
 

 
 
  

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36     
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่นที ่4 

 *************************** 

      ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 โดยจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสาย
อาชีพในอําเภอ/เขตทั่วประเทศ ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศ โดยแบ่งประเภทของทุนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
      ทุนประเภท 1 หมายถึง ทุนสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน  
200,000 บาทต่อปี โดยให้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จ านวน 928 
ทุน/อ าเภอ/เขต  
      ทุนประเภท 2 หมายถึง ทุนสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ไม่จ ากัดรายได้ครอบครัว 
โดยให้ศึกษาเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นความต้องการของประเทศ โดยให้รับทุนศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จ านวน 928 ทุน/อ าเภอ/เขต  
      โดยที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การรับสมัครสอบนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ 1  อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ซึ่งได้เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2556  และบัดนี้ การรับสมัครนักเรียนได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มี
ผู้สมัครสอบรับทุน จํานวน 27 อําเภอ  รวมทั้งสิ้น 987 คน และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิสอบข้อเขียน จํานวน 987 คน จําแนกตามทุนประเภททุน 1 จํานวน 
213 คน และทุนประเภท 2  จํานวน 774 คน  ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้   
       
      ประกาศ  ณ  วันที่   11  มีนาคม  พ.ศ. 2556 

  

 

               (นายทองปอนด์  สาดอ่อน) 
          ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

 

 

 

 



 - ๒ - 

บัญชีแนบท้ายประกาศประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่นที ่4  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

********************** 

ทุนประเภท 1 
1. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอเมืองพะเยา  จํานวน  15   คน  ดังนี้  

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5601-001-1-36 นายธนกาญจน์  อรุณศักดิ์ ประชาบํารุง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5601-002-1-36 นายกวินวุฒิ  เล็กศรีสกุล ประชาบํารุง 
5601-003-1-36 นางสาวชญานิศ   สักลอ พะเยาพิทยาคม 
5601-004-1-36 นางสาวธมลวรรณ   เสือดาว พะเยาพิทยาคม 
5601-005-1-36 นางสาวมิโฮ   บุญนะ พะเยาพิทยาคม 
5601-006-1-36 นางสาวประวีณา   บัวเทศ พะเยาพิทยาคม 
5601-007-1-36 นางสาวกุลวัลย์   ยอดยา พะเยาพิทยาคม 
5601-008-1-36 นายภาณุพงศ์    คําวงษา พะเยาพิทยาคม 
5601-009-1-36 นายกันตวิชญ์    สุธรรมเม็ง พะเยาพิทยาคม 
5601-010-1-36 นางสาวประภากร  สมอ พะเยาพิทยาคม 
5601-011-1-36 นายสุวิทย์   นวนสาย พะเยาพิทยาคม 
5601-012-1-36 นายบุรินทร์  กลีบเมฆ พะเยาพิทยาคม 
5601-013-1-36 นางสาวณัฐภาวี  ชัยพุฒิกร พะเยาพิทยาคม 
5601-014-1-36 นายกรวิชญ์  ผัดแก้ว พะเยาพิทยาคม 
5601-015-1-36 นางสาวศรัณย์พร  ศรีใจอินทร์ พะเยาพิทยาคม 

2. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอจุน จํานวน  8   คน   ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5602-001-1-36 นายอนุศิษฏ์  หวลอารมณ์ จุนวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 5602-002-1-36 นางสาวจรรยารัตน์  ยศต๊ะมะ จุนวิทยาคม 

5602-003-1-36 นางสาวอรัญญา  ก้อคํา จุนวิทยาคม 
5602-004-1-36 นางสาวศุภาณิน  ตุ้ยเอ้ย จุนวิทยาคม 
5602-005-1-36 นางสาวสุพัตรา  ปาวี จุนวิทยาคม 
5602-006-1-36 นายปรเมษฐ์  สุวรรณป๎ญญา พญาลอวิทยาคม 
5602-007-1-36 นางสาวพลอยไพลิน  ขําศรี พญาลอวิทยาคม 
5602-008-1-36 นายสกลพัฒน์  สุวรรณกันทร พญาลอวิทยาคม 
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3. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอเชียงคํา จํานวน  5   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5603-001-1-36 นางสาวพิมพ์ชนก  คุณประทุม เชียงคําวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5603-002-1-36 นางสาวอรทัย  ฟุ่งป๎ญญาวงศ์ เชียงคําวิทยาคม 
5603-003-1-36 นางสาวพัชรินทร์  คํานวนดี เชียงคําวิทยาคม 
5603-004-1-36 นายถิรวัฒน์  เตวิน ปิยมิตรวิทยา 
5603-005-1-36 นายณัฐพงศ์  มะณี ปิยมิตรวิทยา 

4. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอเชียงม่วน จํานวน  3   คน    ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5604-001-1-36 นายคนัสนัณฑ์  กองแก้ว เชียงม่วนวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5604-002-1-36 นายสุริยา  พิเคราะห์ เชียงม่วนวิทยาคม 
5604-003-1-36 นายนันทวัฒน์  นามจักร เชียงม่วนวิทยาคม 

5. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอดอกคําใต้ จํานวน  7   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5605-001-1-36 นายกิติศักดิ์  ไชยลังกา งําเมืองวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5605-002-1-36 นายคมกริช  เจนใจ งําเมืองวิทยาคม 
5605-003-1-36 นายไพฑูรย์  ยะตั๋น ดอกคําใต้วิทยาคม 
5605-004-1-36 นายวาทิตพันธ์  มาตมูล ดอกคําใต้วิทยาคม 
5605-005-1-36 นายทศพร  แก้วบ่อ ถ้ําปินวิทยาคม 
5605-006-1-36 นางสาวสุภาภรณ์  ทะดวงศร ถ้ําปินวิทยาคม 
5605-007-1-36 นายภาณุเดช  นามมา ถ้ําปินวิทยาคม 

6. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอปง จํานวน 8  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5606-001-1-36 นางสาวทักษพร  ปิงสุขแสน ปงพัฒนาวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5606-002-1-36 นางสาวพิมพิกา  แก้วกลางเมือง ปงพัฒนาวิทยาคม 
5606-003-1-36 นายพงศธร  สะสวย ปงพัฒนาวิทยาคม 
5606-004-1-36 นางสาวมณิภา  หมั่นขัน ปงพัฒนาวิทยาคม 
5606-005-1-36 นางสาวจตุพร  ธวัชวงค ์ ปงพัฒนาวิทยาคม 
5606-006-1-36 นางสาวสุนิษา  อินต๊ะขัน ปงพัฒนาวิทยาคม 
5606-007-1-36 นางสาวจินตนา  จันธิมา ปงพัฒนาวิทยาคม 
5606-008-1-36 นางสาวจิณห์วรา  ต๊ะวงศ์รัตน์ ปงพัฒนาวิทยาคม 
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7. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอแม่ใจ จํานวน  5   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5607-001-1-36 นายวิวัธน ์ วงค์สีดา แม่ใจวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5607-002-1-36 นางสาวชญากาณฑ์ จําอินทร์ แม่ใจวิทยาคม 
5607-003-1-36 นางสาวสุวรรณี  ธงสิบเจ็ด แม่ใจวิทยาคม 
5607-004-1-36 นางสาวนิศารัตน์  อินทรส แม่ใจวิทยาคม 
5607-005-1-36 นางสาวจีรภิญญา  ขาวสอาด แม่ใจวิทยาคม 

8. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอภูซาง จํานวน  13   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5608-001-1-36 นางสาวสุภาภรณ์  สักแกแก้ว ภูซางวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5608-002-1-36 นางสาวกมลทิพย์  หอมนาน ภูซางวิทยาคม 
5608-003-1-36 นางสาวณัฐรดีกร  ดอนแท่น ภูซางวิทยาคม 
5608-004-1-36 นางสาวมัณฑนา  ทะนะตัน ภูซางวิทยาคม 
5608-005-1-36 นายพิชัยยุทธ  จันทร์จม ภูซางวิทยาคม 
5608-006-1-36 นางสาวศศิธร  โนจิต ภูซางวิทยาคม 
5608-007-1-36 นางสาววัชราภรณ ์ หอมนาน ภูซางวิทยาคม 
5608-008-1-36 นางสาวกมลวรรณ  กาละพันธ์ ภูซางวิทยาคม 
5608-009-1-36 นางสาวศิรินทิพย์  บัวผัด ภูซางวิทยาคม 
5608-010-1-36 นายวันชัย  มนตรีฤกษ์ ภูซางวิทยาคม 
5608-011-1-36 นางสาวณัฐกาญจน์  วงศ์ใหญ่ ภูซางวิทยาคม 
5608-012-1-36 นายประวิทย์  สักแก้ว ภูซางวิทยาคม 
5608-013-1-36 นายวิศวชิต  หันผักแว่น ภูซางวิทยาคม 

9. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอภูกามยาว จํานวน  4   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5609-001-1-36 นายอนิวัตร  ชูไว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 5609-002-1-36 นางสาวปานไพลิน อัมพุธ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    

5609-003-1-36 นางสาวนันท์นภา ภูมิจิตรพิพัฒน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    

5609-004-1-36 นางสาวนัฐธิญา  ไชยวุฒิ ดงเจนวิทยาคม 

10. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเมืองเชียงราย จํานวน  26  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5701-001-1-36 นายเทอดศักดิ์  ถาชุม ห้วยสักวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5701-002-1-36 นางสาวนิศารัตน์  เชียงมี ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 

5701-003-1-36 นายสมคิด ทิศอุ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5701-004-1-36 นางสาวภัณฑนันท์ จันธิมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
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เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5701-005-1-36 นางสาวพิชญา ชาญพานิชกิจโชต ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5701-006-1-36 นางสาวเพ็ญนภา  คําสร้อย เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-007-1-36 นางสาวสุชาวด ีวงศ์มยุรา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-008-1-36 นางสาวสุภัสทรา ทองคํา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-009-1-36 นางสาวลัคนา ไชยเนตร เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-010-1-36 นางสาวทิวาพร  จันทร์สมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย 
5701-011-1-36 นางสาวสมัชญา  ปินตา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5701-012-1-36 นางสาววนิดา ไฝเครือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5701-013-1-36 นางสาวชลนิศา  ลิ้มตระกูลเส็ง เตรียมอุดมศึกษาฯเชียงราย 
5701-014-1-36 นางสาวกมลวรรณ ป๎ญญาวัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5701-015-1-36 นางสาวณัฐฐา  มาใจ สามัคคีวิทยาคม 
5701-016-1-36 นางสาวมาริสสา  ไชยชมภู สามัคคีวิทยาคม 
5701-017-1-36 นายอัจฉนะ  ตาสาย สามัคคีวิทยาคม 
5701-018-1-36 นางสาวปวิตตา  ศุภโกวิทย์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-019-1-36 นางสาวจิรัชญา  จุมปูมูล ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-020-1-36 นางสาวนิชนันท์  รอบวนาสกุล ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-021-1-36 นายธนกิจ  ธิยะคํา ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-022-1-36 นางสาวอัมพวัน  เขตรการณ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-023-1-36 นายปิยะดล  ปวนสิงห์ สามัคคีวิทยาคม 2 
5701-024-1-36 นางสาวสาริน  เสียงใส สามัคคีวิทยาคม 2 
5701-025-1-36 นางสาวเจนจิรา  อุปนันชัย สามัคคีวิทยาคม 2 
5701-026-1-36 นางสาวพิมผกา จุ่มดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

11. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเวียงชัย จํานวน  2   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5702-001-1-36 นางสาววาสนา  สมป๎นจันทร์ เวียงชัยวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5702-002-1-36 นายอนุชา   บุญเลิศ เวียงชัยวิทยาคม 

12. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเชียงของ จํานวน  3   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5703-001-1-36 นางสาววิภูษา  ก๋าคํา เชียงของวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5703-002-1-36 นางสาวชัญญา  ประทุมมา เชียงของวิทยาคม 

5703-003-1-36 นางสาววัลวิภา  ตะนะ บุญเรืองวิทยาคม 
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13. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเทิง จํานวน  10   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5704-001-1-36 นางสาวธัญญาลักษณ์  จินะเขียว ปล้องวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5704-002-1-36 นางสาวสุภาพร  วันอ้วน ปล้องวิทยาคม 

