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55 833 130656 เด็กหญิง นภัสวรรณ ปาโน กฤษณาทวีวิทย ์ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

21 1031 130251 เด็กหญิง จารว ี นักปราชญ ์ กสิณธรเซนตเ์จมส์ เชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

1 1221 130002 เด็กหญิง ธันยกานต ์ กรรณสูตร กิ่วเเลน้อยประสิทธ์ิวิทยา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

2 1222 130015 เด็กหญิง พรธีรา เงินแก้ว โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ - - 

6 1226 130067 เด็กชาย ศตวรรษ ศรีวงค ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ - - 

7 1227 130083 เด็กหญิง ธนวรรณ ปรีดาพงษ ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

9 1232 130106 เด็กชาย พงศกร นาแพร่ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

10 1233 130115 เด็กชาย ธีระเดช ค าลาพิช โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

11 1234 130125 เด็กชาย ชินกฤต นันทสมบรณู ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

15 1242 130178 เด็กชาย เศรษฐพิชญ ์ พัชริศวโรจน ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

19 1246 130224 เด็กหญิง ศิริพรพรรณ ธีระกิตติพงษ ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

25 1036 130289 เด็กชาย ธวรรธธันวา ช่ืนชม โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

27 1038 130321 เด็กหญิง ปณิตา ค ายนต ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

27 1038 130323 เด็กหญิง ณัฐชญา สุริยงค ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ - - 

28 1041 130331 เด็กหญิง อัยมี่ อักโขมี โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

31 1045 130372 เด็กหญิง ชวิศา ศิริอาดัมพันธุ ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ พลังสิบ ปกติ - 

37 733 130444 เด็กชาย ภาณดุล หมีคณะ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ - - 

40 742 130475 เด็กหญิง หรรษิดา ดึช โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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43 531 130507 เด็กหญิง สิริยากร อินทร์ทอง โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC - - 

43 531 130510 เด็กหญิง สุกัญญา ขจร โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC - - 

45 533 130533 เด็กชาย ณัฐธัญ ทาล ึ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ - - 

48 543 130573 เด็กหญิง อชิรญา ธีร์วรากุล โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

50 812 130598 เด็กหญิง แสนมิ่งขวัญ ไคข่านฟ้า โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

54 832 130647 เด็กชาย ชัชวาล สุรินตมุ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ - 

58 842 130688 เด็กหญิง พรพระคณุ ปัญญา โกวิทธ ารงเชียงใหม่ พลังสิบ ปกติ - 

58 842 130696 เด็กหญิง กวินตรา ศิร ิ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC ปกติ - 

61 331 130729 เด็กหญิง ขวัญชนก สามแสน โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

62 332 130736 เด็กชาย เกรียงศักดิ ์ เชาวนางกูร โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC - - 

63 333 130750 เด็กชาย ภัทรดนัย รินยานะ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

15 1242 130175 เด็กหญิง ตรีภัทร ถาวรรุ่งกิจทว ี ขาลสุวรรณอนุสรณ ์ ปกติ พลังสิบ - 

43 531 130508 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ ค าออน ขาลสุวรรณอนุสรณ ์ ปกติ พลังสิบ - 

55 833 130649 เด็กชาย ปูรณ์วริทธ์ิ หงสกุล ขาลสุวรรณอนุสรณ ์ ปกติ - - 

6 1226 130064 เด็กหญิง กรชกร ณ เชียงใหม ่ ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ - - 

7 1227 130084 เด็กชาย ศุภสณัห ์ อุตสาหปัน ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

12 1235 130133 เด็กหญิง ฌานรัศม ์ รัตนคีร ี ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ - - 

14 1237 130168 เด็กหญิง กมลลักษณ ์ ทรายแก้ว ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 
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19 1246 130226 เด็กหญิง จิดาภา พุ่มเสวก ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

28 1041 130333 เด็กชาย ธณกฤต ใจยะปั๋น ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ - - 

