
 
 

 
 
 
 
 

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2563 
----------------------------------------------- 

 
 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ของโครงการ

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในระดับภูมิภาค 
รับผิดชอบด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดค่ายฝึกอบรมใน 7 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ 
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ม.ต้น และดาราศาสตร์ ม.ปลาย นั้น   

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  (สอวน.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อของตนเอง 
ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้ผู้สมัครสอบติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการที่เบอร์ 055-963144 หรือ 
อีเมล watcharaju@nu.ac.th ภายในวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 หากเกินก าหนดจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563  
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์   โม้พวง) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
1000119 อลินตา กาญจนะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เคมี ชีววิทยา
1000246 ณภัทร อภินันทโน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี

1000667 ธวัลรัตน์ ใบยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา

1001284 ศิวกร ประกอบสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์ เคมี

1001562 ฐิติพร โปรยรุ่งทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา

1001567 กัญชพร ทองค า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1001971 จักรภูมิ สร้อยวิชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
1002107 เสฎฐวุฒิ สระชุ่ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี

1002532 กรรชัย คุ้มดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์

1002588 ชยพล หัสแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์

1002787 สุวภัทร เชยจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา

1002788 ณัชชา ส้มล้ิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ฟิสิกส์

1002835 รัฐกิตต์ิ รัฐศักด์ินิชากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์

1003279 นายปัณณวัฒน์ สายทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา

1003313 นลิน ชายเพ็ชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ฟิสิกส์
1003458 มานิตา สุดเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2563
ณ สนามสอบโรงเรียนพิจติรพิทยาคม จงัหวัดพิจติร



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2

1003481 ธัชทร ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์

1003824 ปัณณพร ทองค า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
1004001 โชษิตา เพิม่พรม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา
1004003 กัณวรา มะโนเรือง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา
1004004 ชนิษฎา หร่ังทอง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา
1004300 ปพิชญา เงินอยู่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
1004589 วรรณรดา นามวงศ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี

1004776 ภูชิสส์ ภูรั่กษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา เคมี

1005139 ศตชณกมล สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์

1005144 ปาณิสรา ภัทรากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์

1005505 วริศรา จันทรมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เคมี
1005507 ณิชิกาญจน์ เดียวสุรินทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี ชีววิทยา

1005528 พิมพ์ลภัส อัมพรดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา เคมี

1005719 กุณฑิกา สาคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา

1005829 อธิภัทร บุญนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ฟิสิกส์
1006019 เก่งสุข วารินสะอาด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฟิสิกส์ ชีววิทยา
1006095 จิรวัฒน์ ประจ าตนสวัสด์ิ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
1006120 ธวัลรัตน์ เอี้ยงหมี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี
1006531 พิภู ศรีวนิชย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
1006535 แพรวา ศรีวนิชย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
4001005 วราทัต ล๊อกตระกูล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์
4000060 สิริอร เดชอุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ฟิสิกส์
4000067 เพ็ญศิริ คงเจริญ โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ชีววิทยา



