่ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82554 นายพงษ์พชิญ์  พันธุว์ชิัย จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82555 นายจารุกติติ ์ ประสงค์ทรัพย์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82556 นางสาวสุชัญญา  ป่าไร่ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82557 นางสาวจุฑากานต ์ ทนันชัย จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82558 นางสาวพรกมล  เปง็ยะสา จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82559 นางสาวชนัญญา  อภชินาธง จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82560 นางสาววราภรณ์  จันทรต์าศรี จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82561 นายสงกรานต ์ ธพิฤกษ์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82562 นายวัชชริะ  ตาวงค์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82563 นางสาวชุตกิาญจน ์ การะพงิค์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82564 นางสาวณัฏฐธดิา  บงัคมเนตร์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82565 นางสาวป๎ทมพร  จรรยา จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-333

82566 นายณัฐพล  อนิตา จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-354

82567 นายธนาวทิย์  วรรณหนอง จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-354

82568 นางสาวสุทธดิา  สมบตัใิหม่ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-354
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82569 นายพัชกานต ์ ดอกพกิุล จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-354

82570 นางสาวชมพูนุช  อนิตะ๊ขัน จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-354

82571 นางสาวกรกนก  พมิพท์นต์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-354

82572 นางสาวปาณิชา  ใจมุข จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-354

82573 นางสาวปาจรย์ี  ชูสุวรรณ สระหลวงพทิยาคม พจิติร AB5-354

82574 นางสาวสุดารัตน ์ ยกศริิ สระหลวงพทิยาคม พจิติร AB5-354

82575 นางสาวคณิตา  สุรารัตน์ สระหลวงพทิยาคม พจิติร AB5-354

82576 นายขจรศลิป ์ วงค์มา พะเยาพทิยาคม พะเยา AB5-354

82577 นางสาวนงนภัส  คะมณีวรรณ พะเยาพทิยาคม พะเยา AB5-354

82578 นายพรอ้มทรัพย์  สุวรรณโน พะเยาพทิยาคม พะเยา AB5-354

82579 นางสาวบณุยานุช  พงษม์นตรี สตรนีครสวรรค์ นครสวรรค์ AB5-354

82580 นางสาวศศลิักษณ์  นุม่มูล สตรนีครสวรรค์ นครสวรรค์ AB5-354

82581 นายวศิรุต  จุลพันธ์ สตรนีครสวรรค์ นครสวรรค์ AB5-354

82582 นางสาวรักษณาล ี ศรสีลวย พรานกระตา่ยพทิยาคม กําแพงเพชร AB5-354

82583 นางสาวอชริญา  สอนใจ เชยีงรายวทิยาคม เชยีงราย AB5-354

82584 นางสาวลลติา  มกีุณ ดอยสะเก็ดวทิยาคม เชยีงใหม่ AB5-354

82585 นางสาวอรุณี  แสนคํา ปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลัย เชยีงใหม่ AB5-354

82586 นายพัฒรัฐ  กันทะมูล น้ําดบิวทิยาคม ลําพูน AB5-354

82587 นายนพกาล  กองอะรนิทร์ น้ําดบิวทิยาคม ลําพูน AB5-354

82588 นายธรีภัทร  มณเฑียร น้ําดบิวทิยาคม ลําพูน AB5-354

82589 นายพัชรพล  สอ่งสี สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82590 นายกลวัชร  คําวัง สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82591 นางสาวพชิชาพร  ทองขาว สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82592 นางสาวกุลธดิา  คําแสน สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82593 นางสาวชญานน์ันท ์ ภูพริยิะนันท์ สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82594 นางสาวสุดธดิา  คุตพฤกษ์ สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82595 นางสาวกษิรา  ไชยศรี สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82596 นางสาวเนตรนภา  เหลา่อนุสรณ์ สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82597 นางสาวดุษฎรีัตน ์ เรอืงรองกูล สตรศีรนีา่น นา่น AB5-354

82598 นายทรงชัย  มุณีแกว้ บญุวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354
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82599 นายเฉลมิเกยีรต ิ ศรบีญุมาก บญุวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354

82600 นายอนวัช  คําดี บญุวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354

82601 นายณัฐกานต ์ สุทธนินท์ บญุวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354

82602 นางสาวนงนภัส  ตันติ บุญวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354

