
 
 

 
 
 
 
 

 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
1000069 ขจรพงศ์ ล้ิมทองไพศาล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์
1000408 ธนภรณ์ บุญจอม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี
1002785 สินี สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา
1003784 ปัณณทัต เพชรป้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เคมี
1004030 ประณิธาน จันทวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์
1004588 จิรัชญา มูลศรี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี

1005371 วรพิชชา อยู่สุข โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

1006080 ณัฏฐธิดา ค าโฉม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1006327 ณัฐดนย์ ปอแก้ว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
3000076 กันตภณ นาคสุทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
4005644 ทักษพงศ์ จันทร์ทักษ์ โรงเรียนตะพานหิน เคมี
5000001 ภานุวัฒน์ อุดมค า โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5000003 รภัสสิทธิ ์อยู่พืช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000004 ธนะรัชต์ิ เกษาอาจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

5000007 เทพรักษ์ อารักษ์คุณากร โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
5000023 ศิรประภา ชาญพหล โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
5000028 ชญานินทร์ วีรานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
5000032 จตุพงศ์ ศิลกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5000033 สาริศา จันทวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000035 ณัฐณิชา มะสูงเนิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์
5000036 ธารารัตน์ ส าเนียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์
5000044 ปภาวี ชุนเกาะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี
5000047 บัณฑิญา สีเผือก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000049 นันทนา จาบทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000051 เสกสรร จันทร์แซ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5000055 ปิยังกูร ยินสกุลชัย โรงเรียนหนองไผ่ เคมี ชีววิทยา
5000057 ภทรพร จันทนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา ฟิสิกส์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2563
ณ สนามสอบโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จงัหวัดเพชรบูรณ์



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
5000064 ไชยานันต์ วันทิยา โรงเรียนหนองไผ่ ฟิสิกส์
5000066 ณัฐธยาน์ ช่วยบ ารุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5000071 ธนกฤต ศรีอุดกัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี

5000073 เบญญภา ชัชวาลานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) ฟิสิกส์

5000075 กวิเชษฐ์ ปานพันธุโ์พธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000085 นันทิชา ตาแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา ชีววิทยา
5000103 จิดาภา อุปพันธ์ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ชีววิทยา
5000108 อติกานต์ รุ่งเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000116 ฐิติพร วงวิลาศ โรงเรียนหนองไผ่ เคมี
5000124 ธรณ์เทพ รัตนเสถียร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เคมี คณิตศาสตร์
5000126 พิชาภัค มาหญ้านันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5000150 โสรญา ตรีสูน โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5000156 ชัช ยวงค า โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000170 ธราพัชร์ ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5000178 ชินกฤต ลาวิขัย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5000185 สุกัญญา ขุนสันเทียะ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5000191 มัลลิกา มหาเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี
5000204 ยอดขวัญ แก้วดู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
5000212 ชัญญานุช ผิวงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี
5000227 ธรรมศักด์ิ ป้องแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี
5000229 กนกพล นนทะสัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์
5000249 ณัฐพร จิตรวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี
5000253 พิมยาดา วงค์ค าราช โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ เคมี
5000275 อธิป อินธิศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5000279 เพ็ญพิชชา บุมี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000321 นภสร สง่าวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5000325 ณภัทร จันทร์นุช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5000360 ศุภโชค เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5000362 เมธา ชลานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5000368 มาตา รุ่งศรี โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5000369 ณัฐกมล มหาสมุทร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
5000386 สุภัสราณี กวยวงศา โรงเรียนเมตตาวิทยา ชีววิทยา
5000388 ปาริฉัตร พิมพ์พา โรงเรียนเมตตาวิทยา ชีววิทยา
5000420 กัลยกร เกาะเเก้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา ฟิสิกส์
5000421 ปวริศา บัวบาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000426 ณิชาภัทร วิระปิง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000465 ศุภาพิชญ์ ธนิตย์ธีรพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี ชีววิทยา
5000466 ปิยรัตน์ พรหมลัทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี

5000481 อารียา หาญรักษ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5000485 ศศิประภา แก้วภักดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000486 รวิภา อุ่นใจ โรงเรียนเมตตาวิทยา ชีววิทยา
5000487 ณิชกมล โป้ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000489 ณัฐกมล ยวงเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000490 ณัฐณิชา มหาสมุทร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5000502 ณัฏฐนันท์ ทิมสูงเนิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5000503 ภัตราภรณ์ เรืองชัย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
5000516 กัญญาณัฐ หอมหวล โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา เคมี
5000522 ณปวร แก้วโชติ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000525 คณนาถ จิตตรังษี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์
5000527 เปมิกา หาญล าใย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000528 ภูวนัย บรรหารวุฒิไกร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5000533 ศุภจิรา แก้วดวงใน โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5000534 ชญาณิศา จุลสายพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000535 วิภาพร สุขโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์

