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สถานที่สอบ ณ อาคาร ๕ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
 

ล าดับที่ ห้องสอบที่ ห้องสอบ ชั้น 
๑ - ๓๐ ๑ ๕๓๑  ๓ 

๓๑ – ๖๐ ๒ ๕๓๒ ๓ 
๖๑ – ๙๐ ๓ ๕๓๓  ๓ 

๙๑ – ๑๒๐ ๔ ๕๓๔ ๓ 
๑๒๑ – ๑๕๐ ๕ ๕๓๕ ๓ 
๑๕๑ – ๑๘๐ ๖ ๕๓๖ ๓ 
๑๘๑ – ๒๑๐ ๗ ๕๑๑ ๑ 
๒๑๑ – ๒๔๐ ๘ ๕๑๒ ๑ 
๒๔๑ – ๒๗๐ ๙ ๕๑๓ ๑ 
๒๗๑ – ๒๘๙ ๑๐ ๕๑๔ ๑ 

 
 
 
หมายเหตุ   ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังนี้ 

๑. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน 
๒. ดินสอ 2B ขึ้นไป 
๓. ปากกาสีน้ าเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
วันอาทิตย์ที ่๑9 สิงหาคม 2561 

ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ. เชียงราย 
 

เวลา 8.30-
9.00 

9.05-
10.05 

10.10-
11.10 

11.15-
12.15 

13.00-
14.00 

14.05- 
16.35 

วิชา ปฐมนิเทศ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฟิสิกส์-เคมี-
ชีววิทยา 

 

 หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าสอบ ทุกคน ต้องลงชื่อและเข้ารับการปฐมนิเทศ ที่ห้องประชุม D4D โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม ตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
ห้องสอบที่ ๑  อาคาร ๕ ห้อง ๕๓๑  จ านวน ๓๐ คน 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

1 001 นางสาว กชวรรณ  แซ่ย้า เวียงแก่นวิทยาคม 
2 002 นางสาว กนกพร ปัญญาบุญ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
3 003 นางสาว กรรณิกา ปิงเสาร์ พานพิทยาคม 
4 004 นาย กรวิชญ์ หมื่นดวง เด็กดีพิทยาคม 
5 005 นางสาว กรวิภา พรมเทพ ลูกรักเชียงของ 
6 006 นางสาว กรุณารี  พัฒนา แม่จันวิทยาคม 
7 007 นาย กฤตนัย ทาสม สามัคคีวิทยาคม 
8 008 นางสาว กฤตพร  กริชณรงค์ ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
9 009 นางสาว กวินนา ปัญญาอ่ินแก้ว ลูกรักเชียงของ 

10 010 นางสาว กัญญพัชร์ ก๋าชุ่ม เด็กดีพิทยาคม 
11 011 นางสาว กัญญารัตน์  นิสัยคาน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
12 012 นาย กันต์ ทองวิเศษ สามัคคีวิทยาคม 
13 013 นาย กิตติภูมิ  สนิท แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
14 014 นางสาว กุลธิดา ไชยยา ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
15 015 นางสาว กุลศิริ  มณีเนตร พานพิทยาคม 
16 016 นาย เกียรติศักดิ์  ทรงปรีดีกุล เวียงแก่นวิทยาคม 
17 017 นาย คันฉัตร สุทธมงคล สามัคคีวิทยาคม 
18 018 นาย จงกล  พลริส แม่จันวิทยาคม 
19 019 นาย จตุพล  อินตา เวียงแก่นวิทยาคม 
20 020 นาย จักรพรรดิ์ เขื่อนค า สามัคคีวิทยาคม 
21 021 นางสาว จันจิรา  เปียงแหล่ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
22 022 นางสาว จิดาภา พินิจ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
23 023 นางสาว จิตต์อารีย์  ภักดีไพศาล วาวีวิทยาคม 
24 024 นางสาว จิตรา แช่ว่าง แม่จันวิทยาคม 
25 025 นางสาว จิตศรา  บุตรแสนใจ แม่จันวิทยาคม 
26 026 นางสาว จิรปรียา  เบ็ญจศักดิ์ เชียงของวิทยาคม 
27 027 นาย จิรภัทร์ จงพิพันธ์ สามัคคีวิทยาคม 
28 028 นางสาว จิรัชยา  แซ่จัง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
29 029 นางสาว จิรานันท์  ปันม้า พานพิทยาคม 
30 030 นางสาว จิราพร  สีลาง ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 