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
4000093 นรมน สวัสด์ิมิ่ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4000101 วรรณนภา สีนาแพง โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000121 ทักษพร ทับทอง โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4000144 วิเศษ สุขโอสถ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4000148 กัลยา ไพรสิงห์ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000154 ภาณุพงษ์ จันทรกระวี โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา เคมี
4000163 สิริวรรณ ชุมมาด โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000164 ญาติกานต์ หรุ่นโพธิ์ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000165 ศิริวิมลพร จันทร์หม่อน โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4000181 ธนาธิป ล้ิมวงศ์เจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
4000194 กรกมล บุบผามาลา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4000200 ณัฐธิรา สุขหร่อง โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000211 ณัฐนันท์ แพรด า โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000220 วีรภัทร อุ่นอุบล โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000235 ภินิค เครือเทศ โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4000247 ณัฐพงศ์ ไตรยงค์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา คณิตศาสตร์
4000262 รัชชานนท์ อุทัยวรรณ โรงเรียนตะพานหิน คอมพิวเตอร์
4000265 พิรพัฒน์ วัฒนประสิทธิ์ โรงเรียนตะพานหิน คอมพิวเตอร์
4000267 นภัสสร ชมภูวิเศษ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา เคมี ชีววิทยา
4000269 ชิษณุพงศ์ จันทร์ทอง โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4000281 จุฑาทิพย์ โฉมงามดี โรงเรียนสากเหล็กวิทยา เคมี ชีววิทยา
4000374 เนื้อทอง ศรีสวาท โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4000377 พรณิชา กุตเปล่ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
4000378 จันทิรา ไผ่เรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4000381 อริยา อยู่ก าเหนิด โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
4000389 ธนภัทร จินดามัง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000401 มีณา สมพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ คณิตศาสตร์
4000402 ชาลิสา ยอดเถื่อน โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ คณิตศาสตร์
4000483 สโรชา ศรแก้ว โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000492 เสาวลักษณ์ มั่นทรัพย์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000496 อรรัมภา ชอบธรรม โรงเรียนสากเหล็กวิทยา เคมี ชีววิทยา
4000498 ชลธิชา อินรัญ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
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4000500 บุษกร  ค ายวง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000501 สิริรัตน์ ฤทธิไกร โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000509 ธนพนธ์ มากคิด โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000521 บุรัสกร เกิดรักสกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4000548 สฤษฎ์ภพ ขันทอง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000549 มินตรา สุดสงวน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4000550 สุณิสา พยัคมาก โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000590 ธัญลักษณ์ กวินรัตนวัฒน์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา คณิตศาสตร์
4000591 กนกพร แพรสุรินทร์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000595 สตรีรัตน์ อินทะเลีย โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000596 อุดมพร สะศิลทอน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000597 กนกพร จินดามัง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000611  ุสุภาพร แก้วจันทร์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000620 จิรภิญญา เสียวสุข โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ คณิตศาสตร์
4000631 อภิวิชญ์ สีสันงาม โรงเรียนสากเหล็กวิทยา เคมี ชีววิทยา
4000659 ชนากานต์ภัส ปล้ืมจิตต์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
4000683 ศิริพร ออมสิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4000688 ภคพร เกียรต์ิอนันต์กุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4000704 สุพิชชา โคตวงค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
4000710 ภาณุวิชญ์ เทพโสภา โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา เคมี
4000711 พรปวีณ์ เมฆอ่ า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
4000721 ณัฐวุฒิ น้อยแสง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4000729 สุธาสินี สีฉ่ า โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4000730 พรณภัสร์ จันดี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4000731 นันทิชา ฟุง้เฟือ่ง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4000732 ภัทรจาริน รุ่งทรัพย์ศิริ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ชีววิทยา
4000733 พิชญา พุม่เรือง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4000734 สุมณฑา เพ็ชรทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4000735 วีรวรรณ์ เกิดดี โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ชีววิทยา
4000736 มนัสชญา ไกยสวน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4000737 ณภัทรชนก เลิศพร้อม โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ชีววิทยา
4000738 ตรรกวิท สังข์เมือง  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
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4000742 ฉัตรมงคล บุญยัง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000745 พิมพ์ภัทฑา สุรารัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4000760 รุจิรา มูลหา โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000761 ปัทมพร คงสมบูรณ์ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000762 บุณยานุช สการันต์ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4000800 พัชรา พานนิล โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000846 กุลนิษฐ์ สีฉ่ า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4000854 แววดาว เรรุราช โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000865 ชมภูนุช ดวงพรม โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000866 อัจฉราพรรณ โพธิศ์รีวงค์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4000933 ณัฐธิดา กะโห้ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4000936 ภัทรพร เกตุพันธุ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4000940 เกวลิน มุสิกะพันธุ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000946 อทิตยา มีชาวนา โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา เคมี
4000951 ปีย์รดา เนียมสุวรรณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เคมี
4000952 กุลนิติ นาคตะคุ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4000965 นิติภูมิ นาคตะคุ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4000978 นภัสสร โสระสา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4000979 พรพิชชา ทองทา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4001028 ดลวรรณ อ ามะระ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
4001032 ศักดิวัฒน์ บุญญราศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4001041 พิชญาภา ภูรั่กษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4001060 เอื้อกูร สิริเสรีภาพ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
4001083 ปิยนุช รักมงคล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4001098 ปัณณธร เกตุหอม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
4001099 ชนากานต์ รักษาพล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
4001104 ชลิตา จันทวงค์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
4001105 ชุติมณฑน์ สมมัง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4001107 สรัลรัตน์ คชานันท์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
4001118 สิรภัทร ฉิมปาน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4001136 ชิษณุพงศ์ พันธุกรรม โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4001147 นมลธรณ์ ถมทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
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4001159 เปรมกมล โพธิท์อน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4001161 ชลนิภา ทรัพย์บุญมี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4001162 บงกชกร วรฉัตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4001164 พิชชา ไกรทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4001187 ปุณยวีร์ สุวรรณตันทุลา โรงเรียนตะพานหิน คณิตศาสตร์
4001196 ภูริชญา ทัพวงศ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
4001214 ปาณิสรา ชัยรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4001221 ภัทรกร ชีวางกูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4001229 สิรินดา บุญเขียวบุตร โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม ชีววิทยา
4001237 กัญญาณัฐ  แย้มเกษร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4001250 พิชญาภา มาลากุล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4001294 สุพิชชา พิมลบุตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4001299 ณัฐชยา เพชรศิลา โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4001426 วชิรญาณ์ บุญศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4001464 บุริศร์ จันทร์เข็ม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฟิสิกส์

