
 
 

 
 
 
 
 

 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
1000648 สิปาง ลือชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
1001459 เบญญาพร อัคชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชีววิทยา
1001918 ภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดาราศาสตร์(ม.ต้น) เคมี
1001991 อภิชญา อรุณแจ้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา
1002220 ญาณวีร์ เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
1004234 จรณพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์ เคมี
1004703 ธนัชพร สุมิตสวรรค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา
1004707 ธันยพร สุมิตสวรรค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
1004879 ธัญวรัชญ์ ณีศะนันท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี
1005034 กัญญพัชร หมั่นบรรจง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา
1005105 ศศิชาติ พวงเงิน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1005148 ณัฐนันทน์ เตชะสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เคมี
1005944 ฐิตารีย์ ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี
1006027 สุนันท์ ปรีชญางกูร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี คณิตศาสตร์
3004685 ภูวนัตถ์ จันทร์เสรีวัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ชีววิทยา เคมี
3004688 อิทธิพร จ้อนแจง โรงเรียนนครสวรรค์ เคมี ชีววิทยา
3006252 พิภูศิริ นามบุรี โรงเรียนนครสวรรค์ ชีววิทยา เคมี
6000009 ธัญญลักษณ์ คงมา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6000010 ชัญญานุช ตระกูลสง่ายิ่ง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6000014 อรวรรยา โตทองสุข โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000015 กิตติกัญญา นิลวรรณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000016 สุภาพร มีทรัพย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000017 รัชชานนท์ นาคมี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000019 ธารารัตน์ อัศวะภูมิ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000020 ปุญญิสา ทุมเพชร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000021 กิตติธรา ชัยช่างชิด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000022 ปกาสัย ประทุม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา

6000027 ฐิติรัตน์ ถิ่นถา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2563
ณ สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จงัหวัดสุโขทัย
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6000029 นิราวรรณ จันทร์อินวิเศษ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000031 ธีธัช ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี คณิตศาสตร์
6000102 นิตย์อาภา มีทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6000105 ออมสิน เมฆลอย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000109 พันวุธ ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6000118 พาวิช ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6000131 จิรายุส ไชยวงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6000137 ณัฐพร ภูแสงค า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6000159 คุณานนต์ รุ่งสองเเคว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ฟิสิกส์

6000248 กฤตติกา ใจทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) เคมี

6000270 จิตติพัฒน์ ถาปาวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี คณิตศาสตร์
6000274 แพรววรรณา ทองค านุช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6000277 สิริยากร เกิดทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6000278 อภัสรา ภูม่ณี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
6000280 นิติศาสตร์ เเจ่มจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6000282 ภูวิชญะ อุตสาหกิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6000283 ศิวกร ทับทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
6000289 วิวิศนา อ านักมณี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000293 ณพรรษ บุญส่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
6000306 ประภาวรินทร์ รุ่งโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6000323 ชัชวัชร กรรณิกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6000331 อัจฉราพร ปิตตาแสง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000348 ชนิกานต์ ดวงจันทร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000364 กตัณณ์ พรหมมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6000393 ดารินทร์ ศรีศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6000394 จีรนันท์ ศิลสนิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6000395 พงศกร สุขจ้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6000396 ณัฐนันท์ แสนโกศิก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6000451 พรรณทวรรณ โกศิริ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี

6000479 จักรภัทร ปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) ชีววิทยา
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6000480 กนกพิชญ์ บัวศรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000515 ณฐพร ใยไม้ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000572 ปานชีวา สิงห์ทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000658 วรรธนัย ใจท าดี โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี ชีววิทยา
6000662 กัญญาวีร์ บุญรัตน์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
6000684 อธิวัชร ชูเนตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6000689 โสภณัฐ ฤกษ์ดี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000693 ดวงฤดี ดีดวงแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000694 ปทิตตา ล้ิมปัญญาเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000697 กันยามาส สุคนธจันทร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000700 นิรดา ค าปวนสาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000701 ธนเดช ล้ิมปัญญาเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ฟิสิกส์
6000747 จิรภัทร์ เพิม่สุข โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000767 ภัทรวดี ธรรมราช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000768 ธนภรณ์ มะโนธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000769 กัญญานัฐ สังข์จันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6000793 ศุภิสรา ก าเงิน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000864 มัชฌิมา โพนาแก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000870 ปภาวรินท์ ผากอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000874 ภัทราพร ภูขมัง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6000877 ณภัทรากร ล่ิมบุตร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6000944 ชฎาพร นะมูลมอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา เคมี
6000949 ปวิชญา อ่อนอ าไพ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6000968 วรรณรัตน์ มีสวัสด์ิ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6000974 รัตนาพร ขอบทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ฟิสิกส์
6000980 พิมพ์พลัช แม้นอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

