
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

ประเภท นักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ห้องสอบที 1

เลขที ชือ - สกุล
นังสอบ

1 นางสาว ณัฐธิดา  ปังอุทา
2 นาย จิรัฐประชา  ใจชืน
3 นาย วรกานต์  กลาบทูล
4 นาย พสุธร  รัชนีภรณ์
5 นางสาว อารยา  ชืนใจ
6 นางสาว ภัทรินทร์  หัวนา
7 นาย ณัฐธัญ  แดงจา
8 นางสาว ไอลาดา  ต้นวงศ์
9 นางสาว กิตติยากร  ก๋ายะ
10 นางสาว กัญญาภัค  เพ็ชรรุ่ง
11 นางสาว สิริยากร  สมอินทร์
12 นาย พงษ์สิริ  พวงมะลิ
13 นางสาว สุธารินี  ปินใจ
14 นางสาว มณีรัตน์  ทุมทอง
15 นางสาว นันริกา  ขันลือ
16 นางสาว ปทุมพร  คนึงคิด
17 นางสาว ประกายวรรณ  สบบง
18 นางสาว อทิตยา  จันตาทะ
19 นางสาว ภัทราภรณ์  คําพิมพ์
20 นางสาว เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์
21 นางสาว ธัญลักษณ์   กันทะสอน
22 นางสาว วาสนา  หอมนาน
23 นาย ณัฐพล  คํามา
24 นางสาว เธียรอนงค์  ไชยยะ
25 นางสาว สุพรรณิการ์  สุริผัด
26 นางสาว ปรียานุพรรธ์  กาติบ
27 นางสาว พักต์พิมล  วัดวัยงคํา
28 นางสาว เบญจวรรณ  จันทร์สุ
29 เด็กชาย กันติทัต  หายทุกข์
30 เด็กชาย ปรัชญ์กร  พูลเพิม
31 นาย นิพิฐ  เวียงคํา
32 นางสาว ณัฐพร  แสวงผล
33 นาย สิริศักดิ  แถวเพีย
34 นางสาว ศิริรัตน์   สุจันทร์
35 นางสาว สุภาวดี  คําประเสริฐ
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เลขที ชือ - สกุล
นังสอบ

1 นาย จักรพงษ์   เชียงแรง
2 นางสาว ประภาภรณ์  อินปัน
3 นางสาว ศิรินทรา  คําน้อย
4 นางสาว กานต์ธีรา  วงศ์ใหญ่
5 นางสาว อรัญญา  คํามา
6 นางสาว ณัฐริกา  ดวงแก้วปัน
7 เด็กหญิง วรรณิภา  หวานใจ
8 นางสาว อัญชนา  อุ่นคํา
9 เด็กหญิง เพชรินทร์  วาสีอนุรักษ์
10 เด็กหญิง ธมลวรรณ  มิงมล
11 เด็กหญิง อรอุทัย  คํามี
12 นาย วีระพงษ์  คําคง
13 นาย วรโชติ  วุฒิวงศ์วณิช
14 นางสาว นันทิชา  ราศี
15 นางสาว กาญจนา  นนศิริ
16 นางสาว อรพิมพ์  วงศ์ใหญ่
17 นางสาว จุฬาลักษณ์ ยะขันทะ
18 นาย กิตตินันท์  วงศ์ใหญ่
19 นางสาว นภัสสร  วงศ์ใหญ่
20 นาย วุฒิพงศ์  มะลิลา
21 นางสาว ยุวดี  ยศวงค์
22 นางสาว ขวัญจิรา  พันธ์ผุย
23 นางสาว กัญญาณัฐ  อยู่ดี
24 นาย รชา  วงศ์ใหญ่
25 นาย วุฒิภัทร์  ใจหนัก
26 นาย ปรินทร  ทิพละ
27 นาย เขตโสภณ  ภิญโญ
28 นาย ธนกรณ์  บุสันเทียะ
29 นาย อดิศักดิ  วงศ์ประเสริฐ
30 นางสาว ดาวพร  จันผล
31 นาย ธัญบูรณ์  วิละแสง
32 นาย ปฏิภาณ  ชินายศ
33 นางสาว กัญจน์มน  สมฤทธิ
34 นาย เอกฉัตร  กันนิกา
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