4001470
สิริญากาญจน์ ว่องวิไล
รัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

4001473 พีรกร พรหมจันทร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คณิตศาสตร์
4001487 ภัททิยา ชาญณรงค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4001488 วิชญาภรณ์ บุญสายยัง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ฟิสิกส์
4001494 ธิดารัตน์ ทิพย์แสง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4001499 ณัฐณิชา ชัยกิจไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4001508 เมธาพร สุดสงวน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
4001509 พนุชนาถ บุญอ้น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4001584 นัทธพงศ์ กุลนานันท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4001601 ปัณณวัฒน์ เหลาโชติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ฟิสิกส์
4001719 กนิชฐา พรรษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4001721 ปานณภัส สุขสัมพันธ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฟิสิกส์
4001722 ปัญญาพร หนูอุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4001723 บุหลัน ไชยชนะ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4001725 ดีนาน จันทร์เชื้อ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฟิสิกส์
4001727 รัตนากร แก้วก าพล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
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4001728 กิตติพร เหล่ามงคล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4001745 รัตติกาล สังข์เมือง โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ชีววิทยา
4001772 พงศธร ชื่นผล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4001775 อชิตพล สุ่มข า โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

4001782 ชนิดาภา ปัญญาวุฒิ โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

4001785 หทัยกาญจน์ กุมภา โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม ชีววิทยา
4001790 วาเนสซ่า ฟิลลิปส์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4001930 ธันย์ชนก สวัสดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4002012 พรรณพัชร ปทุมสูติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4002062 ธาวินี พาคาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4002082 ภวิษย์พร กองกันภัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4002089 รัตนากร พงษ์ไพศาล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4002098 นันทภัทร ยาสุข โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4002143 ภาณุวัฒน์ ช้ ากล่ า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4002150 มณฑิตา ไมนา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4002241 ปูรณ์เกษม ค าโสภา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4002298 ณัชชา เฉลยวิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4002359 อรณิชา ดินไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4002372 ธนัญชนก สายสุวรรณ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
4002453 ตนุภัทร เกิดแก่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี คณิตศาสตร์
4002514 ศิริญาพร เดชอุดมชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4002543 ชุติกาญจน์ ชมภู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4002551 ณัฐกานต์ ห่านพงษ์ศักด์ิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4002564 ปฏิพร เอีย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4002612 ณัฐจิตร ศรีโพธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4002613 สุพิชญา โตมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4002652 กฤติมา ภูผ่กา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4002689 ภูศณะ มานัสนนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4002696 ปัญญดา ทองอินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4002697 ธนัญญา ทองอินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4002700 รติมา จีรบุตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
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4002701 ฐิตาพร ตุระพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4002704 ศิริพัชร แก้วเพ็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4002707 ชนัญชัย จิตรสมัคร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ฟิสิกส์
4002716 ภาณุวิชญ์ ดับทุกข์ โรงเรียนตะพานหิน คณิตศาสตร์
4002717 ศิรินาถ อ่ ารักษ์ โรงเรียนตะพานหิน คณิตศาสตร์
4002718 ญาณาดี ผิวทอง โรงเรียนตะพานหิน คณิตศาสตร์
4002726 พัชรวรรณ หงษ์ลอยลม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ฟิสิกส์
4002763 ปราริษา จงพึง่กลาง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4002793 พูลสวัสดิ ธนินสิริพิทยา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฟิสิกส์
4002840 กิตติภูมิ ชินปุษยานนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4002973 จินดาหรา โสแพร โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ชีววิทยา
4003007 ณัฐธิดา สีนาค โรงเรียนบางลายพิทยาคม คณิตศาสตร์
4003013 ตุลยดา บุญสินชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4003123 พิยดา สมนึก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี

4003125
นิชธาวัลย์ ตันสุวรรณ
รัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี

4003127 พิมพ์ชนก ห้องทองค า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4003165 ณหทัย อมรศักด์ิสวัสด์ิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4003178 ปราชญาภรณ์ วงค า โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4003182 เสาวลักษณ์ หล่อทรัพย์ โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4003184 กรองกาญจน์ เกรียงไกร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
4003252 ฐิติกานต์ กิ่งแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4003259 รชต นาคะประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4003260 อนุธิดา สิงห์มี โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4003268 ณฐนนท์ นาคะประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
4003286 ธนภัทร ชื่นภักตร์ โรงเรียนตะพานหิน คณิตศาสตร์
4003320 นราวิชญ์ ชาญณรงค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4003392 ชญาดา ชูกะนันท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี คณิตศาสตร์
4003414 ปิยวัฒน์ เถาวัลย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4003439 ธนาภา จ านงภักด์ิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4003440 เนตรนภา อุบลธานี โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4003451 ภูธดา โตรัตน์ โรงเรียนตะพานหิน เคมี
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4003470 เสฏฐวุฒิ ทิมเทียบ โรงเรียนตะพานหิน คณิตศาสตร์
4003526 จตุพล วิภาวยางกูร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4003533 นาธาน จอนมา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ฟิสิกส์
4003566 วิมุตติ ออมสิน โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4003620 ธิติพงศ์ พานะมา โรงเรียนตะพานหิน คณิตศาสตร์ เคมี
4003635 นิติพัฒน์ ชูศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
4003651 เปมิกา รัตนมูลปัญญา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี

4003655
นางสาวกมลชนก เขียว
ข า โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์

4003678 ณัฐภูมินทร์ ถาวรกุล โรงเรียนตะพานหิน ฟิสิกส์
4003740 ภาสพล ฉิมไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
4003763 กัลยกร บัวทัน โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4003771 กิตติยาพร กุลหมื่น โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4003815 ณัฐชยา โตค า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4003816 ญาณากร พันธ์จันทร์ดี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คณิตศาสตร์
4003818 ภูชิสสะ ทวดกล่ิน โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ฟิสิกส์
4003852 ปภาวรินทร์ เพ็ชรกลัด โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4003883 วรกานต์ เอี่ยมอุไร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
4003887 กนิษฐา การงานดี โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4003889 ศดา นันท์  ฉัตรวัฒนชัย โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4003964 ธนกฤต อินต๊ะสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
4003988 ประภัสสร รุ่งแจ้ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
4003992 ปณิตา จันทร์ประทุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
4003993 ณัฐวลัญช์ แดงชาวนา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4004016 กิตต์ิอธิศ กุลจิตติชัยพร โรงเรียนตะพานหิน ฟิสิกส์
4004027 วริทธิ ์นรมัตถ์ โรงเรียนตะพานหิน เคมี ชีววิทยา
4004034 อริสรา ศรสุนทร โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา เคมี
4004035 ปรางณภัทร พิทักษ์ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา เคมี
4004040 รักษิณา อานนท์โภคิณ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา เคมี
4004045 กานต์สิรี ลายบุญ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา เคมี
4004063 วรัทยา พันธุรั์ตน์ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4004064 ษมาวรรณ ทองมาก โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา เคมี
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4004160 ปรามิตา จันทสมิต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4004161 คณาเสข ปรารถนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิระ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
4004188 ภัสร์กฤษฎ์ จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4004227 จิรายุ จับบาง โรงเรียนตะพานหิน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4004231 นิตติยาภา อินเต โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา คณิตศาสตร์
4004253 วรวิช เมทา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4004268 กวินภพ เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4004282 ภคนันท์ ภูผ่ะกา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4004285 อมรรัตน์ รัตนใหม่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4004334 กันต์ มีโชคสม โรงเรียนอนุบาลวชิระ ฟิสิกส์
4004385 ชาลิสา ใจสุกใส โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4004386 ณัฐพร เล็กชูผล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4004467 นิสากรณ์ ไวคงคา โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย คณิตศาสตร์
4004468 กชพรรณ ชาติสุทธิ์ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย เคมี
4004469 นรินรัตน์ ทัศสุวรรณ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย เคมี

4004473 อัญชิสา เป้าอิ่ม โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

4004474 รสิตา แย้มเจริญ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

4004476 อรพรรณ พันธุท์ุย้ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

4004516 พิชญาภา ขลุ่ยเเก้ว โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา
4004586 สุภาวดี ศรีเดช โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4004652 ปุษยา ศรีภา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4004701 วรรณิศา แพรน้อย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา

4004748 ธัญวลัย อุตฝ้ัน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) ฟิสิกส์

4004790 ภาพตะวัน นาคอ่อน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา

4004860
ศิวกร เสริมชาติเจริญ
กาล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา เคมี