82603 นางสาวมนทิกา  เขียวยะ บุญวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354

82604 นายอัจฌาศรัย  ศริปิระยงค์ บุญวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354

82605 นางสาวจริัฐกาล  สุสา บุญวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354

82606 นางสาวณัฏฐิน ี วมิานศักดิ์ บญุวาทย์วทิยาลัย ลําปาง AB5-354

82607 นางสาวศุภรัตน ์ ขําชาติ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน AB5-354

82608 นางสาวน้ําฝน  อุตตมะ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน AB5-354

82609 นางสาวจุฬารัตน ์ สมมชีัย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน AB5-354

82610 นายปญ๎ธนัฐ  เขยฟู วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน AB5-354

82611 นายรักษณากรณ์  ภูวริัชธรรม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน AB5-354

82612 นางสาวนันทชิา  นมิติภาคภูมิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82613 นางสาวคณิตา  สุกใส จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82614 นางสาวนฤภร  จดิดา จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82615 นางสาวศุภลักษณ์  พันธว์งค์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82616 นางสาวศริปิระภา  เตชะแกว้ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82617 นายสหรัฐ  ปอุูตรี จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82618 นางสาวบษุยมาส  หอมขจร จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82619 นายเสฎฐวุฒิ  วุฒิกจิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82620 นายรต ิ เรอืงวลิัย จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82621 นายสุรกจิ  กาวติา จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82622 นางสาวศุภาพชิฑ์  ดฉี่ํา จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82623 นางสาวจดิาภา  ตาลาน เชยีงใหมค่รสิเตยีน เชยีงใหม่ AB5-354

82624 นางสาวจันทกานต ์ บํารุงศักดิ์ เชยีงใหมค่รสิเตยีน เชยีงใหม่ AB5-354

82625 นางสาวรัตนาภรณ์  อนุบัน เชยีงใหมค่รสิเตยีน เชยีงใหม่ AB5-354

82626 นางสาวเพชรรัตน ์ จันโตน นวมนิทราชูทิศ พายัพ เชยีงใหม่ AB5-354

82627 นางสาวเชษฐ์สุดา  พรมสาสน์ นวมนิทราชูทิศ พายัพ เชยีงใหม่ AB5-354

82628 นายสพล  ณ ลําพูน วัฒโนทยัพายัพ เชยีงใหม่ AB5-354
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82629 นายศุภวชิญ์  ยอดแกว้ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82630 นายณัฐวุฒิ  นสิสัย เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82631 นายเมธาสทิธิ์  หนอ่ปน๎ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82632 นางสาวกนกวรรณ  เรอืนออน เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82633 นางสาวศุภลักษณ์  คําเงนิ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82634 นางสาวธัญไพร  ไชยบุญเรอืง เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82635 นายฤทธเิกยีรต ิ เตมย์ีศักดิ์ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-354

82636 นางสาวสุรย์ีพร  ตาคํา เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82637 นายศริพิงศ ์ โตพพัิฒนมงคล เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82638 นายธรีัตม ์ ชมภูทวปี เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82639 นายสถาปต๎ย์  เชยีงแรง เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82640 นางสาวกมลพรรณ  อิ่นคํา เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82641 นางสาวธัญชนก  แสงเพชร เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82642 นางสาวอนุธดิา  ปน๎ปนูทราย เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82643 นายนรนิทร ์ นริพาธ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82644 นายอภสิทิธิ์  มาสุม่ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82645 นายคุณภาพ  อนิตะ๊เสน เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82646 นายปิยวัฒน ์ กติมิา เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82647 นายศริโิชค  เพชรหนู เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82648 นายนฤเบศ  กติมิา เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82649 นายกนกศักดิ ์ นันทะศริิ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82650 นายปยัิงกูร  ภัทรมงคลเขตต์ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82651 นายกฤตณิ  พฤกษอั์ครกูล เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82652 นางสาวศรรีพิร  แซ่เลา่ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82653 นายพรีะวัฒน ์ พุทธแิกว้ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82654 นางสาวกมลวรรณ  กุลวัตร เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82655 นายอรรถพล  พวงมาลา เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82656 นายสมปราชญ์  ภริาษร เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82657 นายนธิภิัทร  จรนามล เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82658 นางสาวจุฑามาศ  ปญ๎โญ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402
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82659 นายอัษฎาวุธ  ตะ๊วโิล เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82660 นางสาวทองกวาว  นวลตา เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82661 นายศุภฤกษ ์ เดอลาปาซ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82662 นายเวชภัณฑ์  ตาจุมปา เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82663 นางสาวกมลลักษณ์  ยอดสุวรรณ์ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย AB5-401, 402