5704-003-1-36 นางสาวรัตนาภรณ์  ยาใจ เทิงวิทยาคม 
5704-004-1-36 นางสาวอรนิภา  ทะระมา เทิงวิทยาคม 
5704-005-1-36 นายปฏิภาณ อุทธิยา เทิงวิทยาคม 
5704-006-1-36 นางสาวจุฑาธิป  ถ้ําหิน เทิงวิทยาคม 
5704-007-1-36 นางสาวกรรณิกา  อินทร์กาวี เทิงวิทยาคม 
5704-008-1-36 นางสาววิจิตรา  อินต๊ะ เทิงวิทยาคม 
5704-009-1-36 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง เทิงวิทยาคม 
5704-010-1-36 นางสาววรัทยา  สิทธิแปง เทิงวิทยาคม 

14. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอพาน จํานวน  14   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ –นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5705-001-1-36 นางสาวจุฬารักษ์  แซ่เซี๊ยะ พานพิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5705-002-1-36 นางสาวนารีรัตน์  พรมสา พานพิทยาคม 

5705-003-1-36 นางสาวนิภาพร  เหมยต่อม พานพิทยาคม 
5705-004-1-36 นางสาวสาธิยา  พิลึก พานพิทยาคม 
5705-005-1-36 นางสาวภัทรานิษฐ์  จําปา พานพิทยาคม 
5705-006-1-36 นางสาวขวัญพร  สุทะ พานพิทยาคม 
5705-007-1-36 นายสุพจน์  บุญมา พานพิทยาคม 
5705-008-1-36 นางสาวศุลีพร  สุรินทร์ พานพิทยาคม 
5705-009-1-36 นางสาวกนกพร  แข็งแรง แม่อ้อวิทยาคม 
5705-010-1-36 นางสาวสุขฤทัย  วงค์ชัยคํา แม่อ้อวิทยาคม 
5705-011-1-36 นายวราภรณ์  จองปิ่นหย่า แม่อ้อวิทยาคม 
5705-012-1-36 นายเสฏฐวุฒ ิ พุทธวงศ์ แม่อ้อวิทยาคม 
5705-013-1-36 นางสาวจรินทร์ทิพย์   สัทธาพล พานพิเศษพิทยา 
5705-014-1-36 นายชญานนท์   กาใจ พานพิเศษพิทยา 

15. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอป่าแดด จํานวน  3   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5706-001-1-36 นางสาวกรรณิกา มาละวรรณา ป่าแดดวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5706-002-1-36 นางสาวกาญจนา อุ่นนันท์ ป่าแดดวิทยาคม 

5706-003-1-36 นายสิทธิ์กรณ์ จิลลวัณย ์ ป่าแดดวิทยาคม 
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16. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอแม่จัน จํานวน  8   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5707-001-1-36 นางสาวพรพิมล  จับใจนาย จันจว้าวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5707-002-1-36 นางสาววิไลวรรณ  กันทะตา แม่จันวิทยาคม 

5707-003-1-36 นางสาวภัทรพร  พงศ์สุธี แม่จันวิทยาคม 
5707-004-1-36 นางสาวลลิตา  ปลัดสิงห์ แม่จันวิทยาคม 
5707-005-1-36 นางสาววรรณา  ศรีปุริ แม่จันวิทยาคม 
5707-006-1-36 นางสาวสุดารัตน์  สุริยาศักดิ์ แม่จันวิทยาคม 
5707-007-1-36 นายนพรุจ  นารินคํา แม่จันวิทยาคม 
5707-008-1-36 นายปฐมชัย  แก้วนวล แม่จันวิทยาคม 

17. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเชียงแสน จํานวน  2   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5708-001-1-36 นางสาวจันทร์จิรา  ชัยลังกา เชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5708-002-1-36 นางสาวช่อสุดา  อินต๊ะวิชัย ราชประชานุเคราะห์ 15 

18. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอแม่สาย จํานวน  3   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5709-001-1-36 นายอริสมันต์  หงษ์สิบสอง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5709-002-1-36 นายณัฐวิทย์  แสงประภานันท์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

5709-003-1-36 นางสาวกฤติยาภรณ์  มาลาวิวัฒน์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

19. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอแม่สรวย จํานวน  9   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5710-001-1-36 นางสาววรรณกานต์   เชื้อสายใจ แม่สรวยวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5710-002-1-36 นางสาวกรุณาพร   บุญรักษ์ แม่สรวยวิทยาคม 

5710-003-1-36 นางสาวกิ่งกาญจน์   มีใจด ี แม่สรวยวิทยาคม 
5710-004-1-36 นางสาวอริสา    กําลังประสิทธิ์ แม่สรวยวิทยาคม 
5710-005-1-36 นางสาวปภาวรินทร์  เทโวขัติ แม่สรวยวิทยาคม 
5710-006-1-36 นางสาวพรดารา  รัสดาดาล แม่สรวยวิทยาคม 
5710-007-1-36 นางสาวภาวิดา    กันหา แม่สรวยวิทยาคม 
5710-008-1-36 นางสาวจันทร์เพ็ญ   จูเปาะ แม่สรวยวิทยาคม 
5710-009-1-36 นายมานิตย์  แซ่มือ วาวีวิทยาคม 
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20. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย   อําเภอเวียงป่าเป้า จํานวน  12   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5711-001-1-36 นางสาวอรพรรณ  คําเวียง เวียงป่าเป้าวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5711-002-1-36 นายพงษ์พิษณุ  อุชัย เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

5711-003-1-36 นายวรฉัตร  ทิพย์ชัย เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-004-1-36 นางสาวจินต์จุฑา  โยนิจ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-005-1-36 นางสาวสุวนันท์  แก้วแปงจันทร์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-006-1-36 นางสาวศุภิสรา  ใจติ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-007-1-36 นางสาวอรทัย  อุปรี เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-008-1-36 นางสาวอัจฉรา  ยาวิราช เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-009-1-36 นางสาวรุ้งลาวัลย์  คําอ้าย เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-010-1-36 นางสาวกัญญารัตน์  สุจริต เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-011-1-36 นางสาวรัชฎา  คําอ้าย เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-012-1-36 นางสาวปริญญา  ย่าผู่ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอพญาเม็งราย จํานวน  9  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5712-001-1-36 นางสาวนุชวรา  แสงเมือง พญาเม็งราย โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5712-002-1-36 นางสาวนันทกา  กาบทอง พญาเม็งราย 

5712-003-1-36 นางสาวพวงพลอย  เล็กศิริ พญาเม็งราย 
5712-004-1-36 นางสาวสุทานันท์  เชื้อเมืองพาน พญาเม็งราย 
5712-005-1-36 นางสาวณัฐการณ์  ใจโลกา พญาเม็งราย 
5712-006-1-36 นายอรรถชัย  อุตสาใจ พญาเม็งราย 
5712-007-1-36 นางสาวศิริพร  รักแม่ พญาเม็งราย 
5712-008-1-36 นางสาวณิชากร  กิ่งก้าน แม่ต๋ําวิทยา 
5712-009-1-36 นางสาวกมลพรรณ  ธะนะน้อย ไม้ยาวิทยาคม 

22. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย   อําเภอเวียงแก่น จํานวน  5   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5713-001-1-36 นางสาวมนัสนันท์  สุขคําฟอง เวียงแก่นวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5713-002-1-36 นางสาวมณีรัตน์  ชัยวงศ์ เวียงแก่นวิทยาคม 

5713-003-1-36 นางสาวยู่อี้  แซ่เติ้น เวียงแก่นวิทยาคม 
5713-004-1-36 นายปิติ  กมลาสน์บูชา เวียงแก่นวิทยาคม 
5713-005-1-36 นายวีระชาติ  ศรชัยป๎ญญา เวียงแก่นวิทยาคม 
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23. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอขุนตาล จํานวน  11  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5714-001-1-36 นางสาวอารียา  กาแก้ว ขุนตาลวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5714-002-1-36 นางสาววราลักษณ์  ชมพู ขุนตาลวิทยาคม 

5714-003-1-36 นางสาวจุฬารันต์  จินะสี ขุนตาลวิทยาคม 
5714-004-1-36 นายสุรเชษฐ์  จัดจ้าง ขุนตาลวิทยาคม 
5714-005-1-36 นางสาวศิริณภา  รักนา ขุนตาลวิทยาคม 
5714-006-1-36 นางสาวชนิดา  ราชลํา ขุนตาลวิทยาคม 
5714-007-1-36 นางสาวชนัญธิดา  ฝ๎นก๋า ขุนตาลวิทยาคม 
5714-008-1-36 นางสาวบุณยาพร  สืบสมบัติ ขุนตาลวิทยาคม 
5714-009-1-36 นางสาวณิชาภัทร แซ่ย่าง ยางฮอมวิทยาคม 
5714-010-1-36 นางสาวจิรภิญญา  ใจขันธ์ ยางฮอมวิทยาคม 
5714-011-1-36 นางสาวทิมนภา  วงศ์สาร ยางฮอมวิทยาคม 

24. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย   อําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน  1   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5715-001-1-36 นางสาวกุสุมา  แซ่จาง สันติคีรีวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์

25. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอแม่ลาว จํานวน  18   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5716-001-1-36 นางสาวธันยพร  บุญศรี แม่ลาววิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5716-002-1-36 นางสาวสุนิสา  กาลมุล แม่ลาววิทยาคม 

5716-003-1-36 นางสาวอมรรัตน์  บุญเรือง แม่ลาววิทยาคม 
5716-004-1-36 นางสาวธัญญารักษ์  เพ็ชรรักษ์ แม่ลาววิทยาคม 
5716-005-1-36 นางสาวศุทธินี  จันทร์ถา แม่ลาววิทยาคม 
5716-006-1-36 นายสุทธินัย  จุมปูป๎ญญา แม่ลาววิทยาคม 
5716-007-1-36 นายณัฐพล  กิจพิทักษ์ แม่ลาววิทยาคม 
5716-008-1-36 นางสาวศศิวิมล  คํางาม แม่ลาววิทยาคม 
5716-009-1-36 นางสาวสุพัตรา  กิจพิทักษ์ แม่ลาววิทยาคม 
5716-010-1-36 นางสาวสุธิดา  ชุ่มเย็น แม่ลาววิทยาคม 
5716-011-1-36 นางสาวผกาทิพย์  มั่งมูล แม่ลาววิทยาคม 
5716-012-1-36 นายเพลินสวัสดิ์  โตโส แม่ลาววิทยาคม 
5716-013-1-36 นายยุทธการ  ชื่นใจ แม่ลาววิทยาคม 
5716-014-1-36 นายเมธาสิทธิ์  ไชยวงค์ แม่ลาววิทยาคม 
5716-015-1-36 นายสุรศักดิ์  สุขอินทร์ แม่ลาววิทยาคม 
5716-016-1-36 นางสาวสุวิชาดา  แซ่แต้ แม่ลาววิทยาคม 
5716-017-1-36 นายมุนินทร์  ไพยราช แม่ลาววิทยาคม 
5716-018-1-36 นางสาวมลิสา  สนิทธา แม่ลาววิทยาคม 
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26. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย   อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จํานวน  7  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5717-001-1-36 นายสุพจน์  ภาวะนิช เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5717-002-1-36 นางสาวศิริพร  ตาถา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

5717-003-1-36 นางสาวสุวนันท์  แก้วจันทา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
5717-004-1-36 นางสาวจิราพร  สิทธิขันแก้ว เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
5717-005-1-36 นางสาวจุฑามาศ  อวยชัย เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
5717-006-1-36 นายศรายุทธ  นัยติ๊บ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
5717-007-1-36 นางสาวคัทรียา  ใจรินทร์ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

27. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอดอยหลวง จํานวน  2   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5718-001-1-36 นายกฤษดา ศรีเบญจรัตน์ ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห ์5718-002-1-36 นายนพรัตน์  กันจินะ ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 
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ทุนประเภท 2 
1. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอเมืองพะเยา  จํานวน  38   คน  ดังนี้  

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5601-001-2-36 นางสาวสุชาริณี  แจ้งแก้ว ชลราษฎรบํารุง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5601-002-2-36 นายสัชฌะ แก้วเขียว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    