4004890
ชัญญาพัชร์ ตะวันส่อง
แสง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
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4004933 สุกานดา รักขะติ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4004957 ศกุนากร ทัดเทีย่ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4004958 จันทิมา วิภาวยางกูร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ชีววิทยา
4004959 จุฑามศ วิภาวยางกูร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ชีววิทยา
4004988 เธียรธัญญ เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
4004997 กุลจิรา นุ่มอิ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4005014 ณัฐชนน สวนมะลิ โรงเรียนตะพานหิน ชีววิทยา เคมี
4005056 สัณศณัฐ อุดแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4005168 ไรวินท์ ศุภตระกูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4005261 นายทักษิณ ประเสริฐศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4005268 กิติยา ปาวิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

4005279
ณัฏฐ์พัชร์ จันทร
ประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา

4005320 ปัญจรัตน์ คะสา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005368 ธีรเมต ช่วยพยุง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
4005394 จิตติพัฒน์ แพทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
4005396 นิธิพัฒน์ ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4005414 อารยา พวงทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4005465 สิรามล สังขพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
4005558 รวิเมธ พรหมมินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4005560 กฤช กฤติยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4005567 ประภาพันธ์ บัวบาง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4005572 นันทิกานต์ เต่าแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4005623 กัลย์สุดา หนูอุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005624 ก่องพร อารีรักษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005669 กรรณิกา เอี้ยงเถื่อน โรงเรียนบางลายพิทยาคม คณิตศาสตร์
4005677 จุฑามาศ ชังคะนาก โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชีววิทยา
4005683 ฐิติวัฒน์ สัญชัยชาติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4005693 วทัญญู ชูเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
4005782 ศิรประภา รักทุง่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005783 วิชญาภรณ์ สายทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005801 ณัฐชยา สุขเล็ก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
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4005805 วิมาลา ไชยูปถัมภ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005806 ศศิธร ภิญโญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005811 ธนภรณ์ ศิริเขตกิจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005826 บุษกร นาควิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005827 วิญาดา เจริญสัตย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4005841 ภัทรธิดา ธงชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ฟิสิกส์
4005842 ธนาวรรณ มั่นเกตุวิทย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ฟิสิกส์
4005845 วรดา ไพรงาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
4005848 นิรมล สอนสิงห์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005850 ฐานิยา ธนะโชติวราธร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005853 สิริญปกรณ์ คงสวัสด์ิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005863 รัฐภูมิ มันตะสูตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4005926 ทัศนพล อุดค ามี โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4005952 นาวิน พักดี โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4005953 ธมลวรรณ ปาค าวัง โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4005954 กัณฑ์ตพัฒน์ ยอมสุข โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4005955 วริศรา บุตรแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005956 วายุ โยวะ โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4005959 ปริญญา จิราพงษ์ โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4005961 ศิวกร เศษบุบผา โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4005962 อรอนงค์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4005966 ธนพัฒน์ ขุนแร่ โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4005975 มิรันตี บัววร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ชีววิทยา
4005977 นนท์ธกร บุตรคล่ี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4005987 ณัฐพงศ์ พุม่พวง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
4006033 กนกวรรณ มหาวัน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4006036 ณัฐนันท์ นาคอ่อน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4006058 จิรสิน ยอดเปล่ียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4006206 ชลลดา กลัดปิน่ โรงเรียนตะพานหิน เคมี
4006227 กฤตพัฒน์ เชดสิงห์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เคมี
4006240 สุทธิภัทร ฤกษนันทน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
4006275 ปะการัง ณะสตา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
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4006295 ปัญจรัตน์ ทองทัพ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4006305 บุณยาพร เสริมวัฒนากุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
4006308 เต็มฟ้า อุมารี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4006311 ชนาภา ชาวเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4006334 นันทชาติ เปรมชาวนา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
4006432 ธิดาขวัญ ม่วงคุ้ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4006434 ศุภณัฐ จุลกลับ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ชีววิทยา
4006444 ศุจีภรณ์ ปิน่ทอง โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4006446 สุพิชญา โพธิร่์มไทร โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4006450 กฤษณะ สาระชาติ โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4006451 สกุลดาว ขวัญยาใจ โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4006453 ศิรดา เศษบุบผา โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4006454 ชลธิชา จีนชาวนา โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4006456 ศรินทิพย์ จาดมี โรงเรียนสระหลวงวิทยาคม คณิตศาสตร์
4006459 ศุภนิดา กองกันภัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์
4006602 ประภาพัชร เถาวัลย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
4006612 ณัฐ ภูมิ อุ่นพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
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