 



 
ห้องสอบที่ ๒  อาคาร ๕ ห้อง ๕๓๒  จ านวน ๓๐ คน 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

31 031 นางสาว จิราพัชร  ทะระมา เทิงวิทยาคม 
32 032 นางสาว จุฑาพร  ทะเย็น เชียงของวิทยาคม 
33 033 นางสาว จุรีพร  แซ่ลี่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
34 034 นางสาว จุฬารัตน์  แก่นค าเป๊ก แม่จันวิทยาคม 
35 035 นาย เจตดิลก  จาสิงห์ค า แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
36 036 นางสาว เจนจิรา ศรีกัลยา สันติวิทยา 
37 037 นาย เจษฎา สิทธิขันแก้ว ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
38 038 นางสาว ฉัตรกมล โกแสนตอ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
39 039 นางสาว ฉัตรชุดาพร  ใจจุมปู พานพิทยาคม 
40 040 นางสาว ชญานันท์  บ ารุงนอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 
41 041 นางสาว ชญานิศ จิตรค า เทศบาล 6 นครเชียงราย 
42 042 นางสาว ชติมณฑน์ สิมงาม สามัคคีวิทยาคม 
43 043 นางสาว ชนมน  เขื่อนขันธ์ ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 
44 044 นางสาว ชนัญญา เตจ๊ะสิงห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
45 045 นางสาว ชนิสรา วงค์เฟ่ืองท า สามัคคีวิทยาคม 
46 046 นางสาว ชลมาศ ไชยค าวัง สามัคคีวิทยาคม 
47 047 นาย ชาคริต  โอฬารกิจพาณิช เวียงแก่นวิทยาคม 
48 048 นาย ชิษณุพงศ์ สมใจมาก สามัคคีวิทยาคม 
49 049 นาย ชูศักดิ์  จันธิมา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
50 050 นางสาว โชติกา อินต๊ะวงค์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
51 051 นางสาว ญาจิตตา จินะ ขุนตาลวิทยาคม 
52 052 นาย ฐิติกร  สุยะพรม เชียงของวิทยาคม 
53 053 นางสาว ฐิติญา ค าแดง สามัคคีวิทยาคม 
54 054 นางสาว ฐิติมา  เขื่อนแก้ว เชียงแสนวิทยาคม 
55 055 นางสาว ฐิติรัตน์ จารุวัฒน์กุล เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
56 056 นางสาว ณัชชา  คิดอ่าน เชียงแสนวิทยาคม 
57 057 นางสาว ณัฎฐณิชา ซ้อนกลิ่นสกุล สามัคคีวิทยาคม 
58 058 นางสาว ณัฎฐธิดา  เครื่องใจ พานพิทยาคม 
59 059 นางสาว ณัฎฐธิดา นรรัตน์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
60 060 นาย ณัฐกมล ค ามา เทศบาล 6 นครเชียงราย 

 



 
ห้องสอบที่ ๓  อาคาร ๕ ห้อง ๕๓๓  จ านวน ๓๐ คน 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