82664 นางสาวปวณีา  โพตะโก เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82665 นายวันชัย  แซ่วา่ง เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82666 นางสาวเกสญา  แกว้บญุธรรม เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82667 นายคุณานนท ์ พัฒนมงคลจติร เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82668 นายเดชาธร  แซ่หนมิ เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82669 นางสาวนภัสวรรณ  พุม่จันทร์ เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82670 นายกติตโิชต ิ นาฑีทอง เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82671 นางสาวสุดารัตน ์ ประดษิฐ เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82672 นางสาวญัฐชา  มะลผิล เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82673 นายคงศักดิ ์ โชคพรหมอนันต์ เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82674 นายณัฐกติต ์ พรมคํา เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82675 นายปรนิทร  เขียวราชา เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82676 นายดนุชา  วงษ์ปิน เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82677 นางสาวสโรชา  วงศเ์สวก เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82678 นายเกยีรตศิักดิ ์ โพธริาช เทศบาล 1 กติตขิจร ตาก AB5-401, 402

82679 นางสาวศริขิวัญ  ปานศักดิ์ พชิัย อุตรดติถ์ AB5-401, 402

82680 นางสาวพรสวรรค์  คงไคล้ พรหมพริามวทิยา พษิณุโลก AB5-401, 402

82681 นางสาวปวรศิา  คงมัน่ ทา่วังผาพทิยาคม นา่น AB5-401, 402

82682 นางสาวนุชจรนิทร ์ กายา แมจ่รมิ นา่น AB5-401, 402

82683 นางสาวพมิวารนิ  อนิตุย้ แมจ่รมิ นา่น AB5-401, 402

82684 นางสาวจติรกัญญา  กองภูมนิทร์ แมจ่รมิ นา่น AB5-401, 402

82685 นายสริภพ  พรมอทิธิ แมจ่รมิ นา่น AB5-401, 402

82686 นายนฤชติ  บรรดิ สามัคคีวทิยาคม เชยีงราย AB5-401, 402

82687 นางสาวอภมิลพร  องิไธสง สามัคคีวทิยาคม เชยีงราย AB5-401, 402

82688 นายสถาพร  เรอืงสังข์ วเิชยีรมาตุ ตรัง AB5-401, 402
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82689 นางสาวศริขิวัญ  จําปา วเิชยีรมาตุ ตรัง AB5-401, 402

82690 นางสาวสุพัตรา  หลงขาว วเิชยีรมาตุ ตรัง AB5-401, 402

82691 นางสาวสรติา  หนัหาบญุ วเิชยีรมาตุ ตรัง AB5-401, 402

82692 นางสาวจนิตระว ี จูมดอก สตรภีูเก็ต ภูเก็ต AB5-401, 402

82693 นางสาวธัชวรรณ  ดํารงค์ไชย เซนตห์ลุยส ์ฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา AB5-401, 402

82694 นายภาสวุฒิ  โกกลิกนษิฐ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) กรุงเทพมหานคร AB5-401, 402

82695 นายไกรพล  กลอ่มจติต์ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) กรุงเทพมหานคร AB5-401, 402

82696 นายศ-ุบญุเลี้ยง  สุทธภิูติ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี กรุงเทพมหานคร AB5-401, 402

82697 นางสาวชลธชิา  ชะรุงรัมย์ พบิลูวทิยาลัย ลพบรุี AB5-401, 402

82698 นางสาวภัทรภร  แกว้รอด พบิลูวทิยาลัย ลพบรุี AB5-401, 402

82699 นายธนะกฤษฏิ ์ สันตจิารุโรจน์ วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบรุี AB5-401, 402

82700 นายสุทธชิัย  พึ่งบญุเกา่ วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบรุี AB5-401, 402

82701 นายธัญพสิษิฐ์  ภักดบีาง วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบรุี AB5-401, 402

82702 นางสาวกรกช  ออ่นนว่ม วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบรุี AB5-401, 402

