
 
 

 
 
 
 
 

 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 
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1000795 ธนทรัพย์ เอ็บมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์ เคมี

1001579 พิชาภพ บุญคล้าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

1001929 สโรชา กล้าหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

1001931 พรไพลิน รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ฟิสิกส์

1002589 ธฤตวัน แก้วยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์

1003133 ภัคจิรา จตุรทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

1003265 พิมพ์ชนก ทองแถม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์

1004068 คณิน น้อยศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คอมพิวเตอร์
1004871 สุทิชา โกษาแสง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี
1004968 ชลดา ค าเทพ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา เคมี

1006232 จัตุรงค์ บุตรชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6001110 อรทัย นวนน้อย โรงเรียนเมืองเชลียง เคมี
6001121 ศิรินทรา ดีอ่อน โรงเรียนเมืองเชลียง เคมี ชีววิทยา
6001122 ณิชกานต์ เนตรโสภา โรงเรียนเมืองเชลียง ชีววิทยา เคมี
6001123 อาภัสรา พรมสัน โรงเรียนเมืองเชลียง เคมี ชีววิทยา
6001125 นิดานุช ค้างคีรี โรงเรียนเมืองเชลียง คณิตศาสตร์
6001128 กิตติยา ไชยบัวแก้ว โรงเรียนเมืองเชลียง เคมี ชีววิทยา
6001144 ชุลีพร เพิม่อุสาห์ โรงเรียนเมืองเชลียง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
6001145 วริศรา ป้องเคน โรงเรียนเมืองเชลียง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
6002801 ปิยะรัตน์ ประดิษฐ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2563
ณ สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดิตถ์
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6003355 จีญานันทร์ เจริญศิลป์ โรงเรียนเมืองเชลียง ชีววิทยา เคมี
6003741 กัญญาลักษณ์ บัวศรี โรงเรียนเมืองเชลียง เคมี
6003742 ญออินทร์ อุดมวัฒนกูล โรงเรียนเมืองเชลียง ชีววิทยา
6003743 วราภรณ์ กอนวงศ์ โรงเรียนเมืองเชลียง เคมี
6003745 จิราพรรณ แสนขัน โรงเรียนเมืองเชลียง ชีววิทยา
6004578 กิตติพงศ์ ปัทมาสศนุพงศ์ โรงเรียนเมืองเชลียง ชีววิทยา
6005875 สุชานาถ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเมืองเชลียง ชีววิทยา
6005891 พิชชาภา ทองวัน โรงเรียนเมืองเชลียง ฟิสิกส์
7000090 ภัชชา พรรณา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7000130 วริศรา จิระเดชประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี คณิตศาสตร์
7000351 ภีรวิช ภักดีภิญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์
7000357 กัปตัน พึง่เป็นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
7000469 ขวัญจิรา พรมโกฎ โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7000505 ธัญจิรา หลงเวช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์
7000532 วรวิช บ ารุงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7000573 กัลยารัตน์ ค าคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7000782 ฉัตรนภา ติละ โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา เคมี
7000848 ขวัญชนก ศรีนิลทิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7000879 ปิยธิดา รังแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7000934 พีรวิชญ์ ค าฝ้ัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7000950 กนก เง่ือง จันทร์ทอง  โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7000969 ปภาวรินท์ บุญทันมา โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
7000972 กิตติพศ เรืองมั่น โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา เคมี