61 061 นาย ณัฐชนน ศุภภิญโญ สามัคคีวิทยาคม 
62 062 นางสาว ณัฐณิชา  นามแก้ว เชียงแสนวิทยาคม 
63 063 นางสาว ณัฐณิชา ออประยูร สามัคคีวิทยาคม 
64 064 นางสาว ณัฐธิดา อภิวงค์ แม่สรวยวิทยาคม 
65 065 นาย ณัฐพงศ์ จงสุวรรณไพศาล สามัคคีวิทยาคม 
66 066 นาย ณัฐพงศ์ จันต๊ะนาเขต เทศบาล 6 นครเชียงราย 
67 067 นาย ณัฐภัทร กระธง สามัคคีวิทยาคม 
68 068 นางสาว ณัฐริกา คิดดี สามัคคีวิทยาคม 
69 069 นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์มณี เทศบาล 6 นครเชียงราย 
70 070 นางสาว ณิชนันทน์  ค าปั๋น ขุนตาลวิทยาคม 
71 071 นางสาว ณิชาพร  ดอนเมืองพรม ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 
72 072 นางสาว ดลพร  พงษ์เพชราภรณ์ เวียงแก่นวิทยาคม 
73 073 นางสาว ดวงพร  ผ่าว้อ แม่จันวิทยาคม 
74 074 นางสาว ดาราภรณ์  สุโรพันธ์ ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
75 075 นางสาว ตวงทอง ไชยรินทร์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
76 076 นาย ทักษิณ  แซ่ยิ่ง แม่จันวิทยาคม 
77 077 นางสาว ทัศนวรรณ์  รักแก้ว แม่จันวิทยาคม 
78 078 นาย ธนดล  แก้วตา เทิงวิทยาคม 
79 079 นาย ธนภูมิ อังประชา สามัคคีวิทยาคม 
80 080 นาย ธนวัฒน์ อินชัยเทพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
81 081 นาย ธนาคาร ตันโยธา แม่สรวยวิทยาคม 
82 082 นางสาว ชนาภา เฉิน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
83 083 นาย ธวัชชัย  นิมิตรถาวร แม่จันวิทยาคม 
84 084 นาย ธวัชชัย คงรอด เทศบาล 6 นครเชียงราย 
85 085 นางสาว ธัญญาภรณ์  พ่ึงสวัสดิ์ พานพิทยาคม 
86 086 นางสาว ธัญพร กันธิยะ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
87 087 นางสาว ธัญเรศ จันทร์อ้าย สามัคคีวิทยาคม 
88 088 นางสาว ธัญสรณ์ สุทธนู สามัคคีวิทยาคม 
89 089 นางสาว ธัญสิริ เหล่ารินทอง เทศบาล 6 นครเชียงราย 
90 090 นางสาว ธิดารัตน์  จันปัน แม่จันวิทยาคม 
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91 091 นาย ธิติชัย ทรัพย์สามารถ สามัคคีวิทยาคม 
92 092 นางสาว ธิตินันท์ ชัยมะงั่ว ลูกรักเชียงของ 
93 093 นาย ธีรพัฒน์  ประเสริฐ ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
94 094 นาย ธีรภัทร์ ต๊ะต้องใจ แม่จันวิทยาคม 
95 095 นางสาว นพรณภา  วันสูง พานพิทยาคม 
96 096 นางสาว นภัสรัตน์  ญาติศรัทธา เวียงแก่นวิทยาคม 
97 097 นางสาว นริศรา กิริยา เทศบาล 6 นครเชียงราย 
98 098 นาย นฤเทพ  ฟังเร็ว เทิงวิทยาคม 
99 099 นาย นฤสรณ์ กันจินะ แม่อ้อวิทยาคม 