5000537 กัญญาณัฐ มะกรูดอินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5000542 ณิชาภัทร ทูลตา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000544 พุฒิชัย พุทธรอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5000552 คมชนก ชัยรัตนศักด์ิ โรงเรียนหนองไผ่
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5000558 พิชญาภา เลาะสันเทียะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000561 ปรมิตตา นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
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5000563 พรทิพย์ วัฒนสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000566 สรัลวลี สิงห์โตทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000567 ธนพร พิมพ์เสนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000569 พัฒน์นรี ก้อนเพชร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000571 อรรถพล นาสะอ้าน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา
5000586 รฐนนท์ พาอุ่นใจ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000588 อธิวัฒน์ เลพล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5000602 กมลวรรณ เพชรสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000603 ลลิตา อ ่าปัน้ โรงเรียนเมตตาวิทยา ชีววิทยา
5000609 นวพล ศรีสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5000614 สิตาภา อุปการ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5000625 เบญญาภา สอาดเมือง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5000627 พิชญาภัค ใสยอด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์

5000628 วริญา มีก าลัง โรงเรียนหนองไผ่ ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5000630 จิรัชยา พันอุ่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์
5000633 กุลธิดา เพ็ญสูตร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5000634 รัตนาภรณ์ เวิดสูงเนิน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5000636 ชฎาพร มูลมาตร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5000655 ณัฏฐ์สินี สุขประเสริฐ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา
5000669 กัญญาณัฐ ต าปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
5000670 ชวิศา เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000671 กิตติภัค บุญคต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5000698 ธนกมณ ลิลเยียดอห์ล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์

5000706
กมลพรรณ รัตนวรุณ
รัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5000709 ศิริศักด์ิ สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์
5000714 กันตวิชญ์ รัตนวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5000715 ปุญญพัตน์ เมืองหลวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000765 จักรภพ พรมผล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา
5000788 กานต์ธิดา ไหวพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5000789 กันต์ธร กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
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5000790 นันณภัทร วังคีรี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี
5000833 พิชญ์ แสงวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์
5000840 คณาพง์ ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000842 อชิรญา นาคปานเสือ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5000844 วิชชญาดา วิชชาชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5000845 ชนะพงค์ เพียงพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5000850 ณภัทร นกยูงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000851 กัญญาณัฐ คนธาร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5000862 ณัชชา อยู่สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5000894 อารีรัตน์ ค าโฉม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5000900 ภัทรธิดา ศรีทับทิม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี
5000902 ปิยะศิริ เอื้อนยศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5000904 นภัทรกมล ยอดมา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000910 โชคธรรมนูญ ตรีศร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี
5000942 ศุภกร ญาณวุฒิพงษ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5000945 พลอยชมพู พัดศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี
5000954 ลัญฉกร จักทอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5000958 วรรณษา ค าชด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5000963 ประกาศิต ไกรสน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี
5000973 มณธวรรษ สาวะรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
5000976 อารยา คงปราโมทย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5000991 ภัทรนันท์ สาอ่อน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5001014 พัชรินทร์ ฉัตรเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5001020 พัชราภา มีชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5001090 นัทธมน จันทร์สีดา โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5001132 เพ็ญพิชา กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5001140 เบญญาภา นาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ชีววิทยา เคมี
5001143 ประภานิช หวังแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5001146 เพชรชมภู ชมภูเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ดาราศาสตร์(ม.ต้น) เคมี



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
5001149 กิตติกวิน แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5001152 ภานุวัฒน์ ด าดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์
5001169 ธัญญารัตน์ แสงเงิน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา
5001224 ชลลดา เปรมไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5001234 จิณห์ญาดา คงศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา
5001239 รุ้งตะวัน จันทร์เทีย่ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5001252 ณัฐธยาน์ แสนธิสา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คอมพิวเตอร์
5001253 สุดารัตน์ ปานสารี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คอมพิวเตอร์
5001285 ธนโชติ บุญเรือน โรงเรียนเพชรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
5001293 สุธนัย สีวงษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5001297 กนกพร ปานทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001327 ภูริช ปราบพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001328 ฐิติมา เสือดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา

5001331 กัลยาณี มณีภาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) คอมพิวเตอร์

