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1 40000004(32)  เด็กหญิง กชพร เหล็กคำ  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

2 40000001(04)  นาย กนกไผท กาวี  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

3 81000649(04)  นางสาว กนิษฐากานท? เพ็งผลวินิจ  โรงเรียนมัธยมสาธิต มรภ.บRานสมเด็จเจRาพระยา 

4 45000023(32)  นางสาว กมลพรรณ สงVางาม  โรงเรียนนารรีรัตน?จังหวัดแพรV 

5 50000277(32)  นาย กรกฎ หาญคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก7น ฝ:ายมัธยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร?) 

6 36000197(04)  นางสาว กรชนก จันทร  โรงเรียนนครสวรรค? 

7 43000205(32)  นาย กฤตบุญ ทRาวทอง  โรงเรียนสตรีศรีนVาน 

8 41000089(32)  เด็กหญิง กฤตยา วงศ?สุวรรณ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

9 40000076(04)  นาย กRองภพ วันเเกRว  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

10 42000199(10)  เด็กชาย กRองภพ ใจมณี  โรงเรียนวิทยาศาสตร?จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

11 41000046(03)  เด็กชาย กัญจน? ล้ิมสมุทรเพชร  โรงเรียนสาธิตแหVงมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

12 41000150(12)  นางสาว กัญญาวีร? สามัคคี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

13 41000140(32)  นาย กันตวิชญ? พินิจสุวรรณ  โรงเรียนปร้ินส?รอแยลวิทยาลัย 

14 41000204(04)  นางสาว กันตา สัธนรักษาเวศ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

15 42000222(32)  นางสาว กุลกาญจน? ประยูรคำ  โรงเรียนวิทยาศาสตร?จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

16 48000087(32)  นางสาว กุลสตรี มหาไมR  โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 

17 42000441(03)  นางสาว เกตน?สิรี ทาปaญญา  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

18 43000036(04)  นางสาว เขสรา ใหมVเทวินทร?  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

19 41000095(03)  เด็กชาย คณิศร ลาดปาละ  โรงเรียนปรินส?รอยแยลส?วิทยาลัย 

20 47000022(04)  นางสาว คุลิกา ศรีคำชุม  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 
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21 47000031(12)  นางสาว จิดาภา  สุวรรณเทพ  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 

22 43000204(03)  นางสาว จิตชญา  พลายสาร  โรงเรียนสตรีศรีนVาน 

23 61000120(32)  นางสาว จินต?ศุจี  อภัยสูงเนิน  โรงเรียนรRอยเอ็ดวิทยาลัย 

24 41000179(31)  นาย  จิรัฎฐ?  จารีวิษฎ?  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

25 42000477(31)  นางสาว เจนธิชา  ยศวงศ?  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

26 48000004(31)  นางสาว ชณัฐชญา  จำปาศักด์ิ  โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 

27 45000008(04)  นาย ชนพัฒน?  นุขุนทด  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรV 

28 43000173(12)  นาย ชนสรณ?  หลRาพรม  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

29 45000043(31)  นางสาว ชนากานต?  กาญจนะ  โรงเรียนนารีรัตน?จังหวัดแพรV 

30 49000088(04)  นางสาว ชนาภัทร  วิทยาบำรุง  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

31 41000091(31)  เด็กหญิง ชนิกานต?  ไชโยกาศ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

32 39000063(12)  นางสาว ชนิดาภา  สิงห?แรง  โรงเรียนอุดมดรุณี 

33 48000054(32)  นาย ชยพล  เอ่ียมสนธิ  โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 

34 37000125(32)  นาย ชวกร  สีราย  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

35 46000001(04)  นางสาว ชัญญา  ไชยราช  หRองสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ?ฯ 

36 38000010(12)  นาย ชัยวรุตย?  สิงห?เครือ  โรงเรียนนิยมศิลปiอนุสรณ? 