7000983 นวพร สอนสี โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7001077 กัญญาวีร์ ท ามาสี โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ฟิสิกส์
7001078 สิรินันท์ ติค า โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
7001080 ณัชชา เกตุอินทร์ โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา เคมี
7001081 ชรินพัชร สุลา โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ชีววิทยา ฟิสิกส์
7001100 ธนัญญา ทิพย์พรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
7001131 กนกไผท กาวี โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7001201 วิรัลพัชร พันไพศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์
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7001209 ธนัชญา เหล่ียมเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7001243 เพียงดาว ลมแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001324 ธนธรรณ์ ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7001333 ธนัญญา ทองบ ารุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7001489 ปภาวีธนภรณ์ ล าอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001551 ณกฤช ลิยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
7001608 ธวิวรรต สอนเณร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7001637 สิริวรรณ ชนันชัย โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
7001660 ธีร์พัฒน์ ก้อนอาทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7001684 วรนิษฐา ละเอียด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001685 สิริกานต์ อินสืบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7001686 พรหมมาศ มูลน  าอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001687 นพวรรณ สุ่นปุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001690 กานต์รวี เกิดคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี คณิตศาสตร์
7001693 ชนกชนม์ สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7001735 อัครมณี อัครวณิชเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001736 อารณีย์ ทานา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001740 ชนิดาภา นาคสวัสด์ิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7001770 ชนิกานต์ กล่ินเอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001789 กัญญาณัฐ ศรีพลากิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
7001821 กัญญาวีร์ พันธ์ส าเนียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001824 อนรรฆ สันตินรนนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
7001827 ปนัสยา นาคสนอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7001833 ชาลิสา ศิริวงศ์ไชย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001834 ศุภนิดา โปร่งใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001842 พรชนก มีอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001849 กัญญาพัชร ส านวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001850 ภัคจีรา เตโชฬาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001852 พรชนัน พรมน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001853 นภัส ทองใบบน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์
7001856 ศิริกัญญา สิมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001857 ธนัชชา พานิชย์วิลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
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7001858 ญาดา อินทรลาวัลย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001859 ปรียานัฏก์ อุปหล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา

7001863
ขวัญเพียงขวัญ 
อาภาศุภวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

7001871 กมลลักษณ์ เย็นยอดวิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา

7001878 ธัญญรัตน์ เวชพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7001879 ขวัญแก้ว ศรีบัวรินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001881 ชุลีพร ขันลื อ โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ เคมี ชีววิทยา
7001884 วรัญน์วี สิทธิอาจณรงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7001886 ภัทรนิษฐ์ ค าหอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7001888 ณัฐทอนงค์ โปธิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001892 สิรกัญญา ตราชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001894 วรรณรดา อยู่วรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7001920 ปิน่นารี พร้อมมิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7001939 วริศรา ตันติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
7001943 วริศรา มีอินถา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา

7001964 ภาคีย์นัย แสงเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) คอมพิวเตอร์

7001977 ชาลิสา อ้นภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7001994 ปรานชนก โกศลดิลกกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7002003 น  าทิพย์ จินดาทจักร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7002004 บุณยนุช ห่วงรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์

7002008 กชพร เหล็กค า โรงเรียนอุตรดิตถ์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) เคมี

7002011 พลกฤษณ์ แก้วเปีย้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002017 พิชญะ รัชผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7002021 พัทธญา บุญนิล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7002029 ธนภรณ์ หอมขจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) คอมพิวเตอร์
7002073 กวินธิดา ลินติดต่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7002099 ทิพสุดา มณีเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7002122 ฉัตรพร บ ารุงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
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7002124 กรัณ คล  าชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7002126 ปานรดา คล  าชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7002127 สิดาพร พุม่พวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น) เคมี
7002129 ชมพูนุท แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7002132 ชวัลลักษณ์ กุลประสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7002133 รุ่งธิดาวรรณ โอดเทิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7002134 กฤติมา ทองค าเปลว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7002144 นนทพร เสียงดัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์
7002148 รัชพล แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7002149 ชนม์นิภา รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7002152 วรวรินธร พลฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7002154 สิรินารถ เอื อมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7002156 ธนาพร กันภัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7002158 ณัฏฐณิชา ชูโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7002159 ชลธิชา สายชนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7002160 นัทธ์วรินทร์ คันทะเรศร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7002162 ปณษร สีสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
7002164 ชุติมา ต่อมยิ ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7002165 ชญานี บุญเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7002171 พิมพ์พิสุทธิ ์ดีมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7002173 มัณฑนา สุริยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7002175 ปวิญาภา รังศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
7002184 กิตตินันท์ ท้าวอาศา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002186 ภาณุพงษ์ ค าคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7002189 ชาลิสา ขาวเมืองน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7002190 อัครมณี ขันทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
7002198 พงศ์พิทักษ์ รอดพุฒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002202 ธนภัทร รัตนพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7002206 ปัทมวรรณ คุ้มแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
7002224 ปวีณา คงถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7002235 มุทิตา สมบูรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์
7002244 ถาวรีย์ ขันใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
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7002252 ศจีพรรณ ศรีจันทร์มาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7002256 ศุภกร ท้าวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002257 ชลกานต์ เกรัมย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7002258 วรัญชิต พานิชย์วิลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002285 วกุล ณัฏฐ์ร า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7002311 ฮุสนา รัตน์ทวีป โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7002355 โชติกา ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี คณิตศาสตร์
7002367 กฤษณพงษ์ เกตุแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี

7002369 ปวรวรรณ ค าคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7002370 พัทธนันท์ เสนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7002371 พิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา

7002398 สิรภพ พร้อมญาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7002403 อริสา ค าจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7002405 รวงข้าว มีวังแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7002409 จิณห์นิภา เจริญเกษมวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002414 ญาณินท์ เถื่อนทัพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002417 ภัทมน น้อยหัวหาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002419 ณัฐฐากานต์ ไชยสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002449 กมลชนก อัศวกิติพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7002450 รินทร์นภา รัตนสากล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7002503 พิชาภัค ทองสุทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7002513 ภัคจิรา ทองสุทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7002557 ภัคจิรา มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7002563 รชต คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี คณิตศาสตร์
7002578 กวิตา แดงวิจิตรวรกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002598 ฐปนรรฆ ์ถนอมคุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
7002636 ณัฐวีร์ อุทัยชิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7002655 ณิรัชพร วันดีสอน โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ คณิตศาสตร์
7002722 เฉลิมขวัญ สุวรรณจัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7002723 น.ส.รสินทรา ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
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7002728 สุกฤษตา มาวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7002745 มลวิพา ศิลป์พรมอาจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7002759 กิตติพิชญ์ อินทะเรืองรุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี คณิตศาสตร์
7002782 กนกกานต์ สมวานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7002819 สุชานรี ชังแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7002822 ณัฏฐณิชา จ าเริญวัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7002824 ชัยชนะ จังติยานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7002845 กมลชนก ดีบุกค า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี คณิตศาสตร์

7002855 ฌามรมาศ แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7002898 ธวัลรัตน์ เกื อสกุล โรงเรียนพิชัย ฟิสิกส์
7002900 ชนันธิดา จันทร์ภูมิ โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา
7002915 กชนิภา บูรณะพิมพ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002917 ธัญชนก ไชยสวัสด์ิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002918 ปานไพลิน กิ่งวิสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7002923 สุธีกานต์ สัญจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7002924 ศศิภา จันทร์ยวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7002927 ชญาดา เข็มภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7002937 บุญรดา ทิทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7002938 นางสาวณัฐนิชา พาสพิษณุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002948 นภัสวรรณ เพียรพัฒนรัฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7002972 สุภาวดี ทองค า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี คณิตศาสตร์
7002990 นัชชา นราพินิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
7003106 ณัฐธิดา ถาค า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7003107 ชนัญธิดา นาคบัว โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา
7003108 กนกวรรณ โห้พา โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา
7003109 พีรวิชญ์ อยู่อ่ า โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา ฟิสิกส์
7003110 ฐานนันท์ สิงห์เปรม โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา
7003112 รัชชาพร บัวนุช โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา ฟิสิกส์
7003113 น  าเพชร คงศิริ โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา
7003114 บุญญาพร ดีรัตนากร โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา
7003115 พัชราภา คล้ายกล่ า โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา
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7003118 จลิลดา แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนพิชัย คณิตศาสตร์
7003119 กัญญารัตน์ อยู่นคร โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา
7003122 ศุภวรรณ หมื่นละม้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์
7003132 วิไลลักษณ์ พลชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี คณิตศาสตร์
7003136 ภภัสสร ใจก้อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7003175 นวิยา พงศ์วิทยเวคิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา

7003177
จ๊าด ละออง มัดเดอเเลน 
เฟสซาร์ด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์

7003241 ณรงค์ฤทธิ ์โพธิท์อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7003266 กฤตพณ พรมละ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7003278 ณิชาภัทร จันทาทับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี

7003304 อรณิชา อ้นทุง่ยั ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7003308 ชุติกาญจน์ พ่วงสมจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7003338 ภูริชยา เล็กอรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7003341 สุกฤตรัชญา จันทร์รอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
7003352 สุวภัทร นพรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7003371 สุดารัตน์ ค าอ้าย โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
7003372 พฤษภา หิตมูล โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
7003411 นพวรรณ ปลื มหทัยทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7003416 พัชรภรณ์ แสงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7003419 เจษฎา แสงม่วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ชีววิทยา ฟิสิกส์
7003422 นัตชชรัตน์ รัตนอาจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เคมี
7003423 นันทิชา อยู่ป่าสา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7003424 พรสวรรค์ มณีศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7003426 ธัญญาลักษณ์ เสือน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เคมี