5601-003-2-36 นางสาวนฤภร จิดดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-004-2-36 นางสาวศิรินทิพย์  พงษ์ยศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-005-2-36 นางสาวมัลลิกา  มังคลาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-006-2-36 นางสาวพิชญมญธุ์  หิสิษฐ์กุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-007-2-36 นางสาว ปณิดา ชาวเหนือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-008-2-36 นางสาว ศุภลักษณ์ พันธ์วงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-009-2-36 นายพีรวิทย์ คําสมุทร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-010-2-36 นายปกาสิต  วาวงค์มูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-011-2-36 นางสาวอังสุดา  ดวงใจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5601-012-2-36 นางสาววิกานดา  โสภาศรี จักรคําคณาทร 
5601-013-2-36 นางสาวจุฑามาศ  อินปา สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5601-014-2-36 นางสาวคุณัญญา  จิรนัยราดุล สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5601-015-2-36 นางสาวอารียา  ละมูล สามัคคีวิทยาคม 
5601-016-2-36 นางสาวสิริกานต ์  กุณหลวง พะเยาพิทยาคม 
5601-017-2-36 นางสาววาสนา  จิตตางกูร พะเยาพิทยาคม 
5601-018-2-36 นางสาวจิรัชญา   วรรณสอน พะเยาพิทยาคม 
5601-019-2-36 นางสาวพิมลณัฐ    พัฒน์ชู พะเยาพิทยาคม 
5601-020-2-36 นางสาวกนกวรรณ  มูลเมือง พะเยาพิทยาคม 
5601-021-2-36 นางสาวธัญจิรา    ใจเที่ยง พะเยาพิทยาคม 
5601-022-2-36 นายโอฬาร   วงค์คม พะเยาพิทยาคม 
5601-023-2-36 นางสาวจินดามณี   สานงาม พะเยาพิทยาคม 
5601-024-2-36 นางสาวพีรดา    ศักดิ์ศร พะเยาพิทยาคม 
5601-025-2-36 นางสาวพิชญ์สินี   เมืองมา พะเยาพิทยาคม 
5601-026-2-36 นายธนากร   กุนแสง พะเยาพิทยาคม 
5601-027-2-36 นางสาววชรีภรณ ์  ป๎ญญา พะเยาพิทยาคม 
5601-028-2-36 นายชวดล   สุริยวงศ ์ พะเยาพิทยาคม 
5601-029-2-36 นายศุภณัฐ    ชัยฤทธิ์ พะเยาพิทยาคม 
5601-030-2-36 นางสาวสุรารักษ์  ศักดิ์สูง ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5601-031-2-36 นายเจตริน  เจิงกลิ่นจันทร์ พะเยาประสาธน์วิทย์ 
5601-032-2-36 นางสาวจิตติพร  มากเมือง ป๎ว 
5601-033-2-36 นางสาวณัฐสุดา  เงินเนย สายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 
5601-034-2-36 นายวุฒิชัย  ยะป๊อก พานพิเศษพิทยา 
5601-035-2-36 นายสหรัฐ  บุตรดี ยุพราชวิทยาลัย 
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เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5601-036-2-36 นางสาวปณิดา  โกเฮง มงฟอร์ตวิทยาลัย 
5601-037-2-36 นางสาวทิพานัน  พิสิษฐ์กุล มงฟอร์ตวิทยาลัย 
5601-038-2-36 นางสาวศุจินธร  สุทธิกุลบุตร มงฟอร์ตวิทยาลัย 

2. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอจุน จํานวน  26   คน   ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5602-001-2-36 นายนคร  เวียงลอ สามัคคีวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5602-002-2-36 นายชิตพล  สมยอง เชียงคําวิทยาคม 
5602-003-2-36 นายพิตตินันท์  กองแก้ว เชียงคําวิทยาคม 
5602-004-2-36 นางสาวธิดารัตน์  พ่ึงตนเอง เชียงคําวิทยาคม 
5602-005-2-36 นางสาววิภาดา จวนประจักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    

5602-006-2-36 นางสาวพัชราภรณ ์กันทะสอน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5602-007-2-36 นางสาวอมราพร สืบจิตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5602-008-2-36 นายชยุตพงศ์  คันทะศร จุนวิทยาคม 
5602-009-2-36 นายมนัสวี  ไชยสถาน จุนวิทยาคม 
5602-010-2-36 นางสาวขวัญฤทัย  ต่อมดวงแก้ว จุนวิทยาคม 
5602-011-2-36 นางสาวธัญสุดา  ปตุวะ จุนวิทยาคม 
5602-012-2-36 นางสาวนนทิยา  ประชามิ่ง จุนวิทยาคม 
5602-013-2-36 นางสาวประพิมพ์พร  แก้วมาเมือง จุนวิทยาคม 
5602-014-2-36 นางสาววันเพ็ญ  ไชยสถาน จุนวิทยาคม 
5602-015-2-36 นางสาวสุพชิญา  วงศ์อรินทร์ จุนวิทยาคม 
5602-016-2-36 นางสาวธัญญารัตน์  ขยัก เชียงม่วนวิทยาคม 
5602-017-2-36 นายอภิชาติ    สีสัน พะเยาพิทยาคม 
5602-018-2-36 นางสาวชลิดา   ชัชวลิต พะเยาพิทยาคม 
5602-019-2-36 นางสาวนงนภัส   คะมณีวรรณ พะเยาพิทยาคม 
5602-020-2-36 นางสาวพิมพิไล   ไชยวงศ์ พะเยาพิทยาคม 
5602-021-2-36 นางสาวณัฐหทัย สารตะระบุรุษ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5602-022-2-36 นางสาวประภัสสร  เครืออินทร ์ สามัคคีวิทยาคม 
5602-023-2-36 นางสาวอภิชญา  กรรมสิทธิ์ สามัคคีวิทยาคม 
5602-024-2-36 นางสาวกมลฉัตร  จันทิมา สามัคคีวิทยาคม 
5602-025-2-36 นางสาวพรรษา  ธนะคํามา สามัคคีวิทยาคม 
5602-026-2-36 นางสาวพัชรียา  คํากวน พญาลอวิทยาคม 
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3. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอเชียงคํา จํานวน  52   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5603-001-2-36 นายกษิด์เดช  บุญเสริมสุขเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5603-002-2-36 นางสาวภัทรภร  วงศ์ใหญ่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5603-003-2-36 นายกฤษณวัต  รัตนประยูร มงฟอร์ตวิทยาลัย 
5603-004-2-36 นางสาวณัฐวรรณ  วงศ์หงษ์ เชียงคําวิทยาคม 
5603-005-2-36 นางสาวพิมพ์วิภา  นิธิสุวรรณ เชียงคําวิทยาคม 
5603-006-2-36 นางสาวรัฎฎาภรณ ์ รัตนขอดสกุล เชียงคําวิทยาคม 
5603-007-2-36 นายจิรเมธ  วงศ์ใหญ่ เชียงคําวิทยาคม 
5603-008-2-36 นางสาวศลิษา  หอมนาน เชียงคําวิทยาคม 
5603-009-2-36 นางสาวปริชาต  สุวรรณกุล เชียงคําวิทยาคม 
5603-010-2-36 นางสาวชลิตา  เมืองมูล เชียงคําวิทยาคม 
5603-011-2-36 นางสาวชนิสรา  จอมนาสวน เชียงคําวิทยาคม 
5603-012-2-36 นางสาวอุบลรัตน์  อนุใจ เชียงคําวิทยาคม 
5603-013-2-36 นางสาวรวินท์นิภา  ธิป๎ญญา เชียงคําวิทยาคม 
5603-014-2-36 นางสาวพิชญา  มาวงศ์ เชียงคําวิทยาคม 
5603-015-2-36 นายวิทยาพงศ์พันธ์  แสงศรีจันทร์ เชียงคําวิทยาคม 
5603-016-2-36 นางสาวสุธาสิน ี เมืองมงคล เชียงคําวิทยาคม 
5603-017-2-36 นางสาวปรารถนา  ดวงสิงห์คํา เชียงคําวิทยาคม 
5603-018-2-36 นางสาวมณฑิยา  ตาหมี ่ เชียงคําวิทยาคม 
5603-019-2-36 นางสาวฐานมาศ  หอมนาน เชียงคําวิทยาคม 
5603-020-2-36 นายเปี่ยมสุริยะ  โครงกาพย์ เชียงคําวิทยาคม 
5603-021-2-36 นายธวัชชัย  มาตรรัศมี เชียงคําวิทยาคม 
5603-022-2-36 นางสาวชุติกาญจน์  สนชาวไพร เชียงคําวิทยาคม 
5603-023-2-36 นางสาวโยษิตา  ทนันไชย เชียงคําวิทยาคม 
5603-024-2-36 นางสาวลักษิกา  ทรัพย์ศิริ เชียงคําวิทยาคม 
5603-025-2-36 นางสาวญาณิศา  อุปตา เชียงคําวิทยาคม 
5603-026-2-36 นายเทวัญ  โตสุวรรณ์ เชียงคําวิทยาคม 
5603-027-2-36 นางสาวจิตสุภา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เชียงคําวิทยาคม 
5603-028-2-36 นายอลงกต  ธิต๊ะยา เชียงคําวิทยาคม 
5603-029-2-36 นายอดิเทพ  วงศ์ใหญ่ เชียงคําวิทยาคม 
5603-030-2-36 นางสาวพันธิตรา  เป็งนวล เชียงคําวิทยาคม 
5603-031-2-36 นางสาวสุวนันท์  กั้นชัยภูมิ เชียงคําวิทยาคม 
5603-032-2-36 นางสาวพรนภา  รักชาติ เชียงคําวิทยาคม 
5603-033-2-36 นางสาวชลันดา  ทารินทร์ ฝายกวางวิทยาคม 
5603-034-2-36 นางสาวศิริประภา เตชะแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5603-035-2-36 นางสาวชญานิศ เชื้อสะอาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5603-036-2-36 นางสาวณัฐชนก  ชื่นใจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   



 - ๑๔ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5603-037-2-36 นางสาวพนิตานันท์  ภู่ษณะวิวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5603-038-2-36 นางสาวเพราพิลาส  สุนทรนาค สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5603-039-2-36 นางสาวศตพร  ธรรมเขตต์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5603-040-2-36 นางสาวกมลชนก  สายใจ สาธติมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5603-041-2-36 นางสาวณัฐกานต์ พันตา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5603-042-2-36 นางสาวสิริยากร จันทร์วิชชาพร เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5603-043-2-36 นางสาวไพวรินทร์ ชมชื่น เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5603-044-2-36 นายธนภัทร  จันทร์เกษม สามัคคีวิทยาคม 
5603-045-2-36 นายณัชพล  ทรงยั่งยืนกุล สามัคคีวิทยาคม 
5603-046-2-36 นางสาวจุฑามาศ  ตันบูรณา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5603-047-2-36 นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้า ยุพราชวิทยาลัย 
5603-048-2-36 นางสาวกุลธิดา  สมนาม ยุพราชวิทยาลัย 
5603-049-2-36 นางสาวกัญญวัฒน ์ กองมงคล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5603-050-2-36 นางสาวอังค์วรา  พัวพันธ์รักษกุล เรยีนาเชลีวิทยาลัย 
5603-051-2-36 นายศฐาวัชร์  พลับพลึง ดาราวิทยาลัย 
5603-052-2-36 นางสาวศุภาวัลย์  หอมนาน เชียงคําวิทยาคม 

4. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอเชียงม่วน จํานวน  18   คน    ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5604-001-2-36 นางสาวนรินธนา บ้านสระ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 

 
5604-002-2-36 นางสาวสุรางคณา สุทธกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    

5604-003-2-36 นางสาวบุญสิตา เสมอ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5604-004-2-36 นางสาวศุภิสรา  มั่งมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5604-005-2-36 นางสาว สัณหจุฑา  พลอยบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5604-006-2-36 นางสาวสุทาทิพย์  ชุมภูชนะภยั สามัคคีวิทยาคม 
5604-007-2-36 นางสาวระพีพัฒน์  ปิจฉะวงค์ เชียงม่วนวิทยาคม 
5604-008-2-36 นางเบญจภรณ์  เมืองก้อน เชียงม่วนวิทยาคม 
5604-009-2-36 นางสาวบุษกร  แสงแก้ว เชียงม่วนวิทยาคม 
5604-010-2-36 นางสาวพิมพ์พร  จิณป๎น เชียงม่วนวิทยาคม 
5604-011-2-36 นางสาวกมลวรรณ  เพชรรักษา เชียงม่วนวิทยาคม 
5604-012-2-36 นางสาวชฎารัตน์  แสนบ้าน เชียงม่วนวิทยาคม 
5604-013-2-36 นางชนัฐนันท์  น้ําสา เชียงม่วนวิทยาคม 
5604-014-2-36 นางสาวอัจฉริยพร  จันทร์มณี สามัคคีวิทยาคม 
5604-015-2-36 นางสาวสุรียะฉัตร  ไชยลังกา ปงรัชดาภิเษก 
5604-016-2-36 นางสาวพัทธนันท์    ทรัพย์สมพงษ์ ปงรัชดาภิเษก 
5604-017-2-36 นายภคภณ  แสนเตชะ พิริยาจังหวัดแพร่ 
5604-018-2-36 นายพัสกร  สีเหลือง พิริยาจังหวัดแพร่ 