6001023 ธิตาพร สมพันธ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

6001034 กนกวรรณ ชูเชิด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6001051 ธวัลรัตน์ พงศ์ราศรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6001087 ธัญสุดา เรืองดี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6001092 ญาณาธิป กัลยาณธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
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6001096 อภิชญา บัวผัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6001097 ปรนุช อิ่มกุลรัชต์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6001108 จรรยพร มั่นจิตร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001109 จรรยพร รอดสน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001111 ธนพร นายอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001112 ปุณณวิช เปีย่มเงิน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001114 ศิโรรัตน์ เหมันต์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001117 ชลธิชา ต้นขลิบ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001119 สุภาภรณ์ หร่ังยิ้ม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001120 ศดานันท์ จ ารูญ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001124 สลิตา กลึงสัตย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001154 กฤช ป๊อกหลง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6001173 บัณฑิตา บุญชู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6001178 วณัฐทินี ค าเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001179 เบญญาภา สังข์ทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001182 ชาลิสา กันทิยะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ฟิสิกส์
6001184 ศิริวรรณ เวฬุมาศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001186 อภิสรา คงศิลป์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001205 เดชาวัต ม่วงสังข์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ฟิสิกส์
6001210 ชญานนท์ เนืองศิลป โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001228 สพลดนัย สุขจิรไพศาล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์
6001240 ธันยพร เพีย้มแตง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001245 กมลชนก ค ามาอ้าย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6001254 กัลยรัตน์ สลักทองค า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001264 กุลปรียา ภูต่ระกูล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
6001269 ณภัทร ทัพไทย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6001280 ณัฐภัสสร พลชนะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001282 ศศินา ถึงอัมพร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001303 ชนิสรา เชื้อผู้ดี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ฟิสิกส์
6001310 ภาสินี พูนเพิม่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001312 นันทพร ด้วงโสน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ฟิสิกส์
6001317 ชินโชติ ทวีมนูญ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
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6001318 จินต์จุฑา ศิริพงศ์สวรรค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

6001335 ภาพิมล ตาค า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

6001352 กิ่งกาญจน์ ภูบาล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6001427 นัทธพงศ์ นิ่มมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6001496 ธนโชติ ดีหล่อง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์

6001501 ชินานาฏ ทองดี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

6001506 พีรณัฐ ใคร่กระโทก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6001516 กุลิสรา ชุบเล้ียง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001517 นัฐพงษ์ พึง่เพ็ง โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
6001524 ภูมิฉัตร บุญเมือง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6001525 พีรพัฒน์ อิ่มเอิบ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6001545 อดิศร ดารดาษ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี ชีววิทยา

6001547 รุ่งไพลิน มั่งค่ัง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6001552 ระพีพร ขันสวะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี ชีววิทยา
6001560 ณัฏฐณิชา ขอสุข โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001578 อรชพร นิลก าแหง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6001585 สาริศา พากเพียร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6001589 ณัฎฐา เทพจัน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6001590 พิชามญชุ์ ปรารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6001643 นริศรา เมืองหลวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6001658 กนกพร ประถม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา

6001663 พิมพ์พิกา ชาติราษี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6001677 พาทินธิดา คงคีรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6001679 ปุณยวีร์ ธรรมกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
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6001755 กนกพิชญ์ ชัยวิเศษ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6001814 กุลภรณ์ กุลพรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6001816 อรัชพร นิมานะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี

6001817 ณัฏฐณิชา มะรังศรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6001819 ณัฐพงศ์ สุวรรณทา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์

6001872 วิภาวิน รักประกิจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6001904 วุฒิพร มากมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
6001905 ศิรา เอี่ยมภู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
6001911 วรัชยา เป้ก้า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6001919 ทวีศักด์ิ เอี่ยมมาก โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6002013 กิตติพันธ์ อ้นเล่ห์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คอมพิวเตอร์
6002020 จุลจักร จันทร์อิ่ม โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
6002053 ฟ้าใส บุสบัน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ เคมี
6002177 สุภัททรา พิณศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6002191 ธนพร พรมนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี

6002197 กิตติมา แสวงลาภ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

6002205 ชนิกานต์ รักแย้ม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6002288 กฤติยาภรณ์ เนียมส าฤทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
6002290 นันท์ณภัทร เม้าทุง่ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

6002302 ภัทรภพ กันทะวงค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

6002316 พรพร โคตรจันทึก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6002468 สววรยา ชัยวิเศษ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6002469 ณิชชยา เกษรพรหม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6002470 ณัฐวิภา เกษรพรหม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2

6002473 สุภาวดี มักไคร้ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6002497 ปิยมน แก้วทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6002501 ธัญญาเรศ พึง่วงศ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ เคมี
6002538 อินถวา พุดซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6002579 ปริยพงศ์ กิมพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6002646 นิภัทร พวงพันธ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
6002773 ปณิธาน ล้ิมสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
6002800 หงส์หิรัญ อ่ าเคลือบ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
6002832 ณัฐณิชา ดิษสาย โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี ชีววิทยา
6002843 พิมพ์รภา นาคปัจฉิมสกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6002846 นิลพัฒน์ แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ฟิสิกส์
6002847 คุณธรรม เมฆไตรรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
6002869 รัชตะ พุดซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6002881 ธีรภัทร ตามาตา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
6002946 วัตถาภรณ์ รักถึง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6002961 แก้วตา พูลเกล้ียง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6002982 มณฑิรา อยู่พุม่ โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์
6002999 อัญมณี จันทร์เจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6003003 ปณิชา วิศิษฏ์สุนทร โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6003014 วรานนท์ แก้วนัยจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6003021  ุสุพิชร์ญา พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
6003029 สุรพงศ์ ปัน้ล้ี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6003061 วีรดา ปัญติ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี

6003063 กนกพร บุญจูบุตร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

6003064 ประกายแก้ว บุญโหล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6003130 ชุติกาญจน์ อินจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์

6003131 ชิตาภา เเซ่โซว โรงเรียนอุดมดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
6003158 กมลชนก วงศ์โดยหวัง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
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6003159 ณฐพร เฟือ่งฟุง้ โรงเรียนอุดมดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) ฟิสิกส์

6003161 กนกพล ด่านวัฒนพานิช โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี ชีววิทยา
6003162 พงศกร วงศ์โดยหวัง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์

6003183 ณิชนันทน์ วังคะออม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6003197 วีรภัทร วังคะออม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6003205 สุรวิวรรณ ดีทุง่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6003206 เจนสรร เพชรทูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6003244 ธิดารัตน์ เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ชีววิทยา

6003248 พรหมพร พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) เคมี

6003291 อัครวินท์ ภูทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6003302 อภิญญา โสคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6003309 ศุภวัฒน์ ส้มส้า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6003328 กัญญพัชร แจ้งนคร โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6003334 จารุวรรณ ทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6003375 สิรัชชา กิจเกษมพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6003452 นารีรัตน์ พ่วงน่วม โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6003472 อภิญญา เพิม่สุข โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6003476 ปภาวรินท์ ทองรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ เคมี
6003497 วริศรา จันทรา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
6003537 ภัททิยา สุขสวัสด์ิ โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6003541 มลญา พินศรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6003586 ธัญชนก ทองสงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี

6003587
พิมพ์นิพัทธ เกษมสันต์ ณ 
อยุธยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา

6003595 ปัญญารัตน์ ทัสสกุลพนิช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6003597 ชนัญญา ปกจั่น โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6003598 กฤติยา เหมือนชู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6003623 พีรัชชัย ใจประสงค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6003633 ปัณณวิชญ์ มะโนน้อม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
6003638 ฟารีดา นวลเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6003639 ชมพูนุช ใจแปง โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6003640 กนกวรรณ รอดสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6003641 วาณิชา เสาร์แบน โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6003642 วริศรา จังกินา โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6003734 พศิน คีรีทศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6003744 ศรัณยพงศ์ วาดเอื้อยวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
6003770 ภูมิรพี บรรจบ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6003814 ศุภชัย แก้ววิเชียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6003844 ภาณุพงศ์ ศรทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6003845 คณัสนันท์ น้อยนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6003847 ธริญาภรณ์ เต่าเล็ก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี คณิตศาสตร์
6003848 กัลญาณี กล่ินหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6003894 ธนวัฒน์ เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6003900 กัมลาศ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6004113 ธนภูมิ หาญก าธร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6004114 วาสิน สายสินธุ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6004128 อรวรรณ จันทร์ทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004204 ลัทธ์พิชชา อยู่นัด โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004217 นางสาว อรวรรณ ออมสิน โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004218 อาชาณีย์ วิมุขตระกูล โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004221 จอมขวัญ ชื่นอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004223 ชนานันท์ ข าทุง่ โรงเรียนอุดมดรุณี ฟิสิกส์
6004225 ปัทมวรรณ อยู่นาน โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004259 อริสรา พึง่เรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004283 รัฐศักย์ ทรัพย์สุข โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา

6004286 ขวัญสกุล ไชยโย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6004290 ศิริณัฐ ศิรินวล โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6004304 อินธุอร พลพุฒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6004312 ไพลิน บริรักษ์เลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6004316 ปริสา หาญอุไรพงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
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6004318 วิชชากร หมื่นรัก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6004327 สุรพัศ มะลิซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004328 ชนากานต์ สาคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004329 กนกอร อินผูก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004330 ปฐมาพร บวบมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6004357 ณัฐชยา โทนทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6004361 พัทธดนย์ บุญดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6004382 เกวลิน ศิริโภคา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
6004390 นภาพร กลัดแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี คณิตศาสตร์
6004391 สิรภพ พูนประชา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6004408 ก้องภพ เมฆพุฒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6004445 ปุณยาพร ลือโฮ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004459 จักรพันธ์ ทรดิษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
6004497 กรกต พุฒิพลายงาม โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004566 ฐิติยา พึง่พัก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004610 อนพัทย์ ด่านจิระมนตรี โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์
6004627 สิริอาภา กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์

6004640 เศรษฐิพงศ์ พุฒเพ็ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
6004658 ก้องภพ คชาธาร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
6004670 ธฤตวัน นาคสวัสด์ิ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6004682 สิริกร สังเกตุใจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี ชีววิทยา
6004690 ปกาสิต เพ็ชรพุดจาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ เคมี
6004734 พรทรัพย์ กล่ินอ าพร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6004736 พิมพ์มาดา แก้วทุง่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004737 มนัสพร ทองอุไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004738 ณัฐลดา นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004739 นิชา ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004740 สุภนิดา แก้วเมืองกลาง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004741 พัชราภา  ประภาสัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6004742 รักษิณาพร ยิ้มยวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004745 ทิพเนตร จันทร์ทุง่ โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
6004746 ณัฏฐณิชา เนียมหอม โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี ชีววิทยา
6004767 ณภัทร นิ่มนวล โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
6004768 มนัสนันท์ แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004808 พิมพ์กุลชา ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี ชีววิทยา
6004817 ปุญญวัชร์ ชัยรักษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6004870 ปิยังกูร แก้วเก่า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
6004880 อรวรรณ ลือหม้อ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004881 สุชิตา ศรีสมบัติ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004882 กิตติพัฒน์ จันทร์ตรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6004883 ชนากานต์ ธรรมเจตนา โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004893 รัญชิดา พัดพิน โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004901 วรัญญา จริยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6004902 พรรณวดี โฉมห่วง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6004914 พิจิตรา ดีเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004966 นัยน์ปพร อินจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004983 กรรณิการ์ เทศทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004984 กมลวรรณ บุญสุข โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004986 ชุติกาญจน์ เผือกแดง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004987 ภัทรจิรา จันน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6004989 ตีรณา เล่ียมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005012 สุรยุทธ เจือจาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
6005059 ทิพธัญญา ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005084 มนัสนันท์ แตงอ่อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6005092 ธเนศ ทรัพย์ร าลึก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ฟิสิกส์ ชีววิทยา
6005109 เบญญาภา คงหมื่นรักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
6005126 กัณธณญา คงกระพันธ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6005161 คุณานนต์ พยัคฆน์้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6005171 คุณากร โคเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6005192 ธีรเมธ อินทรโชติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005234 ชมพูนุท เข็มทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6005253 ธนวัต พุม่เกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6005254 กิตติ มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
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6005255 นิพาพร โพธิส์วรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6005256 นิติพงษ์ โพธิส์วรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6005263 ภคญาณ์ เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005264 สุภาสินี สุดจิตร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6005285 วรัญชญา นพคุณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6005303 อุไรวรรณ  สาสี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี คณิตศาสตร์
6005306 ทัตเทพ คุ้มแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6005307 จักรราช เมฆเครือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6005308 ณัฐวุฒิ หนานนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6005326 ณิชาภัทร แก้วหิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005334 ธนกรณ์ ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6005353 สรยุทธ แก้วถม โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์
6005410 นฤนาท ประถมอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005411 ปุณยวัจน์ กระพันเขียว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005412 กิตติวินท์ เขียวขาว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005420 พิมพ์รัชตะ สุทธิประดิษฐ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์