37 43000039(04)  นางสาว ชาลิสา  วรรณโยธา  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

38 41000010(04)  นาย ชิติพัทธ?  ชัยมงคล  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

39 42000221(04)  นาย โชคเจริญชัย  จันทะขิน  โรงเรียนวิทยาศาสตร/จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

40 26000314(04)  นางสาว โชติกา  ธงรัตนะ  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ?ฯ 
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41 41000103(04)  เด็กหญิง ฐิตาภรณ?  บุตรศรี  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

42 33000147(32)  นางสาว ฐิตารีย?  พัฒนาพานิชกุล  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

43 34000056(04)  นาย ฐิติกานต?  โพธิบัลลังก?  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

44 41000141(03)  นาย ณฐคุณ  มีหลRา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

45 47000066(04)  นางสาว ณธิตา  วรรณสืบ  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 

46 45000020(32)  นางสาว ณภัทร  ปaญญาไวย  โรงเรียนนารีรัตน?จังหวัดแพรV 

47 15000089(04)  เด็กชาย ณภัษฎ?ชวีร?  ปล่ังศิริ  โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 

48 43000127(32)  เด็กชาย ณัฏฐชัย  แสงแกRว  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

49 43000038(04)  เด็กชาย ณัฏฐชัย  เกษมเกสร  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

50 47000115(31)  เด็กหญิง ณัฐณิชา  เมืองใจ  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 

51 41000038(04)  นางสาว ณัฐนรี  จำปา  โรงเรียนมงฟอร?ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

52 41000294(03)  นาย ณัฐภัทร  กีรติวรางกูร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

53 43000068(32)  นางสาว ณัฐวรา  พรหมสกุลปaญญา  โรงเรียนสตรีศรีนVาน 

54 43000041(04)  เด็กหญิง ณิชาภัทร  ทิพย?ปaญญา  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

55 71000034(03)  นาย ดลวิชญ?  ทวาเรศ  โรงเรียนตราษตระการคุณ 

56 42000188(12)  นางสาว ดารากานต?  ชัยประเสริฐ  โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย 

57 40000083(32)  นาย ทศธรรม  พิญญาพงษ?  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

58 10000345(04)  เด็กหญิง ทะเลใส  นวลศรี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ?  

59 41000307(31)  นาย ธนกร  กันอูบ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

60 45000069(32)  นาย ธนกฤต  สีสะอาด  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรV 
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61 40000019(03)  นาย ธนโชติ  นิลพานิช  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

62 45000061(03)  นาย ธนบดี  มุกุระ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรV 

63 41000318(31)  นางสาว ธนภรณ?  เรือนพันธ?  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

64 48000006(04)  เด็กชาย ธนวัฒน?  อินตmะปาน  โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 

65 42000210(04)  นาย ธนัสดนัย  ไชยศิริวงค?สุข  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

66 51000061(32)  นางสาว ธนาภา  สุปaนตี  โรงเรียนวิทยาศาสตร?จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย 

67 41000037(31)  นางสาว ธมนวรรณ  เจริญพันธ?  เรยีนาเชลีวิทยาลัย 

68 41000052(04)  เด็กหญิง ธัญญธิษณ?  พรศาลนุวัฒน?  ปร้ินสรอยแยลส?วิทยาลัย 

69 41000003(31)  เด็กหญิง ธัญศิริ  ธนโชติคูณผล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

70 43000201(04)  นางสาว ธิดารักษ?  สะตะ  โรงเรียนปaว 

71 15000159(04)  เด็กชาย ธีรภัทร  กมลวิทย?  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

72 42000054(31)  นางสาว ธีริศรา  สารอุดม  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

73 45000021(32)  เด็กหญิง นพรัตน?  กันหมุด  โรงเรียนนารีรัตน?จังหวัดแพรV 

74 41000139(32)  นาย นพวิชย?  ขวัญรอด  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

75 81002177(04)  นางสาว  นภสร  โปรVงอรุณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

76 33000067(32)  นางสาว นวภัค  รอดสังข?  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

77 45000022(32)  เด็กหญิง นวรัตน?  กันหมุด  โรงเรียนนารีรัตน?จังหวัดแพรV 

78 41000023(31)  เด็กหญิง  นัฎ  อนุสารสุนทร โรงเรียนสารสาสน?วิเทศลRานนา 

79 33000332(04)  นางสาว นัทธมน  โคRวเจริญ  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

80 47000103(04)  นางสาว นันท?ณภัทร  เรืองรินทร?  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 
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81 47000058(10)  เด็กหญิง นันท?นภัส  สายสุวรรณ  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 

82 14000145(32)  นาย บุริศร?  ชำนาญ  โรงเรียนสุราษฎร?ธานี 

83 43000108(32)  นางสาว ปริญญาธร  เกสโรทยาน  โรงเรียนสตรีศรีนVาน 

84 41000193(32)  เด็กหญิง ปริยาภัทร  เตnจา  โรงเรียนปรินส?รอยแยลส?วิทยาลัย 

85 41000005(04)  นางสาว ปวริศา  ปaoนศรีนวล  โรงเรียนมงฟอร?ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