5001338 กิตติยา นนทะโคตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5001340 รุ่งทิพย์ แก้วอ่ า โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5001341 ธัญสุดา อินดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5001342 กันติชา บุตรศิริ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5001346 วณิชยา พันธ์อุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001348 สาริศ บัวชุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5001349 นุชนาฎ เส็งเอี่ยม โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5001350 นิติพล แสงจ าปา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5001351 นภัสสร สีทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5001353 กัญญาภัทร สีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5001354 พีรภาว์ ศิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001357 แพรวา นาคเกล้ียง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001420 ปพิชญา สีท ามา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์

5001440 ณัฐวรรณ สายชารี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5001441 เนตศศิ แสนพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
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5001444 วชิรวิทย์ อ่อนมาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5001468 ฟารีดา กลมกล้ิง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5001472 จิรพัฒน์ เจียมบูรณะกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี

5001490 พิมานันท์ อรุณผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5001492 ภัคพล อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
5001505 สมฤดี อินดีค า โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5001507 กนกวรรณ ทาชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5001510 วราพร แสนสอาด โรงเรียนหนองไผ่ คอมพิวเตอร์
5001515 ณัฐชานันท์ หมากสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5001518 กิตติพิชญ์ วิชญนิธิ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี
5001556 ภะฆนัล ดีล้วน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5001558 สิรวิชญ์ แก้วมาคูณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5001648 พิชญดา ช้อยจอหอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5001649 ยุวกร จันทร์แจ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์

5001650
กรชกร ปรางค์วัฒนา
นนท์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์

5001652 จีระศักด์ิ ทาสุวรรณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5001653 ปรียากร ปิน่ปัน่ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5001656 วิชญาดา พาจันลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5001657 วิภาดา กุนแกม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5001659 วารุณี ศรีอภัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5001666 ปริณาพรรณ ม่วงอ่ า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5001668 ฐิตาพร ศรีษะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001670 ณัชชา สโตป โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5001671 กณิกนันต์ โวหารคล่อง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คอมพิวเตอร์
5001673 เกวลิน อินทร์มา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001676 คมฤทัย โพธิว์ัด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001682 เกตน์สิรี ภักดีสาร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี
5001689 ปัญณภัทร ทองหมู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5001706 ณิชารีย์ ศรเชน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
5001707 วรรณษา ทองดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5001708 จิรัฐติกาล พูลมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5001709 ฐิติรัตน์ ทองม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5001711 กานต์ปณิธิ เมืองขวา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา ฟิสิกส์
5001718 อารีย์ บุตรบุญชู โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์
5001757 นภัสสร โพธิง์าม โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5001767 ปัทมา ธูปมงคล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา
5001794 กัลยรัตน์ ไชยสุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5001832 ณัฐนิชา ตะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5001835 ทินภัทร คงอุดมธนกร โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5001846 เปมิกา บางใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001847 ศวรรยาพร จงศิริรักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5001851 ศุภณัฐ ศรีวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5001861 พสิษฐ์ ขวัญเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5001865 ปัณณวิชญ์ ครุฑนาค โรงเรียนเพชรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์

5001870
ชัชฤทธิ ์หล่อยิ่งยง
ไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์

5001900 พรประภา เอียดเเก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001914 อัญชิสา ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001927 เกียรติยากร ตาเวียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5001950 พรเทพ หอมเกษร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์
5001956 ภัทรภณ ทองมุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา

5002023 กฤษณพล ศรีสวรรค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5002031 ศุภสุดา อ่าวสมบัติกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5002081 ปุณยวีร์ หนูแย้ม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002108 พรรณนิภา ดวงแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5002121 สุอัลวลี บุญยวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5002135 นภัสพร วันพุธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5002137 เบญจมาศ กิจการ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002139 พิรญาณ์ พลบุรี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
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5002140 ศรัณยา สังเกตุดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002166 ปัณฑิตา จันทร์อนุรักษ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002167 สุวิจักขณ์ กายา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5002172 นพฤทัย กันเรศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5002174 ศิริวรรณ ช้อนงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5002182 ทิพย์วรา เกษามูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002185 ศิรดา พิลากุล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002192 วรนิษฐา ปอแก้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5002204 ดุษฎี รอดชู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5002207 ประติมากร สมร่าง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5002210 โชติกา สุทธิโสม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002211 ภัทรวดี ดาบัว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002223 หทัยรัตน์ สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5002229 สารัช สารีค า โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5002231 ธาวิตา เพชรไชโย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002238 อภิวิชญ์ สุขอยู่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5002251 สรวิชญ์ หงษ์เกิด โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม คณิตศาสตร์
5002254 ปัญญากร ทิมจันทึก โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม คณิตศาสตร์
5002265 ชมพูนุช แก้วอินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5002267 ภูริภัทร ฤทธิเ์ม้า โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา
5002270 จิรนันท์ ทองจันทร์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา
5002274 รัตนพันธ์ บุญเฟือ่ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5002275 วิภาดา พรหมสูงเนิน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา
5002278 ศรินยา กิรัมย์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา

5002280
เอกลักษณ์ จารุพัฒ
โนบล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์

ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5002294 นงลักษณ์ คมคาย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002295 สุรชา บุญศรี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5002299 ภัทรศญา เบ้าสารี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002300 วราลี ส าราญร่ืน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002301 ศิริสุข ค าแก้ว โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คอมพิวเตอร์
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5002314 ญาณิศา อารีสุก โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี

5002315 ลักษมน โสพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5002318 ณัฐธิดา ทรงสิทธิเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5002323 ศรุดา เพ่งพินิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5002326 วรวลัญช์ สวิทเซอร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002329 มุทิตา อนันต์บุญเอื้อ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5002360 ชนกสุดา มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5002377 นพวิชญ์ จันทร์โท โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5002390 ปวริศา สีตะระโส โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002399 ชัยภัทร พร้อมสมบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5002420 ณัฐมน กิ่งแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5002421 ณฐพร จันทร์กล่ัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002435 กนกกช ดอกหอม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002437 เนตรทราย พักใส โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002438 ศิรภรณ์ สิงห์ทา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002439 อรปรียา มาลา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002442 กิตตินันท์ วัฒนะจิตพงศ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5002443 ธีร์ธวัช ศรีบุญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์

5002446 อันดามัน อุทุมภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5002474 สมภพ ขาวนวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5002479 ตรีณา จันตัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002480 ปกป้อง สงวนศิลป์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5002490 จิรกาณ ค ามา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5002502 มาริษา มูลสี โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ เคมี
5002504 จินตนาการ เกษมวิลาศ โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5002507 รสสุคนธ์ ปุน่ประโคน โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5002512 ปรียานุช บุญลือ โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

5002515 พชรกมล เกษาอาจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5002519 กุลภรณ์ เหมมั่น โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
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5002530 ศุภวิชญ์ หมวกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5002540 นิศากร เหลียงประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5002541 ชินันพร แดงดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี

5002542 อชิรญาณ์ ปานนูน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5002555 ขนิษฐา สุระนันท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี

5002556 สุกัญญา ปานมพฤกษ์ โรงเรียนหนองไผ่
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) ฟิสิกส์

5002566 ขวัญข้าว เบ้าสกุล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์

5002567 ณัฐณิชา ค าขะ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5002582
พรหมภัสสร แก้วกุลพิ
สิษฐ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

5002583 อัชฌา วิริยะชาติ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
5002586 อริย์ธัช เบ้าตุ้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5002587 สิรินทร์ยา พันธุเ์ขตกิจ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002624 ชนันภรณ์ แก้วบุดดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002630 พัชราวดี แสนประกอบ โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา เคมี

5002649
พลอยแกมเพชร แก้ว
สายฟ้า โรงเรียนจิตรพิมล ชีววิทยา

5002653 บัณฑิตา ภักดีกิจรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5002665 ทัศนาวลัย ใจเขียว โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5002669 ฐานทัพ นิรันดร์โสภณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5002686 ณัฐภัททรพร ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ เคมี
5002687 สุภคม ห้าวหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

5002709 วรรณกร แก้วทิพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5002712 อัญชิษฐา แก้วแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5002715 ธนัญญา ศรีป้อ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี
5002734 ธันยพร นาคหร่ัง โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5002736 พัชรี ศิลาเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
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5002739 สายลม กันสารี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002740 ฐิตาภรณ์ กลมเกล้ียง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5002741 วิการณ์ดา ก้อนศรีษะ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา

5002751 ธนาภา ชัยโสดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5002755 ญาณาภรณ์ ปานหมอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5002768 ศิระประภา ค าพิฑูรย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5002786 วรญา พุฒิพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5002790 กัญญาภัค จิตเกษม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์

5002799
นางสาวเชษฐ์ธิดา นาม
วงษ์ โรงเรียนหนองไผ่ เคมี ชีววิทยา

5002820
ชิษณุชา กระจ่างกิจใจ
ชุ่ม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์

5002831 ธัญวรัตม์ รอดน้อย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5002844 สรัลพร สีป้อ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002859 ธานุภาพ บุญแท่ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5002868 วิรัทธิพ์ล รุ่งเรืองสมบัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5002905 ศรัญญา มหุวรรณ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5002906 วริศรา วงศ์วัชรานุกูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5002933 นนทวัฒน์ พิกุล โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ เคมี
5002934 กัญญาณัฐ บุญสวน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002935 ภคพร สังวาระ โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา ฟิสิกส์
5002947 ทีรนันท์ พันธุม์าก โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5002949 จุฬาลักษณ์ อาจหาญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
5002954 ณัฎฐ์กฤตา เกตุพิน โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา

5002955
ณัฏฐกานต์ เเก่นจันทร์
หอม โรงเรียนหนองไผ่ เคมี

5002960 ณัฐนันท์ ศรภักดี โรงเรียนหนองไผ่
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5002975 กัลยรัตน์ มากแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5003011 ธันย์ณิชา ธันยาปิยวัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
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5003012 นนทวัฒน์ พาค า โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา เคมี
5003017 กันย์ธพล ปันเจียง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5003020 ธนากร อ่อนแปล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์
5003024 ณิชารีย์ อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5003027 ศุภิสรา สมรอด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา

5003038 กันติชา พรมสวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5003041 ชลากร ทองเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5003048
ประภาพรรณ ตระกูล
ยี่โถ โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา

5003057 วรลักษณ์ เเสงสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5003111 ทักษพร ทาขาว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5003116 กันต์ธนา มาสีจันทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5003139 พีรวิชญ์ เตโช โรงเรียนเพชรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
5003141 จุฑามาศ พึง่เมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5003142 สวาฑีลา จีนด้วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี ชีววิทยา
5003147 ธนภรณ์ เชื้อนาค โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา เคมี
5003148 เกษกมล บัวทุม โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5003150 สุรศักด์ิ เบ้าเหมือน โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา เคมี
5003213 เพชรลดา ค าโฉม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5003253 ธิติรัตน์ ชัชวาลกิจกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5003256 วรรณนภา เเจ่มจรัส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5003262 นิฤทัย จันทรเสนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5003263 ภูริณัฐ บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) ฟิสิกส์

5003264 ณัฐฐา อินทวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5003271 ณพล ค าสมบัติ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5003374 ยุทธไกร ศรีซ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5003377 ศิรินรินทร์ กล่ินเกษร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5003378 ณัฐสุภา จันทะคุณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5003380 สินีนาถ ภูครองหิน โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์
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5003381 กิตติมา ชมชิต โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์
5003391 สิรินยา กุมภิล โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา

5003398 ธนาธร พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5003399 พรรณภัทร์ ผ่ึงมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
5003405 สุธิดา ศรีบุญวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5003407 พงศกร พักใส โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5003408 ศุภณัฐ เทพโพธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5003410 ณัฐณิชา เสมอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา เคมี

5003432 พิชญพัชร์ ษรจันทร์ศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5003456 กชกร ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5003475 ธวัลรัตน์ ภูมิพัฒน์โภคิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี

5003519 ชาญชล คงจ านงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5003528 บุณยกร เล่ียมทอง โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5003530 วีรพงศ์ ภาษาดี โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5003540 รัชพล คนมาก โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5003545 กิตติพิชญ์ บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5003560 วรรณิดา หร่ังเอม โรงเรียนหนองไผ่ เคมี ชีววิทยา
5003567 อารียา ค าเขียน โรงเรียนหนองไผ่ เคมี ชีววิทยา
5003568 ศรรวริศ พรมท้าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คอมพิวเตอร์
5003569 ศิวัช กองเตย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คอมพิวเตอร์
5003570 ศิรสิทธิ ์ไทยสิทธิเวช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ฟิสิกส์
5003577 สรวิศ เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์

5003579 เจตนิพิฐ ล่ี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5003584 อภิชาติ กอชารี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5003585 ขวัญข้าว ภูแข่งหมอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5003588 กชพร ดากรุง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5003589 วัชรพงศ์ ศรีนวล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5003590 นวพรรณ บัวส าลี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
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5003591 เอมวลี มีสุข โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5003592 สมภพ แสงสุวรรณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์

5003596 พริสร มาจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5003604 ชัยวรุตย์ สิงห์เครือ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5003608 พาทินธิดา ตาใจ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5003610 ธีรดนย์ รัตนมณี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5003611 สหรัฐ น้อยนวล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5003624 พงษ์นัฐกร พุม่ฟัก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) เคมี