 - ๑๕ - 

5. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอดอกคําใต้ จํานวน  17   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5605-001-2-36 นางสาวฐิติพร  ศิริใจชิงกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5605-002-2-36 นางสาวลลิตา  ทองเอม 
ปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

5605-003-2-36 นางสาว เพชรรัตน์ นามวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5605-004-2-36 นายพิชํุตม์  ภิระบัน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5605-005-2-36 นางสาวปพิชญา  ประทีปรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5605-006-2-36 นายจีรเมธ  คลังแสง สามัคคีวิทยาคม 
5605-007-2-36 นายสุรกิตต์  กันวะนา โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 
5605-008-2-36 นางสาวพรรณิษา  กัลยา โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 
5605-009-2-36 นางสาวชนิญชิดา  ไชยสถาน โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 
5605-010-2-36 นางสาวศุภิสรา    พรหมเสน พะเยาพิทยาคม 
5605-011-2-36 นางสาวสมติานัน   ภูวนวิทยาคม พะเยาพิทยาคม 
5605-012-2-36 นางสาวพิมพ์ศิร ิ   พิพัฒน์พงศ์ พะเยาพิทยาคม 
5605-013-2-36 นางสาววรวรรณ   โรจน์โยธินพิพัฒน์ พะเยาพิทยาคม 
5605-014-2-36 นายชูเกียรติ   คําวงค์ษา พะเยาพิทยาคม 
5605-015-2-36 นายเมธา   ผดุงเจริญ พะเยาพิทยาคม 
5605-016-2-36 นายคมสันต์   เจนใจ พะเยาพิทยาคม 
5605-017-2-36 นายสุรีย์ยุ  พรหมเสน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

6. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอปง จํานวน 25  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5606-001-2-36 นางสาวพรรณทิพย์  วารีนิยม เชียงคําวิทยาคม โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 5606-002-2-36 นางสาวมณีมัญชุ์ สิทธิวงศ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    

5606-003-2-36 นายรัตนชัย อินต๊ะจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5606-004-2-36 นางสาวหทัยรัตน์  พินิจสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5606-005-2-36 นายชาญวิทย์  พอใจ ปงรัชดาภิเษก 
5606-006-2-36 นางสาวปรียาพร  สุริโย ปงรัชดาภิเษก 
5606-007-2-36 นางสาวปิยณัฐ    อินหลี ปงรัชดาภิเษก 
5606-008-2-36 นางสาวพรทิพา   ไชยลังกา ปงรัชดาภิเษก 
5606-009-2-36 นางสาวกรวิกา  สุริโย ปงรัชดาภิเษก 
5606-010-2-36 นางสาวอภิญญา   อุปมา ปงรัชดาภิเษก 
5606-011-2-36 นางสาวสุนิษา  ลาโสภา ปงพัฒนาวิทยาคม 
5606-012-2-36 นางสาวภัณทิลา   มั่งค่ัง พะเยาพิทยาคม 
5606-013-2-36 นางสาวศิริพร   จีเอ้ย พะเยาพิทยาคม 
5606-014-2-36 นางสาวเอดิกะ    คงสถาน พะเยาพิทยาคม 
5606-015-2-36 นางสาววริศรา สุขกาย เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5606-016-2-36 นางสาวกมลรัตน์ มหายศนันท์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 



 - ๑๖ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5606-017-2-36 นางสาวประภัสรา  ดวงทิพย์ ปงรัชดาภิเษก 
5606-018-2-36 นางสาวดวงนภา   ศรียา ปงรัชดาภิเษก 
5606-019-2-36 นางสาวสิรมิาศ   บรรณฑรวรรณ ปงรัชดาภิเษก 
5606-020-2-36 นางสาวกนกพร  พอใจ ปงรัชดาภิเษก 
5606-021-2-36 นางสาวณัฐพร    หมอยาดี ปงรัชดาภิเษก 
5606-022-2-36 นายบรรหาร    ศรีวิชัย ปงรัชดาภิเษก 
5606-023-2-36 นายพิตตินันท์  อินยม ปงรัชดาภิเษก 
5606-024-2-36 นางสาววนัสนันท์  จตุแสน ยุพราชวิทยาลัย 
5606-025-2-36 นางสาวธนิษฐา  ดุสิตากร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

7. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอแม่ใจ จํานวน  15   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5607-001-2-36 นางสาวสุนิสา  อสุพล สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5607-002-2-36 นางสาวนัฐการณ์    สีจ๊ะ แม่ใจวิทยาคม 
5607-003-2-36 นางสาวภัณฑิรา    มั่งมา แม่ใจวิทยาคม 
5607-004-2-36 นางสาวสุธิดา      วันเที่ยง แม่ใจวิทยาคม 
5607-005-2-36 นางสาวยุพิน        สุตินกาศ แม่ใจวิทยาคม 
5607-006-2-36 นางสาวกมลพรรณ สายวงค์ใจ แม่ใจวิทยาคม 
5607-007-2-36 นายธวัชชัย     ใจกันทา แม่ใจวิทยาคม 
5607-008-2-36 นายจิระพงษ์       อุตตะมาลัง แม่ใจวิทยาคม 
5607-009-2-36 นางสาวสิริรัตน์  ศรีชัยบุญสูง แม่ใจวิทยาคม 
5607-010-2-36 นางสาวนิตา  นาคบัว แม่ใจวิทยาคม 
5607-011-2-36 นางสาวหทัยชนก  ใจกล้า สามัคคีวิทยาคม 
5607-012-2-36 นางสาวพิมพกานต์   สุทธิจันทร์ พะเยาพิทยาคม 
5607-013-2-36 นางสาวจีรนันท์   เชียงแสน พะเยาพิทยาคม 
5607-014-2-36 นางสาวกอบกานต์   ตาป๎ญโญ พะเยาพิทยาคม 
5607-015-2-36 นางสาวบุศรา   หาญฟ้าเขียว พะเยาพิทยาคม 

8. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอภูซาง จํานวน  40   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5608-001-2-36 นายรุ่งนภกร  อินทนนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

5608-002-2-36 นายฐิติวัสส ์ บัวติ๊บ เชียงคําวิทยาคม 
5608-003-2-36 นางสาวอนุชิดา  หอมอ่อน เชียงคําวิทยาคม 
5608-004-2-36 นางสาวปานระวี  ป๎นแปง เชียงคําวิทยาคม 
5608-005-2-36 นางสาวปาริฉัตร  พิณพาทย์ เชียงคําวิทยาคม 
5608-006-2-36 นางสาวอรอนงค์  ยามเลย เชียงคําวิทยาคม 
5608-007-2-36 นางสาวจารวี  รวมหมู ่ เชียงคําวิทยาคม 
5608-008-2-36 นางสาววรรณิกา  ปุกคํา เชียงคําวิทยาคม 



 - ๑๗ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5608-009-2-36 นางสาวทิพย์นภา  ก๋ายะ เชียงคําวิทยาคม 
5608-010-2-36 นางสาวจิรฐิกานต ์ สัมพันธสิทธิ์ เชียงคําวิทยาคม 
5608-011-2-36 นางสาวพรทิวา  ลือชัย เทิงวิทยาคม 
5608-012-2-36 นางสาวเพ็ญนภา  มุ่งจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5608-013-2-36 นางสาวจีรนันท์ ปินะดวง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5608-014-2-36 นายพีรวิชญ์  จันทร์ตา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5608-015-2-36 นายธนศิลป์  ปินชัย สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

5608-016-2-36 นางสาวอภิชญา  ปิงสุแสน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

5608-017-2-36 นางสาวขนิษฐา สารนวน เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5608-018-2-36 นางสาวอมริศา  น้อยนคร ภูซางวิทยาคม 
5608-019-2-36 นายธนวัฒน ์ คําประเสริฐ ภูซางวิทยาคม 
5608-020-2-36 นางสาวช่อเอ้ือง คําประเสริฐ ภูซางวิทยาคม 
5608-021-2-36 นายศรายุทธ์  ธะนะ ภูซางวิทยาคม 
5608-022-2-36 นายปฏิภาณ  จันธิมา ภูซางวิทยาคม 
5608-023-2-36 นางสาวเมวิยา  เหลารินทร์ ภูซางวิทยาคม 
5608-024-2-36 นายจักพงษ์  สุริยศ ภูซางวิทยาคม 
5608-025-2-36 นางสาววาสนา  บุญชู ภูซางวิทยาคม 
5608-026-2-36 นางสาวสุดารัตน์  ทานันท์ ภูซางวิทยาคม 
5608-027-2-36 นางสาวจิณห์นิภา  เที่ยงทุกข์ ภูซางวิทยาคม 
5608-028-2-36 นางสาวกนกวรรณ  เบ็ญชา ภูซางวิทยาคม 
5608-029-2-36 นางสาวนิศารัตน์  ศรีขันทะ ภูซางวิทยาคม 
5608-030-2-36 นางสาวเพ็ญทิพ  พ่ึงพวก ภูซางวิทยาคม 
5608-031-2-36 นายคมแฝก  อุปธิ ภูซางวิทยาคม 
5608-032-2-36 นางสาวสุราคณา  สุดเอียด ภูซางวิทยาคม 
5608-033-2-36 นางสาวศศิประภา  วงศ์ใหญ่ ภูซางวิทยาคม 
5608-034-2-36 นางสาวเทวรักษ์  บัวติ๊บ ภูซางวิทยาคม 
5608-035-2-36 นายศรศักดิ์  ปิงสุแสน ภูซางวิทยาคม 
5608-036-2-36 นายพัฒนศักดิ์  กลางหมู่ ภูซางวิทยาคม 
5608-037-2-36 นายภาณุพงศ์  จันทโรจน์ ภูซางวิทยาคม 
5608-038-2-36 นางสาวเบจมาศ  คําประเสริฐ ภูซางวิทยาคม 
5608-039-2-36 นางสาวมัลลิกา  เที่ยงทุกข์ ภูซางวิทยาคม 
5608-040-2-36 นายวัฒนา  บุญแรง ยุพราชวิทยาลัย 

9. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดพะเยา   อําเภอภูกามยาว จํานวน  3   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5609-001-2-36 นางสาวเนตรนภา   เข็มพิลา พะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 5609-002-2-36 นางสาวธิติสุดา  ปิงน้ําโท้ง พะเยาพิทยาคม 

5609-003-2-36 นางสาวสุภาภรณ์  ต้นศรี ดงเจนวิทยาคม 



 - ๑๘ - 

10. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเมืองเชียงราย จํานวน  107  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5701-001-2-36 นายปริรัตน  ภพลือชัย เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5701-002-2-36 นางสาวพิมพญา  เหมืองทอง สามัคคีวิทยาคม 

5701-003-2-36 นางสาวปาจรีย์  อูปคํา เชียงรายวิทยาคม 
5701-004-2-36 นางสาวเพชรรัตน์  เห็นถูก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
5701-005-2-36 นางสาววลัยพรรณ มณีดุลย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5701-006-2-36 นายอินทัช กปิลกาญจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5701-007-2-36 นางสาวมะลิ  ชุมจู สามัคคีวิทยาคม 2 
5701-008-2-36 นางสาวลักษิกา สอาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5701-009-2-36 นางสาวฤทัยทิพย์  คํายอด สามัคคีวิทยาคม 
5701-010-2-36 นางสาวเมธาวี  แสงทอง สามัคคีวิทยาคม 
5701-011-2-36 นางสาวนัฎชาภรณ ์ จินดาชัย สามัคคีวิทยาคม 
5701-012-2-36 นางสาวดุสิตา  วิเศษพาณิชย์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-013-2-36 นางสาวชนิกานต์  ตั้งจินตวิวัฒน์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-014-2-36 นางสาวพลอย  ปรัชญา สามัคคีวิทยาคม 
5701-015-2-36 น.ส.ป๎ณฑ์ชนิต  ตรีสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5701-016-2-36 น.ส.กชพร  วัชรประภาพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5701-017-2-36 นางสาวชนม์ชนก  บุรีแก้ว ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-018-2-36 นายไพบูลย์   รอบวนาสกุล ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-019-2-36 นางสาวพรสวรรค์  สมเสมอใจ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-020-2-36 นางสาวณัฐชยา   นันตา ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-021-2-36 นางสาวนารีภัสร ์ ยามี ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-022-2-36 นางสาววิสุดา  จิวะรังสรรค์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-023-2-36 นางสาวปราณี  เวยเหยื่อกู่ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-024-2-36 นางสาวกฤติยา  การงาน ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-025-2-36 นางสาวพิชญ์พิมล  พุ่มอยู่ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-026-2-36 นางสาวเสาวนีย์  สิทธิบุญมา ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-027-2-36 นางสาวเกศวดี  ปินตา ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-028-2-36 นางสาวฐิติพร  สาสุข ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-029-2-36 นางสาวชนัฎฐา  ไข่หงษ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-030-2-36 นางสาวรินรดี  อนุรักษ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-031-2-36 นางสาวกัญญ์ชนก  เกิดศิริ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-032-2-36 นางสาวอนงค์พันธ์  ชื่นโชคชยั ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-033-2-36 นางสาวปวีร์กร  โตไทย ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-034-2-36 นางสาวนันทวัน  จันทาพูน ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-035-2-36 นางสาวณัฎฐณิชา  ใจแปง ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-036-2-36 นายธีระศักดิ์  สวาพิทักษ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 