29 1042 130341 เด็กหญิง ฐิตินันท์ วิเชียร ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ พลังสิบ - 

31 1045 130366 เด็กชาย ตันติกร จ าปาแดง ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

33 1047 130387 เด็กหญิง พิชญธิดา ยะตัน ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ - - 

37 733 130437 เด็กหญิง ณภาภัศญา งานค าอ้าย ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

39 741 130464 เด็กหญิง ปาริชาต ลุงค า ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

42 744 130504 เด็กหญิง ชญาดา มาสุวรรณ ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

43 531 130514 เด็กชาย ธกฤติ แจ้งสว่าง ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ - - 

48 543 130571 เด็กหญิง สุตาภัทร คงประชา ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

52 814 130619 เด็กหญิง ชมพูนุช เสรสีวัสดิ ์ ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ - - 

54 832 130643 เด็กหญิง ทิฆัมพร โยทานัน ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

55 833 130655 เด็กชาย บัณฑิต ขาวสวย ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ พลังสิบ ปกติ - 

56 834 130666 เด็กชาย อนาวิน ส่างแดง ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ - - 

57 841 130678 เด็กชาย ณัฏฐกันต ์ จินดาธรรม ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

59 843 130701 เด็กหญิง วริศรา คูหาสวัสด ี ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ - - 

60 844 130716 เด็กหญิง ภัทรภร ขันวิชัย ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ ปกติ พลังสิบ - 

61 331 130731 เด็กหญิง ภาวิตา ทิพย์สิงห์ ค าเที่ยงอนุสสรณ ์ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 



ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565  
สอบวันเสาร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อโรงเรียน) 

| ห น้ า 4 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ม.1 

ทั่วไป 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 

หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 

2 1222 130024 เด็กหญิง มนัญชยา วิระเวทย ์ จิตราวิทยา ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

3 1223 130029 เด็กชาย พงษ์ณภัทร ศิริพันธ ์ จิตราวิทยา ปกติ พลังสิบ - 

4 1224 130037 เด็กหญิง เกวลิน จันทร์เศรษฐ ี จิตราวิทยา ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

6 1226 130070 เด็กชาย กรวิชญ์ เลิศบัวบาน จิตราวิทยา พลังสิบ ปกติ - 

12 1235 130140 เด็กชาย ธีรภัทร ด ามินเสก จิตราวิทยา พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

17 1244 130194 เด็กชาย วีราวรรธนุ ์ กันธิพันธ ์ จิตราวิทยา ปกติ - - 

17 1244 130202 เด็กหญิง ชิษณุชา อินต้อ จิตราวิทยา ปกติ - - 

30 1044 130351 เด็กหญิง วรินทร เทียนทอง จิตราวิทยา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

46 541 130549 เด็กชาย ปริยวิศว์ แก้วมาลา จิตราวิทยา ปกติ - - 

47 542 130564 เด็กหญิง พิทยาภรณ ์ ยังวัลย ์ จิตราวิทยา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

51 813 130601 เด็กหญิง ธนภรณ ์ ทะรังษ์ จิตราวิทยา ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

56 834 130667 เด็กชาย อุกฤษฏ์ ถุนาพันธุ ์ จิตราวิทยา ปกติ - - 

6 1226 130065 เด็กชาย ธนากรณ ์ สิทธิโชค เจดีย์แมค่รัว ปกติ - - 

20 1247 130229 เด็กหญิง นภัสกรณ ์ ปงลังกาพสิษฐ์ แจ่งกู่เรือง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

44 532 130524 เด็กหญิง คาริยาห ์ ค าไชยลึก แจ่งกู่เรือง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

35 731 130410 เด็กหญิง ศิริกมลวรรณ ค าทา ฉือจี้เชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

41 743 130482 เด็กหญิง บุญสิตา น้อยยะ ฉือจี้เชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

2 1222 130020 เด็กชาย เอื้ออังกูร กันธะตา ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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3 1223 130030 เด็กชาย ธีรภัทร จันทร์ต๊ะ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