5003629 อรจิรา ฮองกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5003645 ยศชนินทร์ อยุ่พืช โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5003656 ภาณุวัฒน์ ใจบาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5003687 กัญญาณัฐ หันตุลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5003688 สิรีธร ขุนสุรินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5003717 ณัฐวัฒน์ นาคะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5003731 เสาวลักษณ์ วังคีรีจรัส โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5003738 วรัญญา น้อยสาค า โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5003748 ณัฐธิดา ออกเจนจบ โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5003758 ชัยยะ กางถิ่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5003762 อุกฤษฏฺ ์เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา ฟิสิกส์
5003769 นพรัตน์ ฉิมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5003774 เดชฤทธ์ วังคีรี โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5003775 นิติธร ธีรธรรมธาดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5003776 ดาวฤทัย เเซ่หลอ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5003777 คุณากรณ์ สมรูป โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5003781 ชยพล ขาวพรม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5003782 ณัฐพล ปันนา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5003783 วรวรรณ เผ่าพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา ฟิสิกส์
5003790 อินทิรา หม่องค า โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5003792 เพ็ญนภา เกิดน้อย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
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5003794 ณิชารีย์ บรรดิษวงศ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5003796 อารยา ซอนจ าปา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5003798 กนกวรรณ บุญเรือง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5003799 ศุภกร แก่นชา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์

5003806 ภัทรดล ม่วงอ่ า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5003810
ณรัฐวรรณ ชัยรัชนิธิ
อุดม โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา

5003830 ภัคพร ก้อนเทียน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5003943 กาญจนา ช้างอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5003971 ณัฐกัญญา ยัพวัฒนพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ชีววิทยา ฟิสิกส์
5003978 ธนภรณ์ แจ่มคง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์

5003979 ณทิพรดา อรุณธนโยธิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5004005 พัชรพล เด่นนิติรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
5004012 พิชญ์สินี ช้างค า โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5004028 เขมนิจ คมข า โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5004041 ภูริทัต ด้นกันเดช โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ชีววิทยา ฟิสิกส์
5004044 ธีรเดช โสมทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5004047 เมธาพร ก๋องแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี
5004048 ณิฌัชชา เมืองนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004112 เบญญาภา จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5004136 จิรายุทธ จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004138 พัฒนวดี นันตะวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004139 นนธวัช แก้วบาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004140 พิชญา วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004178 พิชญา ชิณสอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี คณิตศาสตร์
5004179 ประทานพร ดอกมะสังข์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
5004193 พัชรพล พูลส้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5004244 ราเมศวร์ แซ่ลี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เคมี
5004249 ณัฐนรี เทศทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5004258 ฐิติภัคยาภรณ์ สุขแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
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5004271 อริศรา ด้วงสา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5004273 พิชญามญชุ์ ทักคุ้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชีววิทยา เคมี
5004294 ธนภรณ์ สมพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004370 ศณีลักขณา แผงดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5004403 พรรณวสา ยอดแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5004433 ธนาลักษณ์ ทองมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004434 นันท์นภัส บุญสนอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004446 อัยยา จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์

5004487
ธีรารัตน์ นิธิโรจน์ธัญ
การ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5004490 พัทธ์ธีรา เศรษฐี โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5004510 สุรศิษฏ์ หาพุทธา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
5004628 พิมพ์ชนก แสนเทศ โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ เคมี
5004646 สินธนา อาสาพล โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
5004655 ผามิตา บริสุทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ เคมี
5004666 กวินฉัตร รสฉ่ า โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณิตศาสตร์
5004673 วนิชชา วารี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชีววิทยา
5004680 กีรติ เปรพิพัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5004681 นภัสนันท์ จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5004723 อัสลาม พรหมจิตต์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5004744 ศศิธร รวมจิตร โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5004752 กาญจนา ยาแสง โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5004759 กนกนภัส ปิน่แก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5004777 เยาวลักษณ์ ตันยศ โรงเรียนเมตตาวิทยา คณิตศาสตร์
5004788 ชาลิสา อุ่นสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา

5004795 ธนัชญา นงพา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5004796 ธนดล นิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5004816 สิริกร สารีแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา คณิตศาสตร์
5004828 เอชิตา สุขเสถียร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
5004847 ทรรศน์พิธาร ทองอุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
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5004862 ชุติมา ค ามีภา โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5004873 พัทธนันท์ วาเสนัง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004929 ศิริณา บุตรโยจันโท โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5004930 ฐณิชา ค าแจง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5004977 พิมพ์ลภัส รัชฎาวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5004992 ธนพร ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5004998 คันธมาทน์ จันทร์โท โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี ชีววิทยา
5005041 ณฐกร ทองแทน โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5005058 ชนิดาภา วงศ์บุญจันทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี
5005083 สิรภัทร ค ามุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5005099 ธนวัฒน์ ครูเกษตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5005111 ศุทธินี จันทร์ทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005112 นางสาวนันทนา วังคีรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005113 เจษฎาภรณ์ ค าเทียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005115 ทิพวัลย์ บุญทิพย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5005116 เกริกเกรียงไกร ข ากล่อม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5005132 สุดธิดา แสงแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์