 - ๑๙ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5701-037-2-36 นางสาวสุธิน ี  ใจสุข ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5701-038-2-36 นางสาวยูกิ โยชิกาวะ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-039-2-36 นางสาวเบญญาภา เวียงมูล เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-040-2-36 นางสาวโยสิยาห ์ทศวงศ์วรรษ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-041-2-36 นายสิรวิชญ ์ประจําเมือง เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-042-2-36 นางสาวสุทธิกานต์ เดียวตระกูล เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-043-2-36 นางสาวเพียงดาว ณ เชียงใหม่ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-044-2-36 นางสาวแพรพรรณ ตุ้ยป้อ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-045-2-36 นางสาวกรรณิการ์ ชัยกันทะ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-046-2-36 นางสาวณัฐวดี  มณีรัตน์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-047-2-36 นางสาวสุพัชรี สลีสองสม เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-048-2-36 นายสุชาครีย์ ทับทิมคุณา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-049-2-36 นางสาวณัฎฐณิชา ตุงคะบุรี เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-050-2-36 นายทักษ์ดนัย ทาคาฮาชิ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-051-2-36 นายชวิน อุปรา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-052-2-36 นายนฤเบศ สิงห์คะนัน เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-053-2-36 นางสาวนาฏศิลป์ ธานินทร์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-054-2-36 นางสาวภัคจิรา ภูมิประหมัน เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5701-055-2-36 นางสาวอิสรีย์  สัสสินทร สามัคคีวิทยาคม 
5701-056-2-36 นางสาวธัญญารัตน์  จงประเสริฐ สามัคคีวิทยาคม 
5701-057-2-36 นายปิ่นพงศ์  เหลี่ยมธนวัฒน ์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-058-2-36 นายชานน  สุริยะพรหมชัย สามัคคีวิทยาคม 
5701-059-2-36 นางสาวสุวิชญา  ธีรสุทธิกุล สามัคคีวิทยาคม 
5701-060-2-36 นายธีสุวรรณ  ปิติภากร สามัคคีวิทยาคม 
5701-061-2-36 นางสาวอริสา  อารินทร์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-062-2-36 นายกฤษณพงศ์  ทัพซ้าย สามัคคีวิทยาคม 
5701-063-2-36 นางสาวศตพร  แก้วหล้า สามัคคีวิทยาคม 
5701-064-2-36 นางสาวณิชากร  ละม้ายแกว้ สามัคคีวิทยาคม 
5701-065-2-36 นางสาวชนน์หทัย  บุญถนอม สามัคคีวิทยาคม 
5701-066-2-36 นางสาวปราณิศา  ทันเที่ยง สามัคคีวิทยาคม 
5701-067-2-36 นางสาววีรายา  เข็มวงษ์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-068-2-36 นายณัชพล     อินต๊ะแก้ว สามัคคีวิทยาคม 
5701-069-2-36 นายธรรศ  รัตนมาลากูล สามัคคีวิทยาคม 
5701-070-2-36 นางสาวณัฐกฤตา  ไชยศิลป์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-071-2-36 นายเอกอักษรา  มะสะ สามัคคีวิทยาคม 
5701-072-2-36 นางสาวเฉลิมพร  พลประสิทธิ์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-073-2-36 นางสาวปรายฝน  นพวงศ ์ สามัคคีวิทยาคม 



 - ๒๐ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5701-074-2-36 นางสาวศิราพิมพ์  ไชยนันท์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-075-2-36 นางสาวพลอยเพชรัตน์  ตัน สามัคคีวิทยาคม 
5701-076-2-36 นางสาวฐิตา  พิริยะโภคัย สามัคคีวิทยาคม 
5701-077-2-36 นายพีรพล  เกษม สามัคคีวิทยาคม 
5701-078-2-36 นางสาวปฐมาวดี  สุภามณี สามัคคีวิทยาคม 
5701-079-2-36 นางสาวปิริญาภรณ์  คําศรีสุข สามัคคีวิทยาคม 
5701-080-2-36 นางสาวพิมพกานต์  ขัดสุรินทร์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-081-2-36 นางสาวธัญวรัตม์  ไชยแก้ว สามัคคีวิทยาคม 
5701-082-2-36 นางสาวภัทราภรณ์  อุทธโยธา สามัคคีวิทยาคม 
5701-083-2-36 นายพชิํุตม์  พรหมมินทร์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-084-2-36 นายพีรัชชัย  สันกว๊าน สามัคคีวิทยาคม 
5701-085-2-36 นางสาวณิชากร  ทาป๎ญญา สามัคคีวิทยาคม 
5701-086-2-36 นางสาวพรนภัส  รัตนโรม สามัคคีวิทยาคม 
5701-087-2-36 นางสาวอริศรา  กัลยาณวุฒิ สามัคคีวิทยาคม 
5701-088-2-36 นางสาวภานุชนารถ  ชัยวงค ์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-089-2-36 นางสาวกฤติกา  โซนี สามัคคีวิทยาคม 
5701-090-2-36 นางสาวจิรินทร  เจียรพินิจนันต์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-091-2-36 นางสาวอุ้มขวัญ  บัวอินทร์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-092-2-36 นางสาวอติรัตน์  จิตตะ สามัคคีวิทยาคม 
5701-093-2-36 นายกฤษฎิ์  ศรีรัตนพงษ์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-094-2-36 นางสาวเข็มทอง  ชัยสุวรรณ์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-095-2-36 นางสาวอุทัยพรรณ  พรมขัติแก้ว สามัคคีวิทยาคม 
5701-096-2-36 นางสาวจิดาภา  นาวา สามัคคีวิทยาคม 
5701-097-2-36 นางสาวกมลชนก  ไมล์หรือ สามัคคีวิทยาคม 
5701-098-2-36 นางสาวกชกร  ฉัตรแก้ว สามัคคีวิทยาคม 
5701-099-2-36 นางสาวณัฐณิชา  บุญมา สามัคคีวิทยาคม 
5701-100-2-36 นางสาวกุลนิษฐ์  ซื่อสัตย์สกุล สามัคคีวิทยาคม 
5701-101-2-36 นายนภสินธุ ์ คําเมืองเหนือ สามัคคีวิทยาคม 
5701-102-2-36 นางสาวศศิประภา  ลิ่วเฉลิมวงศ์ สามัคคีวิทยาคม 
5701-103-2-36 นางสาวฐิติมาพร  ตันตระกูล มงฟอร์ตวิทยาลัย 
5701-104-2-36 นางสาวเฌอมาศ  เลิศชัยพิทักษ์ เตรียมอุดมศึกษา 
5701-105-2-36 นายอามีน  ปาลาเลย์ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

5701-106-2-36 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  จตุรลาวลัย์ เตรียมอุดมศึกษา 
5701-107-2-36 นางสาวมาธวี  อุณหเสรี บุญวาทย์วิทยาลัย 

 

 



 - ๒๑ - 

11. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเวียงชัย จํานวน  31   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5702-001-2-36 นายพิทักษ์พงศ์  คําแดง สามัคคีวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5702-002-2-36 นางสาวญาณกร  ดวงเนตร สามัคคีวิทยาคม 

5702-003-2-36 นายสิทธินันท์ อัศพันธุ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5702-004-2-36 นางสาววรินทร ธนะกูลวัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5702-005-2-36 นางสาววิสสุตา  เทพดวงแก้ว สามัคคีวิทยาคม 
5702-006-2-36 นายวราวุฒิ วรรณไล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5702-007-2-36 นายปิยังกูล อภิรติป๎ญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5702-008-2-36 นางสาวพัชรินทร์ โสมสูงเนิน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5702-009-2-36 น.ส.จันทร์จิรา  ฤทธิ์จิตเพียร สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5702-010-2-36 นายปภพ  วิศิษฎ์ลานนท์ สามัคคีวิทยาคม 
5702-011-2-36 นางสาวสุธิดา  เลิศรมยานันท์ สามัคคีวิทยาคม 
5702-012-2-36 นายเชิดพงษ์  หอประเสริฐวงศ์ สามัคคีวิทยาคม 
5702-013-2-36 นายทัตพงศ์  วิศิษฏ์ลานนท์ สามัคคีวิทยาคม 
5702-014-2-36 นางสาวพิมพิไล  ประสันใจ สามัคคีวิทยาคม 
5702-015-2-36 นางสาวดณพร  กาส ี สามัคคีวิทยาคม 
5702-016-2-36 นางสาวศิริยากร ญาณกาย เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5702-017-2-36 นายศิวกานต ์สิงธิสาร เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5702-018-2-36 นางสาวนราทิพย์ กุลนา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5702-019-2-36 นางสาวนันท์นภัส อุดกันทา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5702-020-2-36 นายนิติพงศ์ กาชัย เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5702-021-2-36 นางสาวลักษณา  บุญเรือง เวียงชัยวิทยาคม 
5702-022-2-36 นางสาวจุฑามาศ  ช่างเสนา เวียงชัยวิทยาคม 
5702-023-2-36 นางสาวนราพร  ป๎ญญา เวียงชัยวิทยาคม 
5702-024-2-36 นางสาวศศิวดี  คุ้งบรรพต เวียงชัยวิทยาคม 
5702-025-2-36 นางสาวขนิษฐา  นาแสวง เวียงชัยวิทยาคม 
5702-026-2-36 นางสาวปวีณา  จํามิง่ เวียงชัยวิทยาคม 
5702-027-2-36 นางสาวบุษกร  เลิศชุมภู เวียงชัยวิทยาคม 
5702-028-2-36 นางสาวศุภลักษณ ์ ป๎ญญาพงษ์เมธ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5702-029-2-36 นายธนนริศร์  จารุศักดิ์กิจชัย ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5702-030-2-36 นางสาวเกวลิน  ชัยวงค ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5702-031-2-36 นายเทพวุฒิ  นุกาศ มงฟอร์ตวิทยาลัย 

12. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเชียงของ จํานวน  37  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5703-001-2-36 นางสาววิรัญชนา  จันต๊ะคาด สามัคคีวิทยาคม โรงเรยีนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5703-002-2-36 นางสาวสาลินี  เชียงชิน บุญเรืองวิทยาคม 

5703-003-2-36 นางสาววราลักษ์  สมบูรณ์ บุญเรืองวิทยาคม 
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เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5703-004-2-36 นางสาวกมลพรรณ จันทรา เชียงของวิทยาคม 
5703-005-2-36 นางสาวนารีรัตน์ ต่างเพชร เชียงของวิทยาคม 
5703-006-2-36 นางสาวสุทธิดา  พรมตัน เชียงของวิทยาคม 
5703-007-2-36 นางสาวชนิษฐา  ลือชา เชียงของวิทยาคม 
5703-008-2-36 นางสาวศิริรัตน์  ไชยทน เชียงของวิทยาคม 
5703-009-2-36 นางสาววรรณภา ยะแก้ว เชียงของวิทยาคม 
5703-010-2-36 นางสาวอรทัย อินต๊ะสงค์ เชียงของวิทยาคม 
5703-011-2-36 นางสาวชลนิษา  วงศ์ชัย เชียงของวิทยาคม 
5703-012-2-36 นางสาวธิดารัตน์ จินดาธรรม เชียงของวิทยาคม 
5703-013-2-36 นางสาวกวินนา  คําตัน เชียงของวิทยาคม 
5703-014-2-36 นางสาวสรัลชนา  จันทร์โสดา เชียงของวิทยาคม 
5703-015-2-36 นางสาวจารุณี แซ่โซ้ง เชียงของวิทยาคม 
5703-016-2-36 นายเดชบดินทร ์กิจยศชัยปกรณ ์ เชียงของวิทยาคม 
5703-017-2-36 นางสาวศิรินันท์  บุญชุม เชียงของวิทยาคม 
5703-018-2-36 นายกิตตินันท์  คําสม เชียงของวิทยาคม 
5703-019-2-36 นางสาววราภรณ์  คําสม เชียงของวิทยาคม 
5703-020-2-36 นางสาวเบญจมาศ พลทะนู เชียงของวิทยาคม 
5703-021-2-36 นางสาวอรุณศิริ มามีสา เชียงของวิทยาคม 
5703-022-2-36 นางสาวรวิภา มรคานันท์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5703-023-2-36 นางสาวภัทรภา วิรุฬห์ศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5703-024-2-36 นางสาวณัฐธิดา ผลากอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5703-025-2-36 นางสาวศศิธร ศิริเทพ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5703-026-2-36 นายปิยทัศน์ ศรีไกรภักดิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5703-027-2-36 นางสาวณีรนุช อ่อนคําเหลือง เทศบาล 6 นครเชียงราย 