7 1227 130077 เด็กชาย บุณยกร บัตรเจริญ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

9 1232 130097 เด็กหญิง ธัญพร แจ่มดอนไพร ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

12 1235 130135 เด็กชาย ปกรณ ์ มีบุญ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

14 1237 130165 เด็กหญิง ศรินภสัร ์ เจริญพระธรรมด ี ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

18 1245 130206 เด็กชาย ดนุเดช ยาวิชัย ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

18 1245 130208 เด็กหญิง พรรณวรท ยาวิชัย ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC พลังสิบ - 

19 1246 130223 เด็กหญิง อัณณณ์ิชา ปภาอัศวโชติภัทร ์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

24 1035 130277 เด็กชาย บวรวิชญ์ ศรีวิชัยศักดิ ์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

27 1038 130313 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ สุวรรณบด ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ - 

28 1041 130335 เด็กหญิง สุพิชฌาย ์ ณ วรรณติ๊บ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ - 

32 1046 130378 เด็กชาย อชิตพล วงค์ชัยเดช ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ - 

32 1046 130384 เด็กชาย ภัธณพง ตันพงษ ์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

33 1047 130394 เด็กหญิง ประภาวริณทร ์ ประจงแสงศร ี ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

37 733 130436 เด็กหญิง ปรียานุช บัณฑิตย ์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

40 742 130471 เด็กหญิง เพชราภรณ ์ กันทักษ์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ - - 

40 742 130477 เด็กหญิง ชุตินันท ์ ภิญโญจิตร ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

45 533 130535 เด็กหญิง กัญญาวีร ์ อุปธรรม ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 
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46 541 130543 เด็กหญิง ปวริศา น้อยตุ่น ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

47 542 130561 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ปันมูล ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

49 811 130580 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ ชัยพันธ์ุ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

50 812 130600 เด็กชาย แทนคุณ แสนปวน ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

54 832 130645 เด็กชาย รณกฤต ฉิมพาล ี ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ปกติ - - 

2 1222 130017 เด็กหญิง วราล ี มุ่งดี ช่องฟ้าซิ้นเซิ้งวาณิชบ ารุง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

41 743 130483 เด็กชาย อัครินทร ์ สรดา ช่องฬ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

63 333 130747 เด็กชาย อัทธปัถย์ ภัทรนิรันดร์กูล ช่องฬ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

10 1233 130116 เด็กหญิง กฤษรดา สีอารัญ ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

12 1235 130134 เด็กชาย ญามภมู ิ เรือนค าฟ ู ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ปกติ พลังสิบ - 

12 1235 130136 เด็กหญิง พิชญาภา วิเศษคุณ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

20 1247 130240 เด็กหญิง พิชญาภา ภัทรางกุล ชุมชนบ้านแม่ฮี ้ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

25 1036 130294 เด็กหญิง ภูษณิศา อุบลจินดา ชุมชนบ้านสันจ าปา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

34 1048 130407 เด็กหญิง ปวริศา นามเมือง ชุมชนบ้านอมก๋อย ปกติ พลังสิบ - 

35 731 130420 เด็กหญิง กัญญ์วรา พยุงกรพินธ์ุ ชุมชนบ้านอมก๋อย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

2 1222 130013 เด็กชาย พันธกร ไชยเดช เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ พลังสิบ - 

3 1223 130034 เด็กชาย ชนะศิลป ์ มะโนรพ เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

6 1226 130063 เด็กหญิง ณัฐชยา ลุงจา เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ พลังสิบ - 
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17 1244 130198 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุตรตา เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ - - 

23 1034 130267 เด็กหญิง เกวลิน ศีวัฒน ์ เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ พลังสิบ - 

34 1048 130406 เด็กชาย สิรภพ นรินทร ์ เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

35 731 130417 เด็กหญิง ธัญวรัตม ์ แซ่ยี เชียงใหม่คริสเตียน พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

48 543 130565 เด็กหญิง รวินท์นิภา อูทอง เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