6005461 พสิษฐ์ ทองภรไพโรจน์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6005463 ณัฐพงษ์ ทิพพาหา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6005464 กรวิชญ์ แสงเทียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์

6005466 วรนิษฐา พงษ์ภา โรงเรียนอุดมดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

6005498 พีรดา อยู่คอน โรงเรียนอุดมดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) ฟิสิกส์

6005546 ศุภณวิชญ์ เทศสิงห์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6005550 ปรายฟ้า รุ่งเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005551 ณัฐธยาน์ แก้วบังเกิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6005552 กมลวรรณ ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6005555 สุปรียา ทองอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา

6005571 ปัณฑ์ชนิต เตชะสืบ โรงเรียนอุดมดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
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6005573 ธีร์ เดชะปรากรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6005585 ญาณิน เดชะปรากรม โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6005590 วัณณุวรรธน์ สีนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
6005591 กษิดิศ สายเนตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
6005594 ณภัทร งามนิกุลชลิน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6005596 พงศธร สังข์จันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คอมพิวเตอร์
6005597 นิติพนธ์ ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6005601 รัฐพล ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนอุดมดรุณี ฟิสิกส์
6005605 สมิตานัน พุม่เรียบ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005613 ณัฐวุฒิ สุขอ่ า โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6005614 ภิญญดา เกษมส าราญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6005619 กรกนก เล่ียมประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005629 ธนโชติ อินทร์ชม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ฟิสิกส์
6005651 พงศกร ทองอิ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005657 อรพรรณ บุญมี โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005674 พิมพ์ลดา ศรีแสนสุข โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005679 ชฎาพร ศรีแสนสุข โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005706 นันท์นลิน สิงห์กรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์

6005717 สุจิตรตา แสนกา โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6005728 ศุภวิชญ์ กลีบส าโรง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005751 ฑิฆมัพร ก้อนเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6005752 วริศรา กิ่งก้าน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005754 บุญญาพร สินสะอาด โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6005755 กัญญาภัค เม้าก าเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6005777 ปิยนาถสิริ เงินคง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005779 สรัลชนา ทานะมัย โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี ชีววิทยา
6005781 นวพร เอี่ยมมี โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี ชีววิทยา
6005784 ปางบารมี เขาค่าย โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6005785 กัลยรัตน์ ทองปอนด์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005787 ปารวี บ่ายคล้อย โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6005788 ณัชชา นาคทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
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6005789 ญาณิศา นันธิใจ โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6005802 สรัลธร ทิพวัน โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005830 นวปฎล น้อยยม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์
6005835 บุรัสกร เลขวรรณวิจิตร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6005843 ณัฏฐณิชา ช านิ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005846 จิดาภา พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์
6005847 คุณามัย เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์
6005849 หรรษลักษณ์ แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์
6005851 ธัญชนก พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6005854 คณภรณ์ ภูทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์
6005857 ทัตพิชา เพชรไพศาล โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6005858 อนุธิดา ไกร กิจราษฎร์ โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6005872 ธีรดนย์ ยาหมู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
6005880 สิตาภา ณัฐฐากิตติคุณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6005888 สิทธิกร สุวรรณโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6005889 จุลจักร ค าโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6005895 นพณัฐ อ้นมั่น โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6005919 อศิรวัชร์ นิลก าแหง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์

6005932 สุวีรยา ตุลยฤทธิกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6005974 ศุภิสรา พรหมฉิม โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6005976 บุณฑริกา เสือทอน โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6005979 ฮูเซ็น เอี่ยมเรไร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6005984 ธรรมดนย์ ชมชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6005991 ปิยวัสส์ ยืนยงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ฟิสิกส์