86 41000053(31)  นาย ปวเรศ  จงจิรัฐิติกาล  โรงเรียนมงฟอร?ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

87 41000054(03)  เด็กหญิง ปaญฑารีย?  สุระโชติ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

88 15000129(04)  เด็กชาย ปaณณธร  ตรีอัญชุลีธาร  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

89 41000059(03)  นางสาว ปaถย?  พบประเสริฐ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

90 26000086(04)  นางสาว ปaทมพร  บุญขยาย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

91 41000057(04)  นางสาว ปาณิสรา  เมธาวิฑิต  โรงเรียนปรินส?รอยแยลส?วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหมV 

92 45000033(12)  เด็กหญิง ปาณิสรา  วีรณรงค?กร  โรงเรียนนารีรัตน?จังหวัดแพรV 

93 41000136(32)  นางสาว ปาริชาต  ไพรมีคVา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

94 33000054(04)  นางสาว ปาลิดา  มีเวชสม  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

95 41000058(31)  เด็กชาย ปุณณภพ  จูงใจ  โรงเรียนมงฟอร?ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

96 12000077(10)  นาย ปุณยวีร?  สุขกลับ  โรงเรียนวิทยาศาสตร/จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

97 33000254(12)  นางสาว ไปรยา  วาทะธีระกุล  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

98 40000164(32)  นาย พงศธร  ยากองโค  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

99 43000021(04)  เด็กชาย พงศพัศ  กิวัฒนา  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

100 41000145(03)  นาย พนธกร  ศรีวิชัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 
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101 43000026(04)  เด็กหญิง พรภัทรศร  ศรรบศึก  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

102 43000105(12)  นาย พศิน  ศิริรัตน?พิริยะ  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

103 43000015(04)  เด็กชาย พัศธวศิน  เข่ือนจันธนลาภ  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

104 14000215(32)  นางสาว พิชญธิดา  เล่ือนแปqน  โรงเรียนสุราษฎร?ธานี 

105 41000261(32)  นาย  พิชrุตม?  คงพิทักษ?  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

106 43000132(32)  นางสาว พิมพ?ตะวัน  เนตรใส  โรงเรียนสตรีศรีนVาน 

107 40000002(04)  เด็กหญิง พิมพ?แพรวา  พุทธรักษํขิต  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

108 12000040(03)  นางสาว พิมพ?มาดา  เหวรารักษ?  โรงเรียนวิทยาศาสตร/จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

109 43000013(04)  นางสาว พิมพ?อัปสร  มหายศนันท?  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

110 40000159(04)  นาย พีรภัทร  พรมบVอ  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

111 43000133(12)  นาย  พุทธราษฎร?  บุญมาธิวัฒน?  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร 

112 23000122(04)  นางสาว เพ่ิมกมล  ขาวชVวง  โรงเรียนพรหมานุสรณ?จังหวัดเพชรบุรี 

113 41000151(03)  นาย ไพรพันธ?  แสงสวVาง  โรงเรียนมงฟอร?ตวิทยาลัย 

114 43000192(04)  นางสาว ภัคบุต  พรหมรักษ?  โรงเรียนปaว 

115 42000423(04)  นาย ภาณุวิชญ?  สารขRาวคำ  โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย 

116 43000006(11)  เด็กชาย ภูริพัฒน?  ยศอาจ  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร 

117 40000016(04)  นางสาว ยุทธิดา  แสงศรี  โรงเรียนอุตรดิตถ?ดรุณี 

118 41000022(09)  เด็กชาย รตน  ปtลาเปuง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

119 41000221(03)  นาย รวินกร  ย่ังยืน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

120 42000443(32)  นางสาว รัฐนนท?  นิลหุต  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
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121 43000126(04)  นาย  รัฐบาล  กาญจะแสน  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร 

122 43000033(12)  นาย รัฐภูมิ  บุญชูภักด์ิ  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

123 42000364(04)  เด็กชาย รุVงรวิน  ริมทอง  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

124 42000043(03)  นาย วชิฬวิธ  ศรีวิชัย  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

125 41000077(03)  นาย วรพล  ทาสRาว  โรงเรียนปร้ินสรอยแยลส?วิทยาลัย เชียงใหมV 

126 48000086(31)  เด็กชาย วัชรากร  อินศรี  โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 

127 43000047(10)  นางสาว วัฒนวดี  ชุVมเย็น  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

128 13000003(04)  นาย วิชญะ  พัฒนพงศ?  โรงเรียนพัทลุง 

129 42000291(03)  เด็กชาย วินย?ภาส  เตชไตรรัตน?  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 

130 42000193(31)  นางสาว วิภาวี  เรียวสงวนวงศ?  โรงเรียนวิทยาศาสตร?จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

131 42000244(31)  นาย วุฒิกร  จันทมาศ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

132 40000045(04)  เด็กชาย วุฒิภัทร  โกฎเเสง  โรงเรียนอุตรดิตถ?ดรุณี  

133 81003332(04)  นางสาว ศรีประภา  ดงคำศรี  โรงเรียนศึกษานารี 

134 42000473(32)  เด็กชาย ศิวกร  สุทธกุล  โรงเรียนเเมVสายประสิทธ์ิศาสตร? 