56 834 130669 เด็กชาย ธนภัทร อารีราษฎร ์ เชียงใหม่คริสเตียน SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

56 834 130670 เด็กชาย ธีรภัทร ์ อารีราษฎร ์ เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ พลังสิบ - 

62 332 130740 เด็กชาย กานต์ณวุฒิ มณ ี เชียงใหม่คริสเตียน ปกติ พลังสิบ - 

45 533 130537 เด็กหญิง ภัทรชนน แสงทอง ดอนแก้วเนรมติปัญญา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

61 331 130726 เด็กชาย ธาราเขต บัวเกต ุ ดอนแก้วเนรมติปัญญา ปกติ พลังสิบ - 

1 1221 130010 เด็กชาย เขษมศักดิ ์ สิทธิมงคล ดอนปิน ปกติ พลังสิบ - 

1 1221 130003 เด็กหญิง ชนิดาภา กันธะวงค ์ ดาราวิทยาลัย ปกติ - - 

2 1222 130019 เด็กชาย โชติ ชัยดวง ดาราวิทยาลัย พลังสิบ ปกติ - 

4 1224 130038 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ชนันชนะ ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

6 1226 130066 เด็กหญิง นัทธมน ปรารภกลุ ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

10 1233 130111 เด็กชาย ปิยวัชน ์ จอมหาร ดาราวิทยาลัย ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

11 1234 130123 เด็กชาย เบญจภมู ิ โค้วตระกูล ดาราวิทยาลัย ปกติ - - 

11 1234 130124 เด็กหญิง ปภาวรินทร ์ ทองวิลาศ ดาราวิทยาลัย ปกติ - - 
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12 1235 130138 เด็กชาย ไตรรัตน ์ เหลืองทอง ดาราวิทยาลัย ปกติ - - 

13 1236 130146 เด็กหญิง ศิโรรตัน ์ นาค า ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

13 1236 130153 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ ์ เหลืองอรณุ ดาราวิทยาลัย พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

13 1236 130155 เด็กหญิง อริศา บุญช ู ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

14 1237 130167 เด็กชาย อรหันต ์ วิริยะตระกลูธร ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

15 1242 130170 เด็กหญิง ศุภกร สร้อยนาค ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

15 1242 130173 เด็กชาย ตะลันต ์ ชันยพร ดาราวิทยาลัย พลังสิบ ปกติ - 

16 1243 130188 เด็กหญิง ปิ่นวีนัส เชิดชูชวลิต ดาราวิทยาลัย ปกติ - - 

17 1244 130196 เด็กชาย ภพธนภณ อ าพันธ์ศรี ดาราวิทยาลัย SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

17 1244 130200 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ภูมิทอง ดาราวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ - 

18 1245 130214 เด็กชาย ปัณณ ์ วจนานนท์ ดาราวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

21 1031 130250 เด็กหญิง ญาณิศา หีบทอง ดาราวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

22 1032 130262 เด็กหญิง ภัทร์นรินท์ ยาวิชัย ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

23 1034 130266 เด็กชาย วัทธิกร จาเต๋จะ๊ ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

23 1034 130271 เด็กชาย สุพพรชัย บุตรเต ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

25 1036 130299 เด็กชาย ณัฐชนน บรรทา ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

26 1037 130306 เด็กหญิง พัทธนันท์ ขินแก้ว ดาราวิทยาลัย พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

26 1037 130311 เด็กชาย วรภัทร ธเนศวงศ์วณิช ดาราวิทยาลัย ปกติ - - 
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27 1038 130315 เด็กหญิง กัญชพร ดงสงัด ดาราวิทยาลัย SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

29 1042 130339 เด็กชาย ศิระ กาญจนมสุิก ดาราวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

31 1045 130371 เด็กหญิง ธันยพร สารศร ี ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

32 1046 130382 เด็กหญิง ปรีชาญาดา ค ารินทร ์ ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

32 1046 130383 เด็กหญิง ศิรภสัสร ใจติ๊บ ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