82703 นายวรศิ  สาแกว้ วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบุรี AB5-401, 402

82704 นางสาวธมนวรรณ  เทาศริิ วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบุรี AB5-401, 402

82705 นางสาวสาวติร ี สมีว่ง วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบุรี AB5-401, 402

82706 นางสาวณัฐชา  วงษ์ถาวร วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบุรี AB5-401, 402

82707 นางสาวสุพชิญา  ระดมยศ วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบรุี AB5-401, 402

82708 นางสาวพรสริ ิ เทวนิ อูท่อง สุพรรณบรุี AB5-401, 402

82709 นางสาวสุพัตรา  สลีะ อูท่อง สุพรรณบรุี AB5-401, 402

82710 นางสาวชารศิา  นาคกุลชร อูท่อง สุพรรณบรุี AB5-401, 402

82711 นางสาวหทยัชนก  นามมา มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82712 นางสาวธดิาพร  เลศิพันธมติร มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82713 นางสาวสุรางคนา  โมลย์ี มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82714 นางสาวอภญิญา  ดวงจันแดง มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82715 นางสาวยุรดา  ขันหนองโพธิ์ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82716 นางสาวเบญจภรณ์  เลศิศริวิริยิสกุล มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82717 นางสาวอศิราภา  อศิรางกูร ณ อยุธยา มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82718 นางสาวพชิญา  โนนทะปะ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402
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82719 นางสาวภัทรกันย์  ชนิพรรณ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82720 นางสาวอาทติยาพร  นมิติจตุรงค์ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82721 นางสาวจุฑามาส  หนูจติร์ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82722 นางสาวสุณิสา  เสถยีรยุทธ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82723 นางสาวณัฐณิชาช ์ ชืน่อุปการนันท์ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82724 นายกมลาสนช์ณ  หริัญภัทรวทิย์ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82725 นายสุภรีภัทร  ภูมภิักดิ์ มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82726 นายวสุ  ดเิรกศรี มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82727 นายสุทธริักษ ์ บญุอุดม มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82728 นายธนวัฒน ์ วงษา มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82729 นายชาญฤทธิ์  ทองโคตร มหาไถศ่กึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ AB5-401, 402

82730 นางสาวชนสิร  สุรยิา เทศบาลวัดกลาง ขอนแกน่ AB5-401, 402

82731 นางสาวสุชานันท ์ คํานาดี วทิยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ AB5-401, 402

82732 นางสาวสุทตัตา  หอ้งมา วทิยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ AB5-401, 402

82733 นายเชาวรนิทร ์ ยศสมบัติ บึงสามพันวทิยาคม เพชรบูรณ์ AB5-401, 402

82734 นายสมรักษ์  ศรสีุพล บึงสามพันวทิยาคม เพชรบูรณ์ AB5-401, 402

82735 นายวรัญชัย  ชมชืน่ บึงสามพันวทิยาคม เพชรบูรณ์ AB5-401, 402

82736 นายตุลยากร  กองกุหลา่ย บึงสามพันวทิยาคม เพชรบูรณ์ AB5-401, 402

82737 นางสาวใจฟา้  ตามตระกูล เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ AB5-401, 402

82738 นางสาวกันทมิา  บญุสวา่ง เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ AB5-401, 402

82739 นางสาวเกศนิ ี กระถนิทอง เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ AB5-401, 402

82740 นางสาวสุวดิา  เรอืงพรวสิุทธิ์ วัชรวทิยา กําแพงเพชร AB5-401, 402

82741 นางสาวอัญชล ี สุขเกษม ชุมแสงชนูทศิ นครสวรรค์ AB5-401, 402

82742 นางสาวแหวนเพชร  โสภาวงษ์ ราชนิบีรูณะ นครปฐม AB5-401, 402

82743 นางสาวสุดารัตน ์ ทบัยาง ราชนิบีรูณะ นครปฐม AB5-401, 402

82744 นางสาวธนาภรณ์  ธริาพชื ราชนิบีรูณะ นครปฐม AB5-401, 402

82745 นางสาวพชร  โลหติคุปต์ ราชนิบีูรณะ นครปฐม AB5-401, 402

82746 นางสาววรัญญา  เอี่ยมพทิักษ์พร ราชนิบีูรณะ นครปฐม AB5-401, 402

82747 นางสาวจันทิมา  บุญพระ ราชนิบีูรณะ นครปฐม AB5-401, 402

82748 นางสาวณัฐกานต ์ พละมาตย์ ราชนิบีรูณะ นครปฐม AB5-401, 402

25



เลขประจ าตัว              ชือ่ - สกลุ โรงเรียน จังหวัด ห้องสอบ

82749 นายรัชนนท ์ สอนแกว้ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย AB5-401, 402