5703-028-2-36 นางสาวกุลวศ ุ เจนการศึก เทิงวิทยาคม 
5703-029-2-36 นางสาวพัชรา  จินดาพันธ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5703-030-2-36 นางสาวกานต์ธิดา  วงศ์ชัย ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5703-031-2-36 นางสาวนวพร  พรมวิหาร สามัคคีวิทยาคม 
5703-032-2-36 นางสาวณัฐพร  มุ้งส่าง สามัคคีวิทยาคม 
5703-033-2-36 นายพรหมเทพ  อุทธิยา สามัคคีวิทยาคม 
5703-034-2-36 นายธีรนา  ตาไคล้ สามัคคีวิทยาคม 
5703-035-2-36 นางสาวศรัญญา  อานุ สามัคคีวิทยาคม 
5703-036-2-36 นายศิกวัส ศรีประภาพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5703-037-2-36 นางสาวเบญญาภา ติ๊บเมืองมา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
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13. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเทิง จํานวน  57  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5704-001-2-36 นางสาวศิรปรัชญ  ไชยบุญเรือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5704-002-2-36 นางสาวหิรัญญิกา  เสนคํา ปล้องวิทยาคม 

5704-003-2-36 นางสาวฐิติกานต์  กองเป็ง ปล้องวิทยาคม 
5704-004-2-36 นางสาวชนิกา  ไชยวงค์ทอน ปล้องวิทยาคม 
5704-005-2-36 นางสาวกษิลินทร์ มะโนชัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    

5704-006-2-36 นางสาวจอมขวัญ กระภูฤทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-007-2-36 นางสาวพิมพ์นิภา กาวิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-008-2-36 นายณัฐพล ราชคมภ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-009-2-36 นางสาวศิริรัตน์ โอบอ้อม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-010-2-36 นายวิชา อุ่ยอุทัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-011-2-36 นางสาวเนตรชนก   ลือชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-012-2-36 นางสาวณิชา จิรกาลนุกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-013-2-36 นายธนาธิป แสนวงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-014-2-36 นางสาวคัคนางค์  ณ น่าน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-015-2-36 นายกติกา  จันธิมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-016-2-36 นางสาวปริชญา  สุทธะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-017-2-36 นางสาวมนนรี นันต๊ะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-018-2-36 นางสาวณิศาชล  ประธานราษฎร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5704-019-2-36 นางสาววนัชพร  คําแดง เทิงวิทยาคม 
5704-020-2-36 นางสาวพรพรรณ ต๊ะวงศ์ชัย เทิงวิทยาคม 
5704-021-2-36 นางสาวพัชรี  ชมภูวิจิตร เทิงวิทยาคม 
5704-022-2-36 นางสาวสุริยพร  บุบผาสวรรค์ เทิงวิทยาคม 
5704-023-2-36 นางสาวสิทธรัตน์  รินไชยสงค์ เทิงวิทยาคม 
5704-024-2-36 นายอติชาติ  แสงทอง เทิงวิทยาคม 
5704-025-2-36 นายธีรยุทธ  รวดเร็ว เทิงวิทยาคม 
5704-026-2-36 นางสาวชนม์ณัฐชญา ศรีไกรรส เทิงวิทยาคม 
5704-027-2-36 นางสาวเกวลิน  สุดใจ เทิงวิทยาคม 
5704-028-2-36 นางสาวพัทธ์ธีรา  วรรณฎิ เทิงวิทยาคม 
5704-029-2-36 นายวรพจน์  ไชยชนะ เทิงวิทยาคม 
5704-030-2-36 นางสาวอารียา  ไชยไมถี เทิงวิทยาคม 
5704-031-2-36 นางสาวพิมพ์วิภา  วุฒิพรหม เทิงวิทยาคม 
5704-032-2-36 นางสาววริศรา  บุญทา เทิงวิทยาคม 
5704-033-2-36 นายณัฐวุฒิ  สุขเสรีชัย เทิงวิทยาคม 
5704-034-2-36 นายอรรจน์  อักษรดิษฐ์ เทิงวิทยาคม 
5704-035-2-36 นางสาวรัชฎาพร  อ่ินคํา เทิงวิทยาคม 
5704-036-2-36 นางสาวปภัสรินทร์  จิรธีระพันธ์ เทิงวิทยาคม 



 - ๒๔ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5704-037-2-36 นายปรัชญ์  ป๎ญโญใหญ่ เทิงวิทยาคม 
5704-038-2-36 นายภควัต  กันทะวงศ์ เทิงวิทยาคม 
5704-039-2-36 นางสาวณัฏฐณิชา  สารหวัน เทิงวิทยาคม 
5704-040-2-36 นายจิรพนธ์  ฤทธิ์จอหอ เทิงวิทยาคม 
5704-041-2-36 นางสาวดวงดาว แซ่ว้า ยางฮอมวิทยาคม 
5704-042-2-36 นายอาทิตย์  แซ่ม้า ยางฮอมวิทยาคม 
5704-043-2-36 นายพันธกานต์  สมุหทัย ราชวินิตบางแก้ว 
5704-044-2-36 นางสาวภัทรียา  วรรณสอน สามัคคีวิทยาคม 
5704-045-2-36 นางสาวณัฐกานต์  จักสาน สามัคคีวิทยาคม 
5704-046-2-36 นางสาวป๎ญจมา  กิจวิริยะการ สามัคคีวิทยาคม 
5704-047-2-36 นางสาวบุษยมาส  ใจวงศ์ สามัคคีวิทยาคม 
5704-048-2-36 นางสาวพรรณวิลาส  กิตติพิชญ์กุล สามัคคีวิทยาคม 
5704-049-2-36 นางสาวอังคณา  ลือชัย เด็กดีพิทยาคม 
5704-050-2-36 นางสาวพิชญาภา  ดวงป๎ญญา เด็กดีพิทยาคม 
5704-051-2-36 นายไทซึเกะ  ฮาระดะ เด็กดีพิทยาคม 
5704-052-2-36 นางสาวกนกวรรณ  ธนะวดี เด็กดีพิทยาคม 
5704-053-2-36 นายกรกช  หมื่นดวง เด็กดีพิทยาคม 
5704-054-2-36 นางสาวกชกร  จิตเจริญกุล ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5704-055-2-36 นางสาวรวิสรา  เทพทองป๎น ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5704-056-2-36 นายมณธนะ  อักษรดิษฐ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5704-057-2-36 นางสาวศิรภัสสร  ช่างหล่อ ยุพราชวิทยาลัย 

14. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอพาน จํานวน  46   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ –นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5705-001-2-36 นางสาวฐิติภรณ์  อินทรชัย เชียงรายวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5705-002-2-36 นางสาวอารียา  ทองแสง สามัคคีวิทยาคม 

5705-003-2-36 นางสาวสุดปรารถนา  ตาสาย มงฟอร์ตวิทยาลัย 
5705-004-2-36 นางสาวสกุลรัตน์  จิตต์จารึก สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5705-005-2-36 นางสาวศิริรักษ์  เตือนสกุล เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5705-006-2-36 นางสาวณัชชากร  ณ ลําปาง สามัคคีวิทยาคม 
5705-007-2-36 นายชนะภัย  ชมเชย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

5705-008-2-36 นายภัทรพล อนันต์ชัยพัทธนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5705-009-2-36 นางสาวพัทธนันท์ แก่นเมือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5705-010-2-36 นางสาวสะคราญทิพย์  ป๎นธ ิ สามัคคีวิทยาคม 
5705-011-2-36 นางสาวพรทิพย์  ดงปาลี พานพิทยาคม 
5705-012-2-36 นางสาวสุวคนธ ์ มหาวรรณ์ สามัคคีวิทยาคม 
5705-013-2-36 นายธนนันท์  เวียงห้า สามัคคีวิทยาคม 
5705-014-2-36 นางสาวชนากานต์  ทาก๋อง สามัคคีวิทยาคม 



 - ๒๕ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ –นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5705-015-2-36 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ป๎ญญาโส สามัคคีวิทยาคม 
5705-016-2-36 นางสาวนวพร  ยุกติชาติ สามัคคีวิทยาคม 
5705-017-2-36 นางสาวพรสุดา  อัครวิจิตรวงศ์ สามัคคีวิทยาคม 
5705-018-2-36 นางสาวศรัญญา  ทุ่งสงค์ สามัคคีวิทยาคม 
5705-019-2-36 นางสาวปรียาลักษณ์  ศิริล้วน สามัคคีวิทยาคม 
5705-020-2-36 นางสาวอรอมล  ยอดแก้ว สามัคคีวิทยาคม 
5705-021-2-36 นางสาวชัญญานุช  เชื้อเมืองพาน สามัคคีวิทยาคม 
5705-022-2-36 นางสาวรัชฎาพร  ศรียอด สามัคคีวิทยาคม 
5705-023-2-36 นางสาวภาวิน ี เภกะนันทน์ สามัคคีวิทยาคม 
5705-024-2-36 นางสาววริศรา  ธรรมรัตนาภร สามัคคีวิทยาคม 
5705-025-2-36 นางสาววิชุดา  เตชะธีราวัฒน์ สามัคคีวิทยาคม 
5705-026-2-36 นางสาววันสิร ิ มีมานะ สามัคคีวิทยาคม 
5705-027-2-36 นางสาวศศิวิมล  ไกรฤกษ์ สามัคคีวิทยาคม 
5705-028-2-36 นางสาวชยานันท์  สมใจมาก สามัคคีวิทยาคม 
5705-029-2-36 นางสาวปพิชญา  เทสมุทร สามัคคีวิทยาคม 
5705-030-2-36 นางสาวปรางทิพย์ ธรรมสอน เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5705-031-2-36 นางสาวสุภนิดา เชื้อเมืองพาน เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5705-032-2-36 นางสาวลักษมี พุทธวงค์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5705-033-2-36 นางสาวฟาติมา ก้าเด เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5705-034-2-36 นางสาวเมธาวี ต๊ะผัด เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5705-035-2-36 พิจักษณ์   นันต๊ะรัตน์ พานพิเศษพิทยา 
5705-036-2-36 เกศราภรณ์   กล้วยน้อย พานพิเศษพิทยา 
5705-037-2-36 ปาลิตา  ทุนแก้ว พานพิเศษพิทยา 
5705-038-2-36 จุฑามาศ   อินทะนัย พานพิเศษพิทยา 
5705-039-2-36 ชัยณรงค์   ใชยศรี พานพิเศษพิทยา 
5705-040-2-36 สุภัสสรา   โสลา พานพิเศษพิทยา 
5705-041-2-36 นางสาวแพรววนิต  วงษ์วรรณ์ สามัคคีวิทยาคม 
5705-042-2-36 นางสาวปาณิสรา  เรืองวาทะศิลป์ สามัคคีวิทยาคม 
5705-043-2-36 นางสาววิมลสิร ิ เหือดใส ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5705-044-2-36 นายสุทธิศักดิ์ เอ้ียวเจริญลาภ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5705-045-2-36 นางสาวชยานันท์  เสวะกะ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5705-046-2-36 นางสาวจันทร์เทพ  คําเสาร์ ภัทรญาณวิทยา 

15. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอป่าแดด จํานวน  14   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5706-001-2-36 นางสาวศุภกานต์ วงศ์จักร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5706-002-2-36 นายจักราวุฒิ  กันทะคํา ป่าแดดวิทยาคม 