5005177 จุฑามาส บุญกาญจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5005181 กรภัทร์ แก้วอินทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา

5005187 กนกอร เอี่ยมอ่อน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5005206 อมลวรรณ สกุลยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5005210 ณิชารีย์ ผลบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5005213 ปณิธิ วนสุวานิช โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5005214 ภูวนัย แสนค า โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5005230 จีรนันต์ ขันตรีทัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5005231 รุจิรา ท่อนแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5005232 คณาธิป แก้วเบีย่ง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5005233 พันรภา พันธวิทย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5005240 ปภณ สุขแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
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5005250 วงศธร ทองมี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5005260 วธูสิริ กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5005270 พีรณัฐ เงินอินต๊ะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี คณิตศาสตร์

5005280 ปฐวี รัตนเสถียร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5005281 พิษณุพงศ์ กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5005284 ภัทราภรณ์ เกียรติณรงค์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เคมี
5005298 ศรัญญา บ ารุงคีรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005310 เมธาพร เทีย่งธรรม โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ชีววิทยา
5005315 ชนิภา คงวราคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005316 ชาลินี ค ามะดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005317 ญาดา คงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005318 ทิฆมัพร ทองค าสุก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5005322 ณัชพร ศรีสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5005332 จิดาภา ขันทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) ฟิสิกส์

5005336 หทัยพัชร โตพุม่ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5005354 ชนิกานต์ มั่นทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5005359 ป.แก้วสกุลษ์ บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5005360 ป.สกุลษ์แก้ว บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี

5005363 วนัสนันท์ สังเกตุ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5005378 อภสร วงศ์ภัทรภาคย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5005379 นัยนิตย์ ธงสันเทียะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ฟิสิกส์
5005385 พงศนาถ นากลาง โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

5005401 ชุติพันธุ ์หาสิงห์ทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5005402 ภารตี ถนัดพงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5005430 ณัฐกร ลิมปนารมณ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
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5005431 ภัทรพงศ์ กองพรม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5005433 ณัฐณิชา ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5005434 ธัญญาวรัตน์ เเก้วย้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5005455 กชพรรณ ตุลสุข โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5005459 ณัฐณิชา ชินรักษ์บ ารุง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา เคมี
5005478 กชกร ศรีเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005497 สุภัทรา ทะสวัสด์ิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005523 ธนโชติ จันทร์คะณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5005542 ปริษา อ่อนปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5005543 อภิวัฒน์ คงรอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์

5005549 สุชานาถ พรมจันทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5005559 ศุภารนันท์ ช่างหลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5005586 กิตติธัช ค ามั่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา
5005610 ปณชัย สมใส โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5005618 สุพรรณิกา ศรภิรมย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี
5005621 ศรัญยู กฤติกาเมษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5005625 ชนาเดช กุลกรอม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คอมพิวเตอร์
5005627 ศุภเมท เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5005639 ภัทชรพร ค าพวง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

5005643 ภัครพงษ์ แก้วประสงค์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5005650 จุฑามาศ แก้วอัด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005653 จุฑามาศ ลาค า โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005686 ปภังกร พงศ์ช านะภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5005696 เบญญาภา กุนเทียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5005714 ณัฏฐ์นรี ทุมปัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เคมี คณิตศาสตร์
5005716 ธนวัฒน์ ศรีไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5005718 ภาราดา เถาว์สิงห์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5005725 กรณิศ แก้วจร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา
5005730 ณฐวัฒน์ มีเดช โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
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5005732 ปุณยธิษณ์ เกสรทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5005734 นิติรพี จิตรณรงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5005737 ธนิฌา เนตรอิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5005740 นางสาวศิรินยา แซ่สัว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5005746 กนกวรรณ รักษาชนม์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5005753 ปฏิพัทธ์ ราชวงษ์ โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์
5005765 ณัฎฐธิดา เปีย่มพาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5005803 นพคุณ สุทธะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