100 100 นางสาว นันทพร  ซางค า แม่จันวิทยาคม 
101 101 นางสาว นับทอง ไชยรินทร์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
102 102 นางสาว นัยเนตร เครือยศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
103 103 นางสาว นิชธาวัลย ์ ไชยตัน เชียงของวิทยาคม 
104 104 นางสาว นิติยา  ศรีค า ขุนตาลวิทยาคม 
105 105 นาย นิพุน  นามยี่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
106 106 นางสาว นิภาพรรณ  แสงฮาด ขุนตาลวิทยาคม 
107 107 นางสาว นิภาพรรณ จันต๊ะวงค์ แม่สรวยวิทยาคม 
108 108 นางสาว นรศิรา สุรักษ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
109 109 นาย บริรักษ์  โรงสะอาด เชียงของวิทยาคม 
110 110 นางสาว บุญเบญจรัตน์ นุธรรม เทศบาล 6 นครเชียงราย 
111 111 นางสาว บุศรินทร์ แสงทองล้วน เทศบาล 6 นครเชียงราย 
112 112 นางสาว บุษบา  แก้วระกา ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
113 113 นางสาว บูหน่อง บอแช่ แม่จันวิทยาคม 
114 114 นาย เบญจม์ภัทร เนตรยอง เทศบาล 6 นครเชียงราย 
115 115 นางสาว เบญจรัตน์  พิสิฐพิพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
116 116 นาย ปฏิภาณ โรจนรัตน ์ สามัคคีวิทยาคม 
117 117 นางสาว ปณาวลี  ขาวฟอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
118 118 นางสาว ปณิษษา  บุดด ี เชียงของวิทยาคม 
119 119 นางสาว ปทุมรัตน์  เครือวงค์ปัญญา แม่จันวิทยาคม 
120 120 นางสาว ปนัดดา  จันต๊ะคาด เชียงของวิทยาคม 
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121 121 นางสาว ปนัดดา  พรมเมือง ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 
122 122 นางสาว ปนัดดา วิลัย ขุนตาลวิทยาคม 
123 123 นางสาว ปนัสยา  ปาส าลี เชียงของวิทยาคม 
124 124 นางสาว ปภาวรินท์ จินตนา สามัคคีวิทยาคม 
125 125 นางสาว ประภาสิริ  ปรีชุม ขุนตาลวิทยาคม 
126 126 นางสาว ปราช์ญาภรณ์ ธิป๋า เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
127 127 นาย ปราณยุต ปีกอง เทศบาล 6 นครเชียงราย 
128 128 นางสาว ปริณดา ทองอิน วาวีวิทยาคม 
129 129 นางสาว ปวีณา ขวัญชัยประทาน ลูกรักเชียงของ 
130 130 นางสาว ปวีณา หมื่อโป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
131 131 นางสาว ปานไพลิน  วงศ์ราช เทิงวิทยาคม 
132 132 นางสาว ปิติมน  เยอกอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 
133 133 นางสาว ปิยศรี  พรมุนีประสิทธิ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
134 134 นางสาว ปิยะฉัตร  สมงาม แม่เจดีย์วิทยาคม 
135 135 นางสาว เปรมกมล พลรัฐ สันติวิทยา 
136 136 นาย พงศกร  สาลี เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
137 137 นางสาว พนิดา  จอมมงคล เทิงวิทยาคม 
138 138 นางสาว พรชนิตย์ กันทะเขียว ขุนตาลวิทยาคม 
139 139 นางสาว พรนภา ขากระดุก เทศบาล 6 นครเชียงราย 
140 140 นางสาว พรนิภา  นันชัย เวียงแก่นวิทยาคม 
141 141 นางสาว พรปวีณ์ ขวัญวิโรจน์ แม่จันวิทยาคม 
142 142 นางสาว พรรณนิภา  กันทะปัน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
143 143 นางสาว พรรณฺการ์  ใจแปง ยางฮอมวิทยาคม 
144 144 นางสาว พัชรพร  โภคจรัสสุนทร เวียงแก่นวิทยาคม 
145 145 นาย พัชรพล แสนกาบ สามัคคีวิทยาคม 
146 146 นางสาว พัฒน์ชลิฎา  น้อยวังหิน เชียงแสนวิทยาคม 
147 147 นางสาว พัทธ์ณชัญ  มาลารัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 
148 148 นางสาว พิกุล  บุญมี ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 
149 149 นางสาว พิชญาภา วงษ์วรรณ์ สามัคคีวิทยาคม 
150 150 นางสาว พิมพ์ชนก ณ ล าพูน สามัคคีวิทยาคม 
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151 151 นางสาว พิมพิกา สุภาวงค์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
152 152 นางสาว พีรดา  ลุงออ แม่สรวยวิทยาคม 
153 153 นาย พีรพัฒน์ เจียมเสงี่ยม ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
154 154 นาย พีรสิน พิทักษ์ไคย ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
155 155 นางสาว เพชรชมพู  ชอย ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
156 156 นางสาว เพียงดาว  บุญชู เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
157 157 นางสาว เพียงเพ็ญ โนราช สามัคคีวิทยาคม 
158 158 นางสาว แพรพลอย สินันตา เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
159 159 นางสาว ภคนันท์  ใจค าปัน เชียงแสนวิทยาคม 
160 160 นางสาว ภควดี ปิยะเกษม เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
161 161 นาย ภัทรดนัย  ไพโรจน์สันติกุล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
162 162 นางสาว ภัทรพร โอกาดะ สามัคคีวิทยาคม 
163 163 นางสาว ภัทราพร  เหลืองโพธิ์แมน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
164 164 นางสาว ภัทราวดี  วังใจ ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 
165 165 นางสาว ภัทราวรรณ ปันเจิง พานพิทยาคม 
166 166 นางสาว ภาณุมาศ ปงหาญ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
167 167 นาย ภูมิบดินทร์ พันสุภะ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
168 168 นางสาว มณียา จันต๊ะ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