82750 นางสาวกวนิรัชฏ ์ ลบิไพรวัลย์ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย AB5-401, 402

82751 นางสาวเยาวลักษณ์  คมศักดิส์ถาพร ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย AB5-401, 402

82752 นางสาวธนัญญา  ไชยรยิะ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย AB5-401, 402

82753 นางสาวธัญญารัตน ์ มูลหลา้ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย AB5-401, 402

82754 นายสทิธโิชค  ยอดสุวรรณ ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย AB5-401, 402

82755 นางสาวณัฐวด ี จันตะ๊คราม ลูกรักเชยีงของ เชยีงราย AB5-401, 402

82756 นางสาวกชกร  จติเจรญิกุล ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82757 นายจตุพงศ ์ เทพสมรส ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82758 นางสาวโชตริส  ทองสงา่ ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82759 นางสาวณิชนันทน ์ มูลแจม๋ ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82760 นางสาวณัฐชยา  นันตา ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82761 นางสาวนันทวัน  จันทาพูน ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82762 นางสาวนารภีัสร ์ ยามี ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82763 นางสาวพันธุม์าล ี บัวหลวง ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82764 นางสาวสุธนิ ี ใจสุข ดํารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย AB5-403

82765 นายศักดิส์ทิธิ์  ทองมติร จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82766 นางสาวกานตม์ณี  จันทวาล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82767 นายณัฐธัญ  เทพปรารถนา จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82768 นางสาวนววรรณ  ปรุะศริิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82769 นายกติตภิัทร ์ สริเิจรญิพร จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82770 นางสาวพชิามญชุ ์ แสงกลา้ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82771 นายปราณชล  ตะ๊หลา้ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82772 นายจักรภัทร  ทาจนิา จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82773 นางสาวสุธชิา  มนีาค เถนิวทิยา ลําปาง AB5-403

82774 นางสาววรรณรัตน ์ จันทราช เถนิวทิยา ลําปาง AB5-403

82775 นางสาวมณีรัตน ์ ศรคํีา เถนิวทิยา ลําปาง AB5-403

82776 นางสาวพัทธนันท์  กองป๎น เถนิวทิยา ลําปาง AB5-403

82777 นายศริชิัย  นธิะ เด็กดพีทิยาคม เชยีงราย AB5-403

82778 นายณัฐวุฒิ  ลอืศักดิ์ เด็กดพีทิยาคม เชยีงราย AB5-403
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82779 นางสาวอัฐธติกิานต ์ คงแสนคํา สุรนารวีทิยา นครราชสมีา AB5-403

82780 นายกรกฤษณ์  ปญ๎ญาวัน ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ AB5-403

82781 นางสาวณัฐชา  ชุม่ใจ ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ AB5-403

82782 นางสาวสทิธนิ ี หอมมาก ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ AB5-403

82783 นางสาวศศธิร  ป๎นกา ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ AB5-403

82784 นางสาวกรกช  สงา่เชมิ ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ AB5-403

82785 นางสาวกิง่กาญจน ์ เสารคํ์า ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ AB5-403

82786 นางสาวบญุสติา  เสมอ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82787 นางสาวกนกพร  ปะละตุน่ ผดุงปญ๎ญา ตาก AB5-403

82788 นางสาวเกวลนิ  นันภวิงค์ ผดุงปญ๎ญา ตาก AB5-403

82789 นางสาวสุวด ี สุวรรณเทา ผดุงปญ๎ญา ตาก AB5-403

82790 นางสาวสุภารัตน ์ ทองกลัด วังตะกูราษฏรอุ์ทศิ พจิติร AB5-403

82791 นางสาวภัควรนิทร ์ มงคลอัศวพงษ์ เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ AB5-403

82792 นายจติรนิ  วงค์หนังสอื เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ AB5-403

82793 นางสาวสโรชา  จุมแสน เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ AB5-403

