ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องสอบที่ 21 อาคาร 2 ห้อง 222
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
30001 นางสาวกชกร น้อยภักดี
เทพพิทักษ์วิทยา
30002 เด็กหญิงกชพรรณ ปีนัง
เทพพิทักษ์วิทยา
30003 เด็กหญิงกมลธร ธิตินิลนิธิ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30004 นางสาวกรกนก ถาวรศักดิ์
เทพพิทักษ์วิทยา
30005 เด็กหญิงกรกมล บุญชุม
สองพิทยาคม
30006 เด็กชายกรณ์ดนัย ทาปง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30007 นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาไว
เทพพิทักษ์วิทยา
30008 เด็กชายกรวีร์ นิมิตรประเสริฐ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30009 เด็กชายกฤตพล ศรัทธาธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30010 เด็กชายกฤตภาส มะทะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30011 เด็กชายกฤติภัท ตั้งคงภัทร์
30012 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จิณะโสต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30013 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แซ่ม้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30014 เด็กชายกฤษนัยน์ สุคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30015 เด็กชายก้องปราบ สอนบาลี
สองพิทยาคม
30016 เด็กชายก้องภพ กลมกลอม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30017 เด็กชายก้องภพ ครึ้มกลาง
30018 เด็กชายก้องหล้า สุดใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30019 เด็กชายกอบกล้า กาทองทุ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30020 นางสาวกัญญาณัฐ บุญคง
เทพพิทักษ์วิทยา
30021 เด็กหญิงกัญญาพัชร มีทรัพย์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30022 เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เครือคํา
สองพิทยาคม
30023 เด็กชายกัณย์ชัย วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30024 เด็กชายกันตพงศ์ หงษ์ทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30025 เด็กหญิงกันติชา กล้ํากลาย
30026 นางสาวกัลยรัตน์ กันทะเขียว
เทพพิทักษ์วิทยา
30027 นางสาวกานต์ธีรา ทองจันดา
เทพพิทักษ์วิทยา
30028 เด็กชายกิตติพงศ์ วิโจทุจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30029 เด็กหญิงกุลปรียา ทาวัง
เทพพิทักษ์วิทยา
30030 เด็กหญิงเกวลิน ช่างทองเก่ง
สองพิทยาคม
30031 เด็กหญิงเกศรินทร์ งามสะอาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30032 เด็กหญิงเขมรัศมิ์สบันงา ฟูคํามี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30033 เด็กชายเด็กชายคณนันท์ จันทร์เพ็ญ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30034 เด็กหญิงจตุพร ตรีสุขรัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30035 เด็กชายจอมธัมม์ ชรากาหมุด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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โรงเรียน
30036 เด็กชายจักรพันธ์ พิมสาร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30037 เด็กชายจักรี สมณา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30038 เด็กหญิงจารุวรรณ ใสสะอาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30039 เด็กชายจิรวัฒน์ เพื่อนฝูง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30040 เด็กชายจิรายุ บุญญานันท์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30041 เด็กชายจิรายุทธ พิณดนตรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30042 เด็กชายจีระเดช โครตเศรษฐี
30043 เด็กชายจุฑาภัทร โอ่งหล่าย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30044 เด็กชายฉันทวัฒน์ แพรศิลป์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30045 เด็กชายชนกันต์ คําศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30046 เด็กชายชนภัทร กาทองทุ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30047 เด็กชายชนะชัย ใจเคร่ง
สองพิทยาคม
30048 เด็กชายชนะชัย อุดธรรมใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30049 เด็กชายชนะธิศ ถิ่นสี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30050 เด็กหญิงชนัญธิดา เฮ็งเพ็ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30051 เด็กชายชยพัทร์ เหลืองอํานวยศิริ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30052 เด็กชายชัยญาณัฐ อนุบุตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30053 เด็กชายชาญพิพัฒน์ ทรายมูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เทพพิทักษ์วิทยา
30054 นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง
30055 เด็กหญิงโชติกาญจน์ สุรจิตร
เทพพิทักษ์วิทยา
30056 เด็กชายญาณกร สิงห์ศิริจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30057 เด็กหญิงญาณิศา ปิยะโกศล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30058 เด็กหญิงญาติกากานต์ คชสถาน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30059 เด็กชายฐิติ จันทร์ศิริยานันท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30060 เด็กหญิงฑิตยา มีศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30061 เด็กหญิงณฐวรรณ ธงสิบเก้า
30062 เด็กหญิงณปภา พรทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30063 เด็กหญิงณภัทรกาญจน์ เสมอถุง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30064 เด็กชายณะพงศ์ วงศ์รัตนธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30065 เด็กหญิงณัฐกฤตา เศวตธนกร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30066 นางสาวณัฐจิรา เลิศศิวนนท์