5706-003-2-36 นางสาวพัทธมน  คําดอกรับ สามัคคีวิทยาคม 



 - ๒๖ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5706-004-2-36 นายศุภกฤต ทะลิ เทศบาล 6 นครเชียงราย  
5706-005-2-36 นายชัชพิมุข  บุญยะรัตน์ สามัคคีวิทยาคม 
5706-006-2-36 นางสาวนัจนันท์  ไกลถิ่น สามัคคีวิทยาคม 
5706-007-2-36 นางสาวดาริกา  ธิคํา สามัคคีวิทยาคม 
5706-008-2-36 นายกฤษฎิ์  ยาม ี สามัคคีวิทยาคม 
5706-009-2-36 นางสาวณัชชา  บุญสิริมงคล สามัคคีวิทยาคม 
5706-010-2-36 นายศิริชัย  นิธะ เด็กดีพิทยาคม 
5706-011-2-36 นายณัฐวุฒิ  ลือศักดิ์ เด็กดีพิทยาคม 
5706-012-2-36 นางสาวเมธาวี  คําสีวาส เด็กดีพิทยาคม 
5706-013-2-36 นางสาวปาริฉัตร  แสงยา เด็กดีพิทยาคม 
5706-014-2-36 นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ เด็กดีพิทยาคม 

16. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอแม่จัน จํานวน  28   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5707-001-2-36 นางสาวสุภลักษณ์  นาทะสัน เทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5707-002-2-36 นางสาวพรสินี เอ่ียมอุไร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5707-003-2-36 นางสาวตะวันพร  มูลเมืองคํา สามัคคีวิทยาคม 
5707-004-2-36 นายทีปต์ ไชยรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5707-005-2-36 นางสาวธัญกมล  ศักดิ์สูง สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5707-006-2-36 นางสาวครองขวัญ  ข่วงบุญ สามัคคีวิทยาคม 
5707-007-2-36 นางสาววิมลสิร ิ สายบุญยืน สามัคคีวิทยาคม 
5707-008-2-36 นางสาวเกศกนก  ผัดมูล สามัคคีวิทยาคม 
5707-009-2-36 นางสาววรรณกร  ช่างศิลป์ สามัคคีวิทยาคม 
5707-010-2-36 นางสาวศุภนิดา  เอ่ียมนิ่ม สามัคคีวิทยาคม 
5707-011-2-36 นางสาวณัฐนิชา  ห้วยไชย สามัคคีวิทยาคม 
5707-012-2-36 นายบุญญฤทธิ์  นิลวรณ ์ สามัคคีวิทยาคม 
5707-013-2-36 นางสาวณัฐวดี จี๋มะลิ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5707-014-2-36 นางสาวศุภลักษณ์ สานา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5707-015-2-36 นางสาวพรนภา คําสร้อย เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5707-016-2-36 นางสาวปวีณ์นุช ปิยวรวงศ ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5707-017-2-36 นายสุกฤษฎิ์  ต๊ะต้องใจ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5707-018-2-36 นายภาณุวิทย์ วงษ์พุฒ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5707-019-2-36 นางสาวธิดารัตน์ ลิ่มบุตร เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5707-020-2-36 นางสาวพรพิมล   สีวงค์วัน ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5707-021-2-36 นางสาวศศิมล  นาคแก้ว ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5707-022-2-36 นายธนศักดิ์   ยาเลศักดิ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5707-023-2-36 นางสาวแตงกวา  รินนายรักษ์ แม่จันวิทยาคม 
5707-024-2-36 นายศิริ  จินดารัตน์ แม่จันวิทยาคม 



 - ๒๗ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5707-025-2-36 นายสิทธิชัย  ถาบุตร แม่จันวิทยาคม 
5707-026-2-36 นางสาวเกศรา  จินดาธรรม แม่จันวิทยาคม 
5707-027-2-36 นางสาวแสงดาว  จําปาแก้ว แม่จันวิทยาคม 
5707-028-2-36 นางสาวหรรษา  เครือต๊ะ แม่จันวิทยาคม 

17. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอเชียงแสน จํานวน  12   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5708-001-2-36 นางสาววรรณา  อํานาจศรีสกุล ราชประชานุเคราะห์ 26 โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5708-002-2-36 นางสาวณัฐนรี แก้วสิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5708-003-2-36 นายจตุพล เพ่ิมพูน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5708-004-2-36 นายสุรสิทธิ์  กุณะจันทร์ เชียงแสนวิทยาคม 
5708-005-2-36 นางสาวมนฑกานต์  ป๎นดอน ราชประชานุเคราะห์ 15 
5708-006-2-36 นางสาวขวัญแก้ว สุมัชญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5708-007-2-36 นางสาวบุษกร   ลิขิตแสนภู ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5708-008-2-36 นางสาวนารี   แซ่มัว ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5708-009-2-36 นายสนันต์ ติ๊บทา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5708-010-2-36 นายวิทยาพนธ์  ไทยใหม่ สามัคคีวิทยาคม 
5708-011-2-36 นายฉัตรเบญจ  ไชยถา สามัคคีวิทยาคม 
5708-012-2-36 นางสาวกัณฐิกา  คันธวิธร สามัคคีวิทยาคม 

18. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอแม่สาย จํานวน  30   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5709-001-2-36 นางสาวพิชญาพัค  วงศาสุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5709-002-2-36 นายวณัติ ์ สําเภาทอง บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ ์

5709-003-2-36 นางสาวหทัยรัตน์  สุนันตา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5709-004-2-36 นางสาวรัญชิดา  จารุพันธ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5709-005-2-36 นางสาวทักษพร แซ่ต้วน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5709-006-2-36 นางสาวมณธิดา จริยวนิชชากร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5709-007-2-36 นางสาววิสาร์กร โพธิ์ทิพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5709-008-2-36 นางสาวพิมพ์วิภา สุวรรณกาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5709-009-2-36 นายเกียรติชาย  ใจเทศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5709-010-2-36 นางสาวอรญา  ภู่เจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5709-011-2-36 นางสาวชนาภา  แซ่วัง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
5709-012-2-36 นางสาวภัสพิชา  นาคอินทร์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
5709-013-2-36 นายเจตทวี  มาร์ค แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
5709-014-2-36 นางสาวชลิตา พันธุ์ศรีเกตุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5709-015-2-36 นางสาวอัญธิชา  พงษ์กาสอ สามัคคีวิทยาคม 
5709-016-2-36 นางสาวหฤทัย  เบชิกู่ สามัคคีวิทยาคม 



 - ๒๘ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5709-017-2-36 นางสาวจิณห์นิภา  จงจิตวิเชยีร สามัคคีวิทยาคม 
5709-018-2-36 นายธนวัฒน ์แสงประภานัน สามัคคีวิทยาคม 
5709-019-2-36 นางสาวธัญญารัตน์  มะลิวัน สามัคคีวิทยาคม 
5709-020-2-36 นางสาววิภาพร  อุฬารวิริยานนท ์ สามัคคีวิทยาคม 
5709-021-2-36 นางสาวชาริณี  กิจตระกูล สามัคคีวิทยาคม 
5709-022-2-36 นางสาวประกายพลอย  เขื่อนวัง สามัคคีวิทยาคม 
5709-023-2-36 นางสาวชนิกานต ์ ล้อมมณีทรัพย ์ สามัคคีวิทยาคม 
5709-024-2-36 นางสาวพิทยารัตน์ สมวรรณา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5709-025-2-36 นายกนกศักดิ์ นันทะศิริ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5709-026-2-36 นางสาวอัญชิสา บุญยรัตน์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5709-027-2-36 นางสาวธันยกานต์ สันทะ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5709-028-2-36 นางสาวนิธิวดี ธน ู เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5709-029-2-36 นางสาวจินดารัตน์  เวทการ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5709-030-2-36 นายสุชาติ  แสงทอง ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 

19. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอแม่สรวย จํานวน  36   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5710-001-2-36 นางสาวจุฑารัตน์  ป๎นทะราช สามัคคีวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5710-002-2-36 นางสาวผุสดี  บุญทา เชียงรายวิทยาคม 

5710-003-2-36 นายคิรากร  ทิพย์ประจักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
5710-004-2-36 นางสาวปาลิตา วงศ์ม่าน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5710-005-2-36 นางสาวสุธีรา ขุนนาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5710-006-2-36 นายดาวี  ซือกอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5710-007-2-36 นางสาวเพชรรัตน์  วิยะแก้ว วาวีวิทยาคม 
5710-008-2-36 นางสาวรัตนา    หน่อท้าว แม่สรวยวิทยาคม 
5710-009-2-36 นางสาวปราณปริยา   คุณขยัน แม่สรวยวิทยาคม 
5710-010-2-36 นางสาวทิพปภา  วัยวาส แม่สรวยวิทยาคม 
5710-011-2-36 นางสาวอภิญญา  เกศา แม่สรวยวิทยาคม 
5710-012-2-36 นางสาวร่มเกศ   เงือกงาม แม่สรวยวิทยาคม 
5710-013-2-36 นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ แม่สรวยวิทยาคม 
5710-014-2-36 นางสาวรัตติกาล   ไวยะกา แม่สรวยวิทยาคม 
5710-015-2-36 นางสาวประภัสสร   แก้วบุญทา แม่สรวยวิทยาคม 
5710-016-2-36 นางสาวนงคราญ   ใจศรี แม่สรวยวิทยาคม 
5710-017-2-36 นางสาวรัชนีพร   ก้อนใจ แม่สรวยวิทยาคม 
5710-018-2-36 นางสาวอารดี   เสนียะ แม่สรวยวิทยาคม 
5710-019-2-36 นางสาวภัทราพร  ใจซื่อ แม่สรวยวิทยาคม 
5710-020-2-36 นางสาวศิริลักษณ์  ตาอ่ิน แม่สรวยวิทยาคม 
5710-021-2-36 นางสาวอัญชลีภรณ์   เขื่อนคํา แม่สรวยวิทยาคม 



 - ๒๙ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5710-022-2-36 นางสาวศิริรัตน์   วงค์ษา แม่สรวยวิทยาคม 
5710-023-2-36 นายปิยพนธ์ สามติ๊บ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5710-024-2-36 นางสาวพรสวรรค์ จูต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5710-025-2-36 นางสาวปรียานาฎ พรมสวัสดิ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5710-026-2-36 นายวศรุต แก้วสุ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5710-027-2-36 นางสาวณัฐพร  กําแพงคํา สามัคคีวิทยาคม 
5710-028-2-36 นางสาวเจตปรียา  หน่อแก้ว สามัคคีวิทยาคม 
5710-029-2-36 นางสาวพัสตราภรณ์  บุญมาก สามัคคีวิทยาคม 
5710-030-2-36 นางสาววรัชยา  ฝอยทอง ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5710-031-2-36 นางสาวป๎ทมาศ  อาศนะ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5710-032-2-36 นางสาวสุภ้ชชา  แสนกว้าง ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5710-033-2-36 นางสาวอุษนีย์  เดชาทรัพย์จิรกลุ แม่จันวิทยาคม 
5710-034-2-36 นางสาวอรัญญา  มาโปะ แม่จันวิทยาคม 
5710-035-2-36 นางสาวสรนันท์  กลิ่นสุดใจ วชิรวิทย์ (ฝ่ายมัธยม) 
5710-036-2-36 นางสาวแทนตะวัน  ประจันเขตต ์ เตรียมอุดมศึกษา 

20. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย   อําเภอเวียงป่าเป้า จํานวน  30   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5711-001-2-36 นางสาวจุฑารัตน์  ป๎ญญาเรือน นุชนาถอนุสรณ์ โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5711-002-2-36 นางสาวบูชา  หมื่อแล เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

5711-003-2-36 นางสาวอินทิรา  ปาทายะ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-004-2-36 นางสาวเกวลิน  ชุมภ ู เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-005-2-36 นายคฑาวุธ  ชะมือ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-006-2-36 นางสาวณิชารีย์  ร่มพนาธรรม เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5711-007-2-36 นางสาวมนฑกานต์  เศรษฐวุฒิไกร สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5711-008-2-36 นางสาวภัทรียา  นภาลัย สามัคคีวิทยาคม 
5711-009-2-36 นางสาวนลินนภา  แก้วสุตัน สามัคคีวิทยาคม 
5711-010-2-36 นางสาวมนต์นภา วรรณศรี เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5711-011-2-36 นางสาวธนิษฐา  วงค์คํายอด แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-012-2-36 นางสาวพรเกษม  ไชยสาร แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-013-2-36 นางสาวณิชากร  สะกะโต แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-014-2-36 นางสาวธันย์ชนก  พรหมเรืองฤทธิ์ แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-015-2-36 นางสาววาสนา  กุญชร แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-016-2-36 นายพัฒนพงษ์  ปาทายะ แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-017-2-36 นางสาวเพชรรัตน์  ศรีวารีกุล แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-018-2-36 นางสาวหนึ่งฤทัย  พันธ์วีละ แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-019-2-36 นางสาววชิราพรรณ  สายสําราญ แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-020-2-36 นางสาวชลิดา  อัมพันธ์ แม่เจดีย์วิทยาคม 