82794 นางสาวศริญิา  มายัง เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ AB5-403

82795 นางสาวป๎ทมพร  ศรมีงคล สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ AB5-403

82796 นางสาวจริาภรณ์  อนิตะ๊วัน สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ AB5-403

82797 นายกมลภพ  พรหมโสภณ ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ AB5-403

82798 นายธนสิร  จันทรด์ี ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ AB5-403

82799 นายดนุนัย  เดนิแปง นวมนิทราชูทศิ พายัพ เชยีงใหม่ AB5-403

82800 นางสาวศุลพีร  เมอืงอุดร วัฒโนทยัพายัพ เชยีงใหม่ AB5-403

82801 นายวริยิะ  กติใิจ รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ AB5-403

82802 นายณัฐพงษ ์ เกตุบญุเรอืง รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ AB5-403

82803 นายรัตพล  ศรใีจ รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ AB5-403

82804 นายณัฐพล  ศรวีชิัย รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ AB5-403

82805 นายอัครพล  ป๎ญญาทา รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ AB5-403

82806 นายพริัชชัย  สูงปานเขา รัตนาเอื้อวทิยา เชยีงใหม่ AB5-403

82807 นายชญานนิ  พลอนิตะ๊ นารรีัตนจ์ังหวัดแพร่ แพร่ AB5-403

82808 นายเจตนพัิทธ ์ เทพวงษ์ เชยีงใหมค่รสิเตยีน เชยีงใหม่ AB5-403
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82809 นางสาวรัญธดิา  กัลยา จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82810 นางสาวรัตนก์มล  พรอ้มฤกษ์ อัสสัมชัญศกึษา กรุงเทพมหานคร AB5-403

82811 นางสาวกังสดาล  หาญเชงิชัย เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ AB5-403

82812 นางสาวอรวรรณ  คํารักษ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เชยีงราย AB5-403

82813 นางสาวกมลทิพย์  ภูค่งพันธุ์ ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น AB5-403

82814 นางสาวกฤตยิา  กะรัตน์ ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ นา่น AB5-403

82815 นางสาวจุฑามาศ  ชุมภูลัย จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-403

82816 นางสาวนสิากร  พรรณา จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-403

82817 นายสถาพร  สทิธนินท์ จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ลําพูน AB5-403

82818 นางสาววรัญญา  ทองใบ เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-403

82819 นางสาวกนษิฐา  เสมอใจ เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนอื พษิณุโลก AB5-403

82820 นางสาวภาวนิ ี กุลนานันท์ นารรีัตนจ์ังหวัดแพร่ แพร่ AB5-403

82821 นางสาวกุลดา  ขันคํา นารรีัตนจ์ังหวัดแพร่ แพร่ AB5-403

82822 นายนพฉัตร  สุพล นารรีัตนจ์ังหวัดแพร่ แพร่ AB5-403

82823 นางสาวสุภาพร  โพทัง ไชยปราการ เชยีงใหม่ AB5-403
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จ านวน

ผู้สอบ ต้ังแต่ ถงึ

1 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3401 50 82001 82050

2 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3402 50 82051 82100

3 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3403 50 82101 82150

4 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3405 50 82151 82200

5 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3406 50 82201 82250

6 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3409 30 82251 82280

7 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3410 50 82281 82330

8 ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผล RB 3411 50 82331 82380

9 ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(AB5) คณะเกษตรศาสตร์ AB5-335 30 82381 82410

10 ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(AB5) คณะเกษตรศาสตร์ AB5-357 30 82411 82440

11 ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(AB5) คณะเกษตรศาสตร์ AB5-358 30 82441 82470

12 ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(AB5) คณะเกษตรศาสตร์ AB5-359 30 82471 82500

13 ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(AB5) คณะเกษตรศาสตร์ AB5-333 65 82501 82565

14 ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(AB5) คณะเกษตรศาสตร์ AB5-354 70 82566 82635

15 ชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(AB5) คณะเกษตรศาสตร์ AB5-

401, 402

120 82636 82755

16 ชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(AB5) คณะเกษตรศาสตร์ AB5-403 68 82756 82823

ประกาศห้องสอบโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร

ประจ าปกีารศึกษา 2557

ล าดับ ชัน้ ชือ่อาคาร ชือ่ห้อง 
รหัสประจ าตัวสอบ
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