เทพพิทักษ์วิทยา
30067 เด็กชายณัฐชนน กัลย์ธนสรณ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30068 เด็กหญิงณัฐญาพร กอบกํา
30069 เด็กหญิงณัฐฐาพิชญา ชัยลอม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30070 เด็กชายณัฐดนัย วิหก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
30071 นางสาวณัฐธิดา ทรัพย์เมือง
เทพพิทักษ์วิทยา
30072 เด็กหญิงณัฐธิดา โกศลพิศิษฐ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30073 เด็กหญิงณัฐธีรา สัจจะนรพันธ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30074 เด็กหญิงณัฐนรี ขัดมูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30075 เด็กหญิงณัฐนันท์ รักสกุลแก้ว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30076 เด็กชายณัฐวัตร ภิมาลย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30077 เด็กชายณัฐวุฒิ อุปนันไชยชะนะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30078 เด็กหญิงดวงฤทัย ยอดมั่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30079 เด็กชายเดชกวินท์ เจริญยิ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30080 เด็กชายต่อตระกูล วังหา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30081 เด็กชายตะวัน อ่ําอําไพ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30082 เด็กชายตุลธร ศรีดอนชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30083 เด็กชายเตชิต กุลกัลยากรกมล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30084 เด็กชายถิรณัฐ ก๋ากันมี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30085 เด็กชายทัศน บุญอริยเทพ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30086 เด็กชายทินภัทร สุขทั่วญาติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30087 เด็กหญิงทิพวรรณ ทวียนต์เนรมิตร นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30088 เด็กชายธดากรณ์ ธูปแดง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30089 เด็กชายธนกร เครืออยู่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30090 เด็กชายธนกร โพธิ์พนั ธ์ทูล
30091 นายธนกฤต มุ้งทอง
เทพพิทักษ์วิทยา
30092 เด็กชายธนกฤต มโนรส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30093 เด็กชายธนกฤต มหิงษา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30094 เด็กชายธนดล ปัญญายง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30095 นายธนดล เหมืองห้า
เทพพิทักษ์วิทยา
30096 เด็กชายธนพัฒน์ ธรรมวานิช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30097 เด็กชายธนพัฒน์ เวียงนาค
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30098 นางสาวธนภรณ์ ธงสิบเอ็ด
เทพพิทักษ์วิทยา
เทพพิทักษ์วิทยา
30099 นายธนภัทร สันป่าเป้า
30100 เด็กชายธนภัทร ทนันชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30101 เด็กชายธนภัทร บุพันธุ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30102 เด็กชายธนภัทร สืบแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30103 เด็กชายธนรัตน์ ยูวะนิยม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30104 เด็กหญิงธมนวรรณ คงยืน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30105 เด็กชายธรณ์ธันย์ สมุทรเพ็ชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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30106 เด็กชายธฤติธีร์ อินต์ธะวิชัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30107 เด็กหญิงธัญชนก ม่านต๊ะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30108 นางสาวธัญสิรี สุขปั๋น
เทพพิทักษ์วิทยา
30109 เด็กชายธายุกร อุดดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30110 เด็กชายธีธัช อุปถัมภ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30111 นายธีรเทพ เวชปัญญา
เทพพิทักษ์วิทยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30112 เด็กชายธีรภัทร มหาไม้
30113 นางสาวนงนภัส วงค์สมสรี
เทพพิทักษ์วิทยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30114 เด็กชายนนทนันท์ สุวรรณหงษ์
30115 เด็กชายนนทวัธ อินต๊ะปัญญา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30116 เด็กชายนพรุจ สิทธิวงศ์วานิช
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30117 เด็กชายนรภัทร แสนสุภา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30118 เด็กชายนฤนาท ใจสอาด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30119 เด็กชายนวพล กล้วยทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30120 เด็กหญิงนวรัตน์ พัฒนสมพงษ์
30121 นายนัทนธีร์ ยองใย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30122 เด็กหญิงนันท์นภัส เวียงนิล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30123 เด็กหญิงนันท์นภัส เสริมศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30124 เด็กหญิงนันทพร วาภิไหว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30125 เด็กชายนาธาน อารีย์
สองพิทยาคม
30126 เด็กชายนิติกรณ์ ฟองจันทร์
สองพิทยาคม
30127 เด็กหญิงเนตรนรินทร์ กันทะหมื่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30128 เด็กชายบดินทร์ อุดขันจริง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30129 เด็กชายบรรณวิทิต เชยชมศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30130 เด็กหญิงบุญฑริกา ยะอินต๊ะ
สองพิทยาคม
30131 เด็กชายบุณวัทน์ สีตะวัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30132 เด็กหญิงเบญจมภรณ์ คําวัง