7003445 ไกรษรสีหะ กองแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7003449 เบญจมาศ เมาลีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7003453 รติมา ถ  าบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7003477 สุกฤษฎ ปราบสมรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7003499 ณัฏฐนิช เหรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
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7003509 กฤตพล ค าเพราะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7003521 พัชรพร กองมา โรงเรียนน  าปาดชนูปถัมภ์ ชีววิทยา
7003552 นพรัตน์ เอี่ยมท่า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7003650 อนันตญา ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7003704 นราวิชญ์ พรมอ๊อต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7003707 สุพรรษา ใจหลัา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7003714 เธียรวิทย์ แผดศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์
7003715 ชญาน์นนท์ พัดเทพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์
7003729 คณิศร พันธุท์อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7003749 สุดทีรั่ก สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์
7003788 กมลวรรณ ทุย้แป โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7003812 นิทิพร ค าภินวม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7003822 อภิชญา ธีระวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7003823 กมลพรรณ ใจเป็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7003853 ณัฐนิชา หอมตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
7003897 ธันย์ชนก พุม่อรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7003915 เอื อกา รย์ น้อยสุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7003917 ปรียาภรณ์ เชื อต่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7003920 มาลินี บุญมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7003925 ชุติกาญจน์ สมภพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7003926 พรกนก ทองเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7003931 นันทภัส หวังใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7003933 ปฏิภาณ เทพอาจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี คณิตศาสตร์
7003938 กนกพิชญ์ สวัสดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา

7003944 กนกพร ทองเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7003946 ณัฐวดี ปรางค์จันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7003950 ปราณปรียา ศรียอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004013 ดวงกมล รักโถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7004065 ณิชณิชา จันทร์เกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7004073 พชรกฤต โกสิยานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7004075 กฤต บรรเจิดพงศ์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี



เลขทีส่มคัร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชาทีเ่ลือก1 สาขาวิชาทีเ่ลือก2
7004083 ศุภโชค ไพเราะห์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004087 วรรณนิษา จิรเสรีกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7004131 จุรีพร ชัยมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7004132 ชนาภา ทองอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7004170 กานต์พิชชา แตงริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7004172 ยุทธิดา แสงศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004191 วิศวินท์ เขาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004197 กัญญาณัฐ สุวรรณภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004199 อธิบดี ทองสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
7004205 ชนันญภัค เเสงสาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา

7004208 ธัญวรัตม์ พิมพ์เถื่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004211 ชญานิษฐ์ แก้วเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004212 กรองยุทธ์ ค าภีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี

7004216 อุบลวรรณ เชื อปูค่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004222 ณิชากร บรรเลงสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004224 ธัญชนิต ขาวนวล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004239 ธนพร ทับผดุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี คณิตศาสตร์
7004245 จุฑามาศ โม้ค า โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004250 วิรัญชนา สมศักด์ิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

7004252 ปานพิมพ์ แป้นมั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004254 อนุธิดา ชมภูพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7004256 สุจิรชา อ่ ากร่ิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
7004257 สุภวดี รอดจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004264 สิราวรรณ รินทร์ศิริธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7004267 ธนโชติ วรรธนะมณีกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
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7004284 กฤติยาพร กุลให้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004292 ณัฐกฤตา มั่นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์
7004299 น  าฝน กันพรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004309 ชลิญญา เต๋จ๊ะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7004340 สืบสกุล สืบโม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี

7004347 อธิชา ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004349 ณัฐนนท์ ม่อมดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004352 วิมลรัตน์ เย็นคต โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004365 วีรภัทร โภคารัตน์กุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004375 ชัยธวัช เเก้วกองทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004395 ภาคิน กล่ินประทุม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004396 พีรภัทร พรมบ่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004397 พงศธร ยากองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004401 กนกภรณ์ สุวิมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
7004402 ธัญธร พะวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004404 ฉัตรมงคล เฟือ่งมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004405 กิตติกานต์ โห้ทองค า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
7004407 นางสาวกุณธิดา ไชยะกอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004409 พัชรดา ป้องไข โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004411 จิณณพัต เลิศวรวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004416 ชลลดา เธียรเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004417 อธิชา บุญเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004418 ณัฐฐิธิดา ไทยเก่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004420 เบญญาภา ถุงแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004422 อนุธิดา ทะนะจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์
7004426 ธนโชติ นิลพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004428 พีชญาภา คล้ายชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004431 กิตติพัศ ปัน้จาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004436 วงศพัทธ์ นาคม่วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
7004437 พรพิสุทธิ ์ลิละคร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คอมพิวเตอร์
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7004438 พิริยะพงศ์ อุดนัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004448 วีรภาพ เพ็งปัน้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004456 ธีร์จุฑา หงษ์ห้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7004460 มุกมณี ลังกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004466 เศวตพรรณ ชยสรรพสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004477 ปวริศา พิญญาพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004478 รัญชิดา ศรีประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004492 ณัฐจิรา แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004496 ปวริศา ทองไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7004504 พรชนก ใฝ่ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004505 สุทธิกานต์ กัมพลพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004507 ณัฐวัฒน์ มิลหล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004511 เวธน์วศิน หฤทัยวิจิตรโชค โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004513 กษิด์ิเดช ค าเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004522 ชนัญธิดา เทพบ้านไร่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7004523 กุลนิษฐ์ ขนิษฐบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004525 ศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
7004529 ปภังกร นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004530 เขมจิรา พุกอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004531 ภูมิภัทร อินมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดาราศาสตร์(ม.ต้น) ฟิสิกส์
7004535 ปุณยวีร์ นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004536 พรรณพัชร ขอสวัสด์ิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004537 ภาคภูมิ คงนุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7004539 กชญดา จันทรสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004541 ทศธรรม พิญญาพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี คณิตศาสตร์
7004547 ณัชชา จารีต โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004550 ธิดาทิพย์ รอดชาวนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7004551 ศิรสิทธิ ์เพิม่พูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์

7004552 ปัณณวัฒน์ ค  าชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004554 นราวิชญ์ บุญเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004558 พีรพล  เพ็ญธิสาร  โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
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7004567 เวชพิสิฐ บุญธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
7004568 ธนากร จันทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004571 ธนภัทร ภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7004591 จิราธิป เพ็งแสงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004592 วิชชุดา อยู่อ้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004593 คณาธิป ตวงรักษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004594 สุวิจักขณ์ หงษ์ห้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004595 นายกฤษฎากร เทภิกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
7004596 สัณห์ฤทัย เผียนสันเทียะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7004597 ณัฐกาญจน์ ไชยเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7004599 ศุภาพิชญ์ สมอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004600 เจิดรัสดา มุ่นพุก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7004603 บุณณดา สาดสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7004604 ญาณิศา คงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7004606 กฤษฎิติ์ภูมิ จันเสนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004607 ปุณยวัจน์ ศรีลา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี

7004613 ศุภวิช รัฐธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004614 วรรธนะ ศรีวงษ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7004619 คณนาถ แก้วมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี

7004620
ปุญญาพัฒน์ ตั งเกษม
ส าราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

7004626 ภิชญาภา ทองเชื อเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7004629 ไชยพน ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
7004635 เมธา วิปรวณิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004638 พงศ์วิพัฒน์ เจริญเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7004639 วัฒนธร ฉิมเลี ยง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7004674 เพ็ญพิชชา กรศรีประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา

7004711 พิชชากร คงนิล โรงเรียนอุตรดิตถ์
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) เคมี