169 169 นางสาว มัชฌิมา ใจดี เด็กดีพิทยาคม 
170 170 นางสาว มาติกา ขัติยะ เด็กดีพิทยาคม 
171 171 นางสาว มายยูมิ  นากาตะ แม่จันวิทยาคม 
172 172 นาย เมธัส  แซ่หงาน เวียงแก่นวิทยาคม 
173 173 นาย ยศพล ผิวแดง เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
174 174 นาย ยุทธศักดิ์  สมควร เวียงแก่นวิทยาคม 
175 175 นางสาว ยุพาดา  ยานะฝั้น ขุนตาลวิทยาคม 
176 176 นางสาว รติมา  วงศ์ชัย ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
177 177 นางสาว รติมา เทพวงศ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
178 178 นางสาว รวิพร  อนุเคราะห์ ยางฮอมวิทยาคม 
179 179 นางสาว รสสุคนธ์  แก้วแก่น เชียงของวิทยาคม 
180 180 นางสาว รัตติกร  เสกสันติสกุล เวียงแก่นวิทยาคม 
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181 181 นางสาว รัตติกาล กุมาทะ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
182 182 นาย รัตนพล  แพงพงา เชียงของวิทยาคม 
183 183 นางสาว รัตนา  เกสรกติกา เวียงแก่นวิทยาคม 
184 184 นางสาว รัษฎากร วงศ์ชัย ลูกรักเชียงของ 
185 185 นาย รุ่งฤทธิ์   จุ่มอูป พานพิทยาคม 
186 186 นางสาว รุ่งอรุณ ค าสร้อย ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
187 187 นางสาว รุจิรา  จินดาธรรม เวียงแก่นวิทยาคม 
188 188 นางสาว เรณุกา  นนตานอก พญาเม็งราย 
189 189 นางสาว ลดารัตน์ เล็นป่าน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
190 190 นางสาว ลลิตา  เจตจ านงกิจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
191 191 นางสาว วณิชยา  อุตมา เทิงวิทยาคม 
192 192 นางสาว วทันยา  สมศักดิ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
193 193 นางสาว วนัสนันท์  กันต๊ะยศ เทิงวิทยาคม 
194 194 นางสาว วนิดา  เลอเลิศวิจิตร แม่จันวิทยาคม 
195 195 นางสาว วรพิชชา แบบแผน เทศบาล 6 นครเชียงราย 
196 196 นางสาว วรรณภา  สุขศรีสวัสดิ์ วาวีวิทยาคม 
197 197 นางสาว วรรณ์วลัย  ใจหวัง ยางฮอมวิทยาคม 
198 198 นางสาว วรัญชนา วรโชติหิรัญญา เด็กดีพิทยาคม 
199 199 นางสาว วรัญชล ี ศรีระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
200 200 นางสาว วรัญญา  ศักดิ์สิทธานุภาพ เวียงแก่นวิทยาคม 
201 201 นางสาว วรัญญา ก๋องแสน เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
202 202 นางสาว วรางคนาง  ปัญญาติ๊บ พานพิเศษพิทยา 
203 203 นางสาว วราพร  นาทะสัน แม่จันวิทยาคม 
204 204 นาย วราวุฒ ิ ขัติยะ เทิงวิทยาคม 
205 205 นางสาว วริศรา ปรีดีชม เทศบาล 6 นครเชียงราย 
206 206 นางสาว วริษฐา  จาอินต๊ะ แม่จันวิทยาคม 
207 207 นางสาว วัชราภรณ ์ ใจกันทะ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
208 208 นางสาว วัลภา  กองสิงห์ แม่จันวิทยาคม 
209 209 นางสาว วิกานดา  สืบเหล่ารบ เชียงของวิทยาคม 
210 210 นางสาว วิจิตรา  กองปินตา เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
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211 211 นางสาว วิจิตรา  ธนะแก้ว เทิงวิทยาคม 
212 212 นางสาว วิภาพร  ยาวิเลิง เวียงแก่นวิทยาคม 
213 213 นางสาว วิมลฉัตร  นุ้ยพันธ์ พานพิทยาคม 
214 214 นางสาว วิยะดา  อินยศ ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 
215 215 นางสาว วิลาศินีย์  อุปถัม เชียงของวิทยาคม 
216 216 นางสาว วีรยา  แซ่เท่า เวียงแก่นวิทยาคม 
217 217 นางสาว แว่นฟ้า  ก้างยาง เชียงแสนวิทยาคม 
218 218 นางสาว ศรัญญา คุ้มพงษ์พันธุ์ พานพิทยาคม 
219 219 นางสาว ศศิกานต์  กันติ๊บ เทิงวิทยาคม 
220 220 นางสาว ศศิกานต์ พรหมมาลิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
221 221 นาย ศานตราวุฒิ กุณะ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
222 222 นางสาว ศิริกัญญา ดวงเนตร ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
223 223 นางสาว ศิรินภา  เท่าขัน เชียงแสนวิทยาคม 
224 224 นางสาว ศิริประภา แก้วปุ๋ย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
225 225 นางสาว ศิริวรรณ  กองแก้ว เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
226 226 นางสาว ศิริวรรณ  โมงยาม เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
227 227 นางสาว ศุภลักษณ์ กันทากาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
228 228 นาย สรวิชญ ์ สัตรกมล แม่จันวิทยาคม 
229 229 นางสาว สโรชิน ี วงศ์ชัย ลูกรักเชียงของ 
230 230 นางสาว สิรัชฌา  เรืองรุ่ง เทิงวิทยาคม 
231 231 นางสาว สิรินยา พุทธิมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
232 232 นางสาว สิริพร  ชุ่มมงคล แม่จันวิทยาคม 
233 233 นางสาว สิริพร  อภิด ารงศักดิ์ แม่จันวิทยาคม 
234 234 นางสาว สิริภัทร์  สุทธสาร แม่จันวิทยาคม 
235 235 นางสาว สิริยากร  ค าเงิน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
236 236 นางสาว สิริวิมล  ศรีวงค์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
237 237 นางสาว สิริวิมล เทพประสาร เทศบาล 6 นครเชียงราย 
238 238 นางสาว สุกัญญา แก้วมงคล แม่จันวิทยาคม 
239 239 นางสาว สุกัญญา นามแก้ว สันติวิทยา 
240 240 นางสาว สุขจิตตา  มอโปกู่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 