135 42000224(04)  นาย ศิวกร  สิทธิมงคล  โรงเรียนวิทยาศาสตร?จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

136 41000177(03)  เด็กชาย ศุภกร  แสนมณีชัย  โรงเรียนปรินส?รอยแยลส?วิทยาลัย 

137 41000146(12)  นาย ศุภกิจ  พยุงศิริผล  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

138 47000083(31)  เด็กหญิง ศุภพิชญ?  ไชยตาล  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 

139 45000078(32)  นาย โศภณ  สวนโพธ์ิ  โรงเรียนนารีรัตน?จังหวัดแพรV 

140 47000132(32)  นาย สรสิช  ศรีวิเศษ  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 
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141 43000066(04)  นางสาว สรัลย?พร  พรมจันใจ  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนVาน 

142 40000051(04)  นางสาว สัณห?ฤทัย  เผียนสันเทียะ  โรงเรียนอุตรดิตถ?ดรุณี 

143 41000016(04)  นางสาว สิริภัสสร  กัจฉัปนันทน?  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

144 40000160(32)  นางสาว สุกฤตา  บัวสุข  โรงเรียนอุตรดิตถ? 

145 42000195(31)  นางสาว สุพัตรา  สิงห?แกRว  โรงเรียนวิทยาศาสตร?จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

146 47000117(32)  เด็กหญิง สุพิชญา  กาวงศ?  โรงเรียนบุญวาทย?วิทยาลัย 

147 43000186(04)  นางสาว สุภาวินีย?  สุขใจ  โรงเรียนสตรีศรีนVาน 

148 45000046(03)  นางสาว สุริชยา  ถ่ินถา  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรV 

149 45000009(04)  นาย เสกสิทธ์ิ  ลRอวิไล  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรV 

150 44000158(32)  เด็กหญิง อชิรญา  จำปา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

151 41000110(31)  นางสาว อชิรยา  กิติวงค?  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

152 41000034(03)  นางสาว อธิชา  อรุณสิทธ์ิ  โรงเรียนปรินส?รอยแยลส?วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหมV 

153 35000003(04)  นาย อนาวิล  ศิลปศาสตร?  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

154 41000298(32)  นางสาว อภิชญา  พันธุ?ศรีเกตุ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

155 43000226(32)  นางสาว อักษราภัค  โรงคำ  โรงเรียนสตรีศรีนVาน 

156 41000226(31)  นาย อัคคเดช  ลังกาพินธ?  โรงเรียนวิชัยวิทยา 

157 41000071(04)  เด็กหญิง อัย  โยชิโมโต  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 

158 41000006(11)  เด็กชาย อิงครัต  เหล็กงาม  โรงเรียนปรินส?รอยแยลวิทยาลัย 

159 34000010(04)  นาย อิทธิกร  อิทธิฤทธ์ิเดช  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

160 41000044(31)  นาย อิทธิพัทธ?  อVอนศรี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมV 
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161 35000054(32)  นางสาว จิรัชญา  ตVวนเครือ  โรงเรียนตากพิทยาคม 

162 81001485(04)  นาย ชัยกร  จินันทุยา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 

163 35000103(31)  นาย ณัฐพัชร?  วงษ?ไกรนาค  โรงเรียนตากพิทยาคม 

164 35000005(04)  เด็กชาย ณัฐภูมิ  วงษ?วิทยา  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

165 35000023(32)  นางสาว ดาราวัน  นารีภาพเจริญ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

166 35000063(32)  นาย  ธรรม  ทัดเทียม  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

167 04000009(04)  เด็กหญิง  นัทธมน  ภควัตมงคล  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

168 35000057(32)  นางสาว แพรวรุVง  ชูเกียรติตกุล  โรงเรียนตากพิทยาคม 

169 35000002(04)  นาย ภาณุพัฒน?  ศรีสุขวสุ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