สองพิทยาคม
30133 เด็กชายปฏิวัติ ทรัพย์มามูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30134 เด็กชายปณิธาน สงวนวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30135 เด็กหญิงปพิชญา ขยันดี
30136 เด็กหญิงปภัสจิรา ปะวะศรี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30137 เด็กชายประกฤษฎิ์ ปัญญาสว่างจิตร พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30138 เด็กหญิงปัณฑารีย์ กอบกํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30139 เด็กชายปิยพันธ์ ฐาปนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30140 เด็กหญิงปิยวรา โสวะนา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่

หน ้าที 4

ลงชื่อ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องสอบที่ 25 อาคาร 2 ห้อง 232
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
30141 เด็กหญิงปิยะธิดา แก้วพรม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30142 เด็กหญิงผกาภัทร์ คุ้มญาติ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30143 เด็กชายพงศกร เกี๋ยงหนุน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30144 เด็กชายพงศกร จันคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30145 เด็กชายพงศ์รวีร์ วงค์แพทย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30146 เด็กชายพชรพล สุวรรณกาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30147 เด็กชายพยุงพงศ์ ธงสิบสอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30148 นางสาวพรปวีณ์ สารดี
เทพพิทักษ์วิทยา
30149 เด็กหญิงพรปวีณ์ ขันคํานันต๊ะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30150 เด็กชายพลวิชญ์ ปรางจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30151 เด็กหญิงพัชรภร มาศธนวุฒิ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30152 เด็กหญิงพัชราภรณ์ เข็มวิชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30153 เด็กหญิงพัฒน์นรี อยู่เจริญกิจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สองพิทยาคม
30154 เด็กหญิงพัตรวิมล นันทะวงศ์
30155 เด็กหญิงพิชชา กองลี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30156 นางสาวพิมพ์ภัสสร สุวรรณา
เทพพิทักษ์วิทยา
30157 เด็กหญิงพิมพิกา เส็จจัก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30158 เด็กหญิงพิมพิศา วิมลเกษม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30159 เด็กหญิงพิมสราญ หนองแส
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30160 เด็กหญิงพิยดา หรมมา
เทพพิทักษ์วิทยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30161 เด็กชายพิรชัช วิชัยวงศ์
30162 นายพิษณุพงษ์ จันต๊ะตึง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30163 เด็กชายพิสุทธิ์ แสงสิน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30164 เด็กชายพีรณัฐ สุวรรณศิลป์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30165 เด็กชายพีรวิชญ์ สมัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30166 เด็กหญิงพุธิตา ใจถีย์
สองพิทยาคม
30167 เด็กชายเพชรนรินทร์ ปาเมืองมูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30168 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กาวีวน
30169 เด็กหญิงแพรวพรรณ มั่งมี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30170 เด็กหญิงภคพร วิลัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30171 เด็กชายภควัต เพ็ญสุข
เทพพิทักษ์วิทยา
30172 เด็กชายภควัต บุญสิงมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30173 เด็กหญิงภวิกา ฟุ่มเฟือย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30174 เด็กหญิงภัทรภร เกตุผล
สองพิทยาคม
30175 เด็กหญิงภัทรมน เหมืองจา
นารีรัตน์จงั หวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องสอบที่ 26 อาคาร 2 ห้อง 233
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
30176 เด็กชายภัทรวัต เอี่ยมเจริญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30177 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปันวารี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30178 เด็กหญิงภิยะดา สระทองคุ้ม
สองพิทยาคม
30179 เด็กชายภูริณัฐ ใจหลวง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30180 เด็กชายภูรินทร์ กันทะเขียว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30181 เด็กชายภูริวิชญ์ กันจะนะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30182 เด็กชายภูวิศ ขันทะสอน
30183 เด็กหญิงมนัสนันท์ นาบุญมี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30184 เด็กหญิงมนัสนันท์ มโนเพ็ชรราช
เทพพิทักษ์วิทยา
30185 เด็กหญิงมัชญานันท์ ยะนันโต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30186 เด็กชายเมธัส เพ็ชรหาญ
สองพิทยาคม
30187 เด็กหญิงยศวดี โด่งดัง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30188 เด็กหญิงเยาวเรศ เรืองวุฒิ
เทพพิทักษ์วิทยา
30189 เด็กหญิงรสิกา ม้ายอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30190 เด็กชายรัชชานนท์ พรหมสกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30191 เด็กหญิงรัฐชา กันยะมี
เทพพิทักษ์วิทยา
30192 เด็กชายรัฐวัฒน์ ชอบธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30193 เด็กหญิงรัตนวราภรณ์ จําปา
สองพิทยาคม
30194 เด็กหญิงรัตนาวดี สะเอียบคง
สองพิทยาคม
สองพิทยาคม
30195 เด็กชายราชพฤกษ์ สอิ้งแก้ว
30196 เด็กชายราชัน ดอกคํา