7004717 ยสินทร เกิดอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
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7004724 ทรงอัปสร ค าแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004757 ณญาตา สีหโรจน์ภูวดล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004761 ธีรภัทร ภูร่ะย้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004762 ฐานพัฒน์ สุขเสริมศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004765 จิรัฐติกาล สินาปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7004782 ศิรดา สกุลงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004785 กิตติพงศ์ เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004803 ปราณปริยา บุญพึง่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี คณิตศาสตร์
7004804 พิสิษฐ์ ทรกัณฑ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี คณิตศาสตร์
7004818 อาชวินทร์ แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004832 อรนภา เกิดอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004834 พัทธดนย์ เขมนิพัทธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004836 จิรประภา เเสนปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7004867 วิริษา ค าอ้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004872 สุภารัตน์ ก้อนพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004874 จันทกานต์ นาสม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004888 ชุตินารถ มั่นจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7004900 พศิน เสาวภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ เคมี
7004922 ชโยดม สีสืบวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7004925 ภัทราภา ทองทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7004928 แพรพลอย ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7004946 ภัทรพล มาประกอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7005004 จันทัปปภา แต้มใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7005011 พานเพชร ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7005044 อังควิภา สมณะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7005045 ปาณิศา ทักหล า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7005050 กฤติมา พุม่เล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7005051 ภูริชญา พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์
7005054 ปภังกร อินทร์เมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7005057 รสิตา ตะวังทัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา
7005060 พิชญ์นรี นาคพริก โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
7005073 กาญจณาวัชร์ ทองเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
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7005079 อภิรักษ์ อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7005087 วันวิสาข์ จินดาขันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา เคมี
7005089 พรชนัน คตด้วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7005091 ธัญญลักษณ์ ใยอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7005104 เกษนภาภรณ์ เอกกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7005110 ศักรินทร์ สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7005117 ยศภัทร เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี คณิตศาสตร์
7005145 วิจิตรา เทือกจันค า โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7005176 พนิตพิชา จันรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7005195 พชรพร นพศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7005201 อนุวัฒน์ ทิงิ วงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7005209 เต็มสิริ อโนทัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7005242 นิธิกานต์ ทองทักษิณ โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา เคมี
7005258 ณัฐชา ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7005287 น  าผึ ง สนโต โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7005312 สุตภาวี ใจนวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7005314 พรรัมภา จันทร์รุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7005333 กัญญาวีร์ พูลสงวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
7005347 ธนธัช อยู่อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7005398 สุดารัตน์ ค าสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7005421 ณัฐชยา สอนราช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7005423 ภัทรวดี ยาป่าคาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี
7005453 ณัฐชา บุตรวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี ชีววิทยา
7005485 จิรดา ชุมภูกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7005539 จิราภรณ์ กลับสุวรรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7005544 พัสตราภรณ์ แตงอุดม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ เคมี
7005553 อธิคม ธิบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
7005561 รวินท์ สุภสีมากุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7005622 ปาณิสรา ปงศรีชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์

7005668 เอมวลี พูนประดิษฐ์ โรงเรียนพิชัย
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย) เคมี

7005705 คุณาธิป รัตนสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
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7005744 จุฑามาศ ค าพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7005745 ชญานิศ ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7005747 ณัฐธิชา แสงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7005750 ณัฐนันท์ โพธิสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา เคมี
7005760 ดุสฎี อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7005764 นภัสสร เพชรเกิด โรงเรียนพิชัย ชีววิทยา เคมี
7005766 นภัสวรรณ พวงภาคีศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7005814 ชญานี ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์

7005818 สาธิต มากล้น โรงเรียนพิชัย
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7005838 ธนภรณ์ อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชีววิทยา ฟิสิกส์
7005859 อภิชญา พลพวก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7005860 ภาวิณี คมด้วย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชีววิทยา
7005884 อัครมณี ศรีค า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7005922 ธนภัทร นาวา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7006029 ณัฐวัชต์ ม่วงรัก โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
7006072 พิชัยยุทธ ม่วงยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

7006124 สุกฤษฏิ ์หวันมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคมี
ดาราศาสตร์(ม.
ปลาย)

7006139 วีรินทร์ แก้วใส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7006140 จินดารัตน์ สีโคตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7006220 พิชามญชุ์ หอมวัฒนวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7006224 ธัญพร ตันตราจินต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เคมี ชีววิทยา
7006236 สุขพชรภรณ์ ทองพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7006261 ฐิติกานต์ ค าทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7006281 ปาลิดา มะโนวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
7006342 รมิตา จันทร์ฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดาราศาสตร์(ม.ต้น)
7006344 ภูรินทร์ อินทร์ทรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
7006424 ณัฐชา ศรีมุกดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
7006425 รัชญ์ภัสส์ โสภาคดิษฐ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7006447 กนกวรรณ จ าปาวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฟิสิกส์
7006512 ณัฐวดี แจ้งประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณิตศาสตร์
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