5005810 กัลยารัตน์ อินทรักษา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5005813 วรรณเกษร บุง้เจาะบาง โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
5005824 ณัฏฐิกุล รุ่งสว่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5005833 นัฐฐยา สักขะกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5005839 สุภณัฏฐ์ นิยมศิลป์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5005864 เมษญาณ์ คงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5005865 จินดารัตน์ ไพเราะ โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5005866 ณัฐภรณ์ ภิญโญยิ่ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี ชีววิทยา
5005871 กิตตินาท ประติโก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005883 ณัฐวุฒิ ด ารงค์พงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์
5005921 นณัฐชา เกตุกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี
5005967 เมษา บุญเกิด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
5005981 เอื้องฟ้า รวมเจริญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5005995 คณาธิป การกิ่งไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5006001 อัญญาภรณ์ ไอสันเทียะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5006008 ณัฐพล ชมเเก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5006024 สิรินดา ด้วงทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5006025 กชพร ภารไสว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี คณิตศาสตร์
5006028 พีรณัฐ อุตราชา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ฟิสิกส์
5006037 ชลกร กีรติศักด์ิกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เคมี คณิตศาสตร์
5006040 พีรวิชญ์ กันทะกะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
5006059 บุญญาวาส ศรีจริยา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี
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5006060 ประภัสสร หอมจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา เคมี
5006068 ปทิตตา พลหาร โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5006070 ภคนันท์ ยอดขยัน โรงเรียนหนองไผ่ ชีววิทยา
5006073 ณัฐฐานิต หย่ าวิลัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5006079 กรกมล วิชิตนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เคมี
5006083 กรกมล สุดทองมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5006089 ณภัทร เพชรป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์

5006103 นนทกานต์ จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5006109 ธนภรณ์ บุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5006111 ธราธร สุวรรณชาติ โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์
5006119 ณัฐธิดา ชาวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา คณิตศาสตร์
5006143 วรพล ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
5006145 จิตติภณ จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์

5006147 จริยกมล บุญมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5006175 ภรภัทร อ่อนเกตุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5006184 รัตนาพร วิสัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เคมี
5006186 ณัฐพนธ์ ไชยปาละ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5006204 บงกชรัตน์ ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5006205 อรอนงค์ เพชรเกิด โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5006229 ภาณุพงศ์ แก่นวงษ์ โรงเรียนหนองไผ่ คณิตศาสตร์
5006258 กชมน โสภักดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์

5006262 วีรพงษ์ รักหินลาด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5006264 ฐิติพล ฐิติเบญจพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ฟิสิกส์
5006270 กุลนัทธ์ พงษ์ด้วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี

5006279 กฤตภัค นริศราวุธ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5006297 นนธวัช กิตติวิโรจน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์
5006302 พรพัฒน์ ศรีเลศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
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5006306 นฤตาย์ วิไลศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
5006309 ศุภณัฐ ค าพุฒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

5006336 ณัฏฐชัย ปอแก้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

5006359
นายธีรธรรม์ สุวรรณ
รัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ฟิสิกส์

5006362 สิริยากร หมั่นบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5006363 ชนิกานต์ ทองไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
5006367 คันธรส ฉายะวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
5006370 ศุภจิตรา อินทร์แก้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชีววิทยา

5006372
ชลชิชา จันทร์มานะ
เจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา

5006374 กุลปริยา จันทร์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ชีววิทยา
5006379 ปุญญิศา อินดีค า โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
5006384 อรทัย ฝ่ายสงฆ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา

5006390 กันต์ภัสสร ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
5006407 กษมาภรณ์ กันต์โฉม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา
5006408 วิชญาพร กันต์แจ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา
5006416 จิรภัทร ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
5006419 จิรวัฒน์ เขียวประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณิตศาสตร์
5006448 สิรวิชญ์ วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5006469 สิริญญา วันอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
5006471 สุพิชญาฉาย ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5006473 พัทธนันท์ สุวรรณคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5006477 ศิริจิตร จันผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา
5006489 นวรัตน์ ภักดีสอน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ชีววิทยา

5006492
พงศ์นริศร์ ประพิตร
ไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์

5006496 สลิล พิมพ์ปรุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
5006506 ธัญพิสิษฐ์ เจริญข า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
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5006515 ภัทริกา ยศแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5006518 ปัณณธร ยืนยาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5006520 ณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ โรงเรียนจิตรพิมล ชีววิทยา
5006521 เมธาวี ขันค า โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5006526 ผุสรัตน์ รุ่งเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5006529 พรธวัล คงปราการ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณิตศาสตร์
5006533 พชร เเก้วครอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
5006560 ด.ช.นัทวัชร ชัยนอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
5006566 ธเนศพล ยอดเละ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5006569 พลกฤต สีสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
5006574 คัคนพรรณ กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
5006592 ธีรภัทร์ สิงห์จีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ชีววิทยา เคมี

5006594 อชิตพล ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

5006598 ปิยะนันท์ ตุนก โรงเรียนเพชรพิทยาคม คอมพิวเตอร์
5006600 พัฒนพล ศรีนาราง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิตศาสตร์
5006603 ชุติกาญจน์ อิ่มเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
5006608 ธนชัย อินทร์สอาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฟิสิกส์
5006620 ภัทชกฤษฏิ ์กาวี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชีววิทยา
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