 - ๓๐ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5711-021-2-36 นางสาวเมยานี  พิริยะวัฒน์ แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-022-2-36 นางสาวศิริพร  ปราชัย แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-023-2-36 นางสาวจีระนันท์  เงือกงาม แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-024-2-36 นายกิตติชัย  ไร่นากิจ แม่เจดีย์วิทยาคม 
5711-025-2-36 นางสาวพิมพกานต์  กิติลือ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5711-026-2-36 นางสาวกอบกาญจน์  เกี๋ยงมะนา ยุพราชวิทยาลัย 
5711-027-2-36 นางสาวชิดชนก  ณ ลําปาง ยุพราชวิทยาลัย 
5711-028-2-36 นายบุรัสกร  วงค์โปทา ยุพราชวิทยาลัย 
5711-029-2-36 นางสาวอุสรา  เสาวรส ยุพราชวิทยาลัย 
5711-030-2-36 นางสาวสุชาวล ี ป๎นตัน เตรียมอุดมศึกษา 

21. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอพญาเม็งราย จํานวน  25  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5712-001-2-36 นางสาวปิยะพร  อนุ แม่ต๋ําวิทยา โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5712-002-2-36 นางสาวชนาภา  คําสุภา พญาเม็งราย 

5712-003-2-36 นางสาวปรียากร  กาบขิง พญาเม็งราย 
5712-004-2-36 นางสาวพรพิมล  จันธิมา พญาเม็งราย 
5712-005-2-36 นางสาวธันย์ชนก  มีสัตย์ พญาเม็งราย 
5712-006-2-36 นางสาวรจน์สุคนธ์  มาอินทร์ พญาเม็งราย 
5712-007-2-36 นายชาญวิทย์  สุขเสรีชัย เทิงวิทยาคม 
5712-008-2-36 นางสาวทิพย์ธารา สายโยธา เทิงวิทยาคม 
5712-009-2-36 นางสาวเยาวลักษณ์  ถาหล้า เทิงวิทยาคม 
5712-010-2-36 นางสาวปรีณาภา ฟองมันพงศพล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5712-011-2-36 นางสาวกุลธิดา มาแสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5712-012-2-36 นายศุภฤกษ์ กันเข่ีย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5712-013-2-36 นางสาวป๎ญจพร  หมั่นเพียร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5712-014-2-36 นางสาว คณิตา  สุกใส จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5712-015-2-36 นายสกุลวิทย์  ปิมปา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5712-016-2-36 นางสาวครองขวัญ  นันต๊ะแขม สามัคคีวิทยาคม 
5712-017-2-36 นางสาวพรจรัส เดชกล้า เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5712-018-2-36 นายนครินทร์ คําโมนะ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5712-019-2-36 นายหฤษฎ์  เหมืองหม้อ สามัคคีวิทยาคม 
5712-020-2-36 นางสาวนัทสรวง  สมอินทร์ สามัคคีวิทยาคม 
5712-021-2-36 นายชิตภณ  ยะตั๋น สามัคคีวิทยาคม 
5712-022-2-36 นางสาวผกากรอง  สุกใส สามัคคีวิทยาคม 
5712-023-2-36 นางสาวณฐาวรัตน ์ แก้วแสงอินทร์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5712-024-2-36 นางสาวพัทชกานต์  ยะป๊อก ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5712-025-2-37 นางสาวดรุณี  ภูมิยิ่ง เด็กดีพิทยาคม 



 - ๓๑ - 

22. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย   อําเภอเวียงแก่น จํานวน  12   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5713-001-2-36 นางสาวนภสร มาน้อย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา    โรงเรียนดํารง
ราษฎร์สงเคราะห์ 5713-002-2-36 นายวชิรวิทย์ ชินะข่าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

5713-003-2-36 นางสาววาสนา  แซ่ลี สามัคคีวิทยาคม 2 
5713-004-2-36 นายอภิชาต ิ ชัยชาญการณุ เชียงของวิทยาคม 
5713-005-2-36 นางสาวมนทิรา  แซ่ฟ้า เชียงของวิทยาคม 
5713-006-2-36 นางสาวภาวิณี ธนกรเมธา ยางฮอมวิทยาคม 
5713-007-2-36 นางสาวพัชรี ทะระ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5713-008-2-36 นางสาววิมลรัตน์  ไกลถิ่น เวียงแก่นวิทยาคม 
5713-009-2-36 นายปฏิภาณ  กันคํา เวียงแก่นวิทยาคม 
5713-010-2-36 นายสุรชัย  แซ่ลี เวียงแก่นวิทยาคม 
5713-011-2-36 นายพสธร  จันทร์มณีแสง เวียงแก่นวิทยาคม 
5713-012-2-36 นายนพดล   พิทักษ์สกุล ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 

23. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอขุนตาล จํานวน  40  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5714-001-2-36 นายนัฐสิทธิ์  วงศ์เรือน ขุนตาลวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5714-002-2-36 นางสาววิราภรณ์  วรรณสอน สายป๎ญญารังสิต 

5714-003-2-36 นางสาวกรรณิการ์ วังเย็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5714-004-2-36 นางสาวอรียา  แซ่จ๋าว ขุนตาลวิทยาคม 
5714-005-2-36 นายปรัชญารัตน์  วงศ์ผา ขุนตาลวิทยาคม 
5714-006-2-36 นางสาวกิ่งกมล  อินคําปา ขุนตาลวิทยาคม 
5714-007-2-36 นางสาวมยุรี แซ่ย่าง ยางฮอมวิทยาคม 
5714-008-2-36 นางสาวจิราพร แป้นทัพ ยางฮอมวิทยาคม 
5714-009-2-36 นายอรรถพงษ์  ดงเย็น ยางฮอมวิทยาคม 
5714-010-2-36 นายอรรถกาน  มีกัน ยางฮอมวิทยาคม 
5714-011-2-36 นางสาวสิริรัตน์  น้ําใจดี ยางฮอมวิทยาคม 
5714-012-2-36 นางสาวศิริภา  นนทภา ยางฮอมวิทยาคม 
5714-013-2-36 นางสาวศุภนุช อินทรจักร ยางฮอมวิทยาคม 
5714-014-2-36 นางสาวสุวธิดา ชุมภูชนะภัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5714-015-2-36 นางสาวปาริฉัตร อิทยุง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5714-016-2-36 นางสาวมุกมณี ไชยคํา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5714-017-2-36 นางสาวถิรนันท์ ถุงป๎ญญา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
5714-018-2-36 นางสาวพัชรีญา  แปงรักษา เทิงวิทยาคม 
5714-019-2-36 นางสาววรัญญา  ณ น่าน เทิงวิทยาคม 
5714-020-2-36 นายธีร์ธวัช  ทองแท้ เทิงวิทยาคม 
5714-021-2-36 นางสาววัลยา  หาญกา เทิงวิทยาคม 
5714-022-2-36 นางสาวพจนาถ  เจริญทรัพย์ เทิงวิทยาคม 



 - ๓๒ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5714-023-2-36 นายจิราธิวัฒน ์ ครังยา เทิงวิทยาคม 
5714-024-2-36 นางสาวมิรันตี ลาดตะน๊ะ เทิงวิทยาคม 
5714-025-2-36 นางสาวอินทุอร  เต่ารู้ เทิงวิทยาคม 
5714-026-2-36 นางสาวสุภาวรรณ   ใจดี เทิงวิทยาคม 
5714-027-2-36 นางสาววลินทิพย์  นันทแก้ว ขุนตาลวิทยาคม 
5714-028-2-36 นางสาวณัฐธิดา  มีอาหาร ขุนตาลวิทยาคม 
5714-029-2-36 นางสาวพรพิชญา  คํานา ขุนตาลวิทยาคม 
5714-030-2-36 นางสาวทัศนีย์วรรณ  ทากัน ขุนตาลวิทยาคม 
5714-031-2-36 นางสาวสุชาวด ี แซ่ป๎ง ขุนตาลวิทยาคม 
5714-032-2-36 นางสาวสุกัญญา  จันต๊ะนวล ขุนตาลวิทยาคม 
5714-033-2-36 นายธนพล  ประสานแก้ว ขุนตาลวิทยาคม 
5714-034-2-36 นายพัทธดนย์  ผาแก้ว สามัคคีวิทยาคม 
5714-035-2-36 นายจิตรภานุ  ทองทิพย์ สามัคคีวิทยาคม 
5714-036-2-36 นางสาวชนาธร  ปะทะดวง สามัคคีวิทยาคม 
5714-037-2-36 นางสาววิภาว ีปานอินทร์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5714-038-2-36 นางสาววราพรรณ เงินท๊อก เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5714-039-2-36 นายรุวิพล สายบุญเลิศ สามัคคีวิทยาคม 
5714-040-2-36 นายณรงค์วิชญ์  คํารังษี เด็กดีพิทยาคม 

24. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย   อําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน  4  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5715-001-2-36 นางสาวสโรชาพัชร์  บุณยะโสรัจจ ์ สามัคคีวิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5715-002-2-36 นางสาวสุธิดา แซ่รีซอ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

5715-003-2-36 นางสาวภาพิมล  คงเลิศสกุล สามัคคีวิทยาคม 
5715-004-2-36 นางสาวสมหญิง  แซ่ต้วน ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 

25. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอแม่ลาว จํานวน  15   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5716-001-2-36 นางสาวกมลทิพย์  สิทธิบุญเรือง เทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5716-002-2-36 นางสาวณิชารีย์ ขันธ์เมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5716-003-2-36 นางสาวดิศยพร กิตตินันท์ธนโชติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5716-004-2-36 นางสาวชัญญานุช ชัยเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5716-005-2-36 นางสาวณัฐธิดา  เที่ยงตรง สามัคคีวิทยาคม 
5716-006-2-36 นางสาวอิสรีย์  วงค์แสง สามัคคีวิทยาคม 
5716-007-2-36 นางสาวฐิติกานต์  แสงมะณี สามัคคีวิทยาคม 
5716-008-2-36 นางสาวปรารถนา  วงศ์ลังกา สามัคคีวิทยาคม 
5716-009-2-36 นางสาวญาณัจฉรา ชัยสิริลักษณ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
5716-010-2-36 นางสาวพิมพ์สุภา ยาสมุทร เทศบาล 6 นครเชียงราย 



 - ๓๓ - 

เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5716-011-2-36 นางสาววริศรา  เชาว์ยุทธ ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5716-012-2-36 นางสาวพิจิตรา  อานุนามัง ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5716-013-2-36 นางสาวศศินันท์  หมื่นองค์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5716-014-2-36 นางสาวสิริยุพา  ฟองสมุทร ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5716-015-2-36 นางสาวทิพย์สุดา  กาวิชัย ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 

26. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย   อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จํานวน  11  คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5717-001-2-36 นางสาวนชนันต์  จันทร์วงศ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5717-002-2-36 นางสาวรวิญภา  เครือทนุ สามัคคีวิทยาคม 

5717-003-2-36 นางสาวณัฐากาญจน ์ กาวินธนัชโชติ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
5717-004-2-36 นางสาวอาทิตยา  มณีจันทร์สุข เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
5717-005-2-36 นายอดิพงศ์ ปะระมะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5717-006-2-36 นายกฤษดา  ยานะธรรม สามัคคีวิทยาคม 
5717-007-2-36 นางสาวมณีพร  อะทะไชย สามัคคีวิทยาคม 
5717-008-2-36 นางสาวชิญาณี  อินต๊ะเทพ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5717-009-2-36 นางสาวธนัชพร  ธรรมจักร ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5717-010-2-36 นางสาวพรพิมล  ดวงแก้วฝ้าย ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
5717-011-2-36 นายอัณณ์  ศุภวิฑิจพัฒนา สามัคคีวิทยาคม 

27. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  จังหวัดเชียงราย  อําเภอดอยหลวง จํานวน  5   คน  ดังนี้  
เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ 

5718-001-2-36 นายทศพร  กันจินะ ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 5718-002-2-36 นางสาวสโรชิน ี บุณยะโสรัจจ์ สามัคคีวิทยาคม 

5718-003-2-36 นางสาววินิทรา  สุตวงค ์ สันติวิทยาเชียงราย 
5718-004-2-36 นายชิษณุพงษ์ ปงกันมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5718-005-2-36 นายวันชนะ กาวี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

 

 