สองพิทยาคม
30197 เด็กหญิงรามนรี เสาวะระ
สองพิทยาคม
30198 เด็กหญิงลลิตา ประยูรศรี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30199 เด็กหญิงลักษณ์ศิณา กรุงศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30200 เด็กชายวงศพัทธ์ สกุลส่องบุญศิริ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30201 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อําพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30202 เด็กชายวชิรวิชย์ ผลพัฒนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30203 นางสาววรนุช สุกานนท์
เทพพิทักษ์วิทยา
30204 เด็กชายวรายุทธ กําลังใจ
สองพิทยาคม
30205 เด็กหญิงวริศรา สอนหล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30206 เด็กชายวสุพล ทวีโล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30207 เด็กชายวัชรพงศ์ นันทะยานนท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30208 เด็กชายวัณณุวรรธน์ ทอดเสียง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30209 เด็กหญิงวาสิตา สุปิน
สองพิทยาคม
30210 เด็กชายวิชยุตม์ เชาวน์มาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่

หน ้าที 6

ลงชื่อ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องสอบที่ 27 อาคาร 2 ห้อง 234
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
30211 เด็กหญิงวิภวานี นาครัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30212 เด็กหญิงวิภาวี นิยมธร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
30213 เด็กชายศตพร วงค์พุทธคํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30214 เด็กชายศรัณย์ สายหยุด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30215 เด็กชายศศิวัฒน์ ศฤงคาร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30216 เด็กชายศักดิ์รพี พุ่มบ้านเช่า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30217 เด็กชายศักรพิศิษฏ ยืนยงค์
30218 เด็กชายศิวกร สุคันธมาลา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30219 เด็กชายศิวกรณ์ ชูภักดิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30220 เด็กชายศุภกฤต อุ่นกาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30221 เด็กชายศุภกานต์ โยหงส์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30222 เด็กชายศุภณัฐ จันมะโน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30223 เด็กชายศุภวิชญ์ ตรีสุขรัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สองพิทยาคม
30224 เด็กหญิงศุภัทรา ศรีวิราช
30225 เด็กหญิงศุภิสรา สะเอียบคง
สองพิทยาคม
30226 เด็กชายศุมงคล หงษ์ชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30227 เด็กชายสรกิจ คันธะวงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30228 เด็กชายสรธัญ ปัญญาเพ็ชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30229 เด็กชายสรวิชญ์ จิตตะประพันธ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30230 เด็กชายสรวิชญ์ ช่วงชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30231 เด็กชายสรวิชญ์ นันท์ชยั
30232 เด็กชายสรวิชญ์ หอมสร้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30233 เด็กชายสรวิศ ส่วนบุญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30234 เด็กชายสหวิทย์ ชุมศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30235 เด็กชายสันติภาพ สะเอียบคง
สองพิทยาคม
30236 เด็กหญิงสาธินี สวนปาน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30237 เด็กชายสิทธิพงศ์ สุรวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30238 เด็กชายสิทธิพงษ์ ทองพาน
สองพิทยาคม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30239 เด็กหญิงสิริพร พลแหลม
30240 เด็กหญิงสิริยากร สกุลปราโมทย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30241 เด็กหญิงสุจิรา ข้ามสาม
เทพพิทักษ์วิทยา
30242 นางสาวสุชานันท์ นุ่มนิ่ม
เทพพิทักษ์วิทยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30243 เด็กหญิงสุฑามาศ แก้ววิเศษ
30244 เด็กชายสุธินันท์ ปัญญากวาว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30245 เด็กหญิงสุนิษา ถุงแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องสอบที่ 28 อาคาร 2 ห้อง 235
เลขประจําตัวสอบ
คํานําหน้า / ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
30246 เด็กหญิงสุปรียา พันธ์เครือ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30247 เด็กชายสุปวริศ เที่ยงไทย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30248 เด็กหญิงสุภัสสรา สะการ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30249 เด็กชายสุรณรงค์เดช ชุมภูอินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30250 เด็กชายเสฏฐวุฒิ อภิชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30251 นายหฤษฎ์ ตั้งศิริกุล
30252 เด็กชายอชิตศักดิ์ แพงเพ็ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30253 เด็กชายอดิศักดิ์ กระสาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30254 เด็กชายอนภัทร กาญจนะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30255 นางสาวอริสา รุ่งเรือง
เทพพิทักษ์วิทยา
30256 เด็กชายอิทธิเดช สุขทรัพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
30257 นายอิทธิรักษ์ กอบกํา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สองพิทยาคม
30258 เด็กชายอุปกิตติ์ สุภาศรี
30259 เด็กชายเอกบุรุษ เชียงดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่

หน ้าที 8

ลงชื่อ