ห้องสอบที่ ๙  อาคาร ๕ ห้อง ๕๑๓  จ านวน ๓๐ คน 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

241 241 นางสาว สุขใจ ชัยมงคล แม่จันวิทยาคม 
242 242 นางสาว สุจิตตรา  นาสิงห์ ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 
243 243 นางสาว สุชาดา  กองแก้ว เทิงวิทยาคม 
244 244 นางสาว สุฐิตา  เปี้ยเขียว เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
245 245 นางสาว สุดารัตน์  ตาค า พานพิทยาคม 
246 246 นางสาว สุดารัตน์  ไมตรีญาติ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
247 247 นางสาว สุทธิดา  เปี้ยเขียว เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
248 248 นางสาว สุทธิดา แสวงสิทธิ์ พานพิทยาคม 
249 249 นาย สุทธินัย  วิเศษเลิศกมล แม่จันวิทยาคม 
250 250 นางสาว สุธีรา  ธรรมวงค์ เชียงแสนวิทยาคม 
251 251 นางสาว สุพรรณี แซ่ว้า เวียงแก่นวิทยาคม 
252 252 นางสาว สุพิชชา  เนตรทิพย์ เชียงของวิทยาคม 
253 253 นางสาว สุพิชญา  บุญไตร เชียงของวิทยาคม 
254 254 นางสาว สุภนิดา  อ่วมรักษา แม่สรวยวิทยาคม 
255 255 นาย สุรพงษ์  เวท ู แม่จันวิทยาคม 
256 256 นางสาว สุรัชนา ค านันท์ เทศบาล 6 นครเชียงราย 
257 257 นางสาว สุรีย์นิภา สอนอ้อ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
258 258 นางสาว สุวรรชฎา ปัญจรักษ์ เชียงแสนวิทยาคม 
259 259 นางสาว สุวัจนีย ์ สิทธิเดช แม่สรวยวิทยาคม 
260 260 นาย เสมอเทพ บุญสิริมงคล สามัคคีวิทยาคม 
261 261 นางสาว เสาวนีย์  ค าฟู เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
262 262 นางสาว เสาวรส  เชอหมื่อกู่ แม่จันวิทยาคม 
263 263 นางสาว แสงหอม  แก้วค า เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
264 264 นางสาว หนูดี  สามอิ่น แม่สรวยวิทยาคม 
265 265 นาย อธิป  เชาวลิศ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
266 266 นาย อนุธน  ยาวิลาศ พานพิทยาคม 
267 267 นาย อภาพล  รักษาด้อย พานพิทยาคม 
268 268 นางสาว อภิชญา  เมืองแก่น เทิงวิทยาคม 
269 269 นาย อภิสิทธิ์ นันไชย พานพิทยาคม 
270 270 นางสาว อมรรัตน์ ขัติยะ เทศบาล 6 นครเชียงราย 