6006010 พลธรัช จันทร์งาม โรงเรียนอุดมดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
6006057 สุนิชา ศรีคล้าย โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006064 นัทริกา เอี่ยมอ้น โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006074 อรไพลิน ประไพสุวรรณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6006075 ธันยาสินี คงประจักษ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6006076 รุจิรา โสภณสุวภาพ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
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6006078 ภิญญาพัชญ์ ด่ืนตา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6006081 พัชสุดาพร ตามเพิม่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6006091 สิริพันธ์ ต่ายมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6006096 จิรัฏฐ์ แสนทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ฟิสิกส์
6006101 ณัฐภัทร น าทรัพย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6006104 ฌานพัฒน์ ยาอยู่สุข โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6006113 รัตติยา กรศรีมหาลาภ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6006114 รัตนากร อ้นนา โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006118 ศุภนุช เล่ียมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6006129 ศุภรัตน์ วงษ์สาริกิจ โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6006130 จิรภัทร แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนอุดมดรุณี ฟิสิกส์
6006134 ศุภดา เล่ียมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6006152 บัวบูชา วุฒิสารเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6006190 ทิติยา เลิกม๊อก โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006191 ธนัท แก้วจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
6006192 นายณัชพัฒน์ จิตกล้า โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006198 ปวริศา จิตกล้า โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006199 ชิษณุพงศ์ โสฬส โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
6006201 ทิพย์ไปรยา วงษ์บุญยัง โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006214 นรบดี เหล่ียมไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ฟิสิกส์
6006243 ชนากานต์ ชีววัฒนรัตน์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คอมพิวเตอร์
6006247 ธนาวุฒิ สอนวงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6006249 นวภัทร อ่ าวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
6006266 ธิษณะ ผกาวิสุทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6006271 ปวริศ สาระมนต์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
6006277 รชตะ ปัน้ทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6006280 กฤติยา ศิริโชติไชยกูล โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006300 วรพล ปานเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
6006326 กษมา นาคินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6006329 อนวัช แสงมาตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006330 ธญาณี สังข์เถื่อน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6006331 วริษฐา คงแสง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
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6006347 บุณยานุช มาสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี
6006356 พีรณัฐ อินทรหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6006361 ธนสิน แก้วเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6006365 ศวิตา เนียมแสง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6006366 ธนัพร พรมประดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี
6006381 กานต์รวี อินจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์
6006395 นิรภัทร น้อยน๊อต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา เคมี
6006426 วริสรา แก้วหิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6006430 ณฐพร ไพรินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เคมี ชีววิทยา
6006479 กรวิชญ์ พิมพ์ตะคุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิตศาสตร์
6006484 บุษบา จินดาเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เคมี
6006486 ธีรนาถ อ่ าวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006498 เกียรติก้อง เครืออยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006507 ภัทรากานต์ วงศ์ค า โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006516 ธนภรณ์ ศิริมงคลขจร โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006524 พิชญุตม์ เล่ียมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006527 ฐากูร มีประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006537 กฤษฎา ทองอุไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชีววิทยา
6006539 นภัสสร คงน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา เคมี
6006553 ภากร พึง่พันธ์ุ พึง่พันธ์ุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณิตศาสตร์
6006558 กวิสรา ตันเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006559 สิริกาญจน์ แน่นดีนพฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006564 พรปวีณ์ โสฬส โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006565 อรนิช ด้วงลอย โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006568 พิณทอง ทิพย์รี โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006570 ชามาวีร์ เนตรสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา

6006572 นวินดา ล่ิมภูษิตเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

6006577 ศิรินารี ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006578 จิดาภา ปลูกสร้าง โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006579 ธันยชนก ศรีมาลัย โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006580 พรปวีณ์ อยู่ คอน โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
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6006582 สุชญา ผ่องใส โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006585 จินุชนัน กล่ินหอม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6006586 ภทรวรรณ ทรัพย์ร าลึก โรงเรียนอุดมดรุณี เคมี คณิตศาสตร์
6006590 ญาณสิริ เดชะอังกูร โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006593 ปุณญิศา คล่ีใบ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006595 ชัญญานุช ทับเนินทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
6006606 ธัญมาศ กองทุง่มน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ชีววิทยา
6006615 กุลภรณ์ ฮุงหวล โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006617 จิรัฐติกาล ศิริธนานุกูล โรงเรียนอุดมดรุณี คณิตศาสตร์
6006619 วรรณรัตน์ ชาญสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี ชีววิทยา
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