 



 
ห้องสอบที่ ๑๐  อาคาร ๕ ห้อง ๕๑๔  จ านวน 19 คน 

ที ่
เลขประจ าตัว

สอบ 
ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

271 271 นางสาว อรณิช  หัตถกอง เวียงแก่นวิทยาคม 
272 272 นางสาว อรทิพย์ฉัตร  ยอดบุญ เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
273 273 นางสาว อรธนา เรืองวิลัย ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
274 274 นางสาว อรพิชญ์  แซ่หว้า เวียงแก่นวิทยาคม 
275 275 นางสาว อริสา  ไชยลังการ เวียงแก่นวิทยาคม 
276 276 นางสาว อรุณี  ค าลือ แม่จันวิทยาคม 
277 277 นางสาว อ้อม  เจริญสุข แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
278 278 นางสาว อักษราภัค  ชุติโชค เชียงของวิทยาคม 
279 279 นาย อัครินทร์  แซ่หาง เวียงแก่นวิทยาคม 
280 280 นางสาว อัญชลิกา วงค์ตั้ง แม่จันวิทยาคม 
281 281 นางสาว อัญชลี จรูญสกุลวงศ์ เด็กดีพิทยาคม 
282 282 นางสาว อัมพิกา  ค าแก้ว แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
283 283 นางสาว อาภาสิริ  กันทาอ่ึง เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
284 284 นางสาว อารียา  ตันแก้ว พานพิทยาคม 
285 285 นางสาว อารีวรรณ  จันทร์ถา เทิงวิทยาคม 
286 286 นางสาว อารีสา  ตันแก้ว พานพิทยาคม 
287 287 นางสาว อ าภา อินเทพ แม่อ้อวิทยาคม 
288 288 นางสาว อินทิรา  เกรนรัมย์ พานพิเศษพิทยา 
289 289 นางสาว อิสริยา จินดาธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 