36 732 130428 เด็กหญิง นันท์นภัส ปาล ี ดาราวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

39 741 130463 เด็กหญิง ปรางวรินทร ์ อินแหลง ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

42 744 130493 เด็กหญิง ชลกร นาคพิน ดาราวิทยาลัย พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

44 532 130518 เด็กหญิง ชุติกาญจน ์ จันทรรัตน ์ ดาราวิทยาลัย ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

44 532 130519 เด็กหญิง ภัทรนันท ์ ตัณฑเสน ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

47 542 130553 เด็กหญิง พัชราภรณ ์ วงศ์สวย ดาราวิทยาลัย พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

48 543 130575 เด็กชาย ชุติพนธ์ สุนทรานนท์ ดาราวิทยาลัย พลังสิบ ปกติ - 

50 812 130592 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ วรุณพงศ์ปกรณ ์ ดาราวิทยาลัย พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

52 814 130615 เด็กหญิง อริสา แสงค ามา ดาราวิทยาลัย พลังสิบ ปกติ - 

60 844 130718 เด็กหญิง อาคิราศ ์ ฟองแก้ว ดาราวิทยาลัย พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

63 333 130748 เด็กชาย ภาสกร อายุวรรณา ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

63 333 130753 เด็กชาย สว่างพล ถิ่นนอก ดาราวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

7 1227 130076 เด็กหญิง กัลยารตัน ์ ร้อยจันทร ์ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 
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20 1247 130232 เด็กหญิง นภัสวรรณ ป้องแก้ว ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

26 1037 130312 เด็กหญิง เจ้านาย เนตรทิพย ์ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

29 1042 130340 เด็กหญิง พิชญาพัณ แก้วสัก ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ - - 

32 1046 130377 เด็กชาย พีรพัฒน ์ ดวงเป็ง ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ - - 

35 731 130419 เด็กชาย กิตติธัช สุขแก้ว ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

39 741 130462 เด็กชาย แทนไท เหมืองหม้อ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

49 811 130583 เด็กหญิง เพียงพรหม คงไชย ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

50 812 130596 เด็กหญิง พลอยปภสั พงษ์ภมร ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

52 814 130617 เด็กหญิง นพาขวัญ จอมแปง ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

61 331 130724 เด็กหญิง ณัฐมณ แดนมั่น ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

62 332 130741 เด็กหญิง กิตติยา อินทนนท์ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

56 834 130668 เด็กหญิง กฤษญาภัค จันต๊ะดุก ต้นแก้วผดุงวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

3 1223 130032 เด็กชาย เกียรติคณุ ปัญญา ตรีมติรวิทยา ปกติ SMART YRC - 

4 1224 130046 เด็กชาย คณิน แสนล ิ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ - - 

14 1237 130166 เด็กชาย บุรินทร ์ เชียงทร เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

15 1242 130174 เด็กชาย นิธิกร เหลี่ยวจา เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

17 1244 130199 เด็กชาย วรวลัญช ์ ปาละมะ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

21 1031 130242 เด็กหญิง ชญาภา พิพิธนวัตกุล เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 
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22 1032 130261 เด็กชาย ธนกฤต กล่อมมิตร เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

31 1045 130369 เด็กชาย สุกนต์ธ ี รัตนะ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

32 1046 130379 เด็กหญิง พนิดา ศรีชัยนาท เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

32 1046 130381 เด็กชาย ธนกฤต ทาระแก้ว เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

35 731 130412 เด็กหญิง เขมจิรา ภาระกิจ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

37 733 130435 เด็กชาย บารม ี น้าวแสง เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

42 744 130501 เด็กหญิง ญาณภา ใบบัว เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

50 812 130590 เด็กหญิง ปาณิสรา พงศ์วรณัณ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

53 831 130625 เด็กหญิง พรสิน ี นิลตะสุวรรณ ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ - - 

54 832 130638 เด็กหญิง ปกเกศ มณีรตัน ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ - - 

57 841 130679 เด็กชาย พีรวิชญ์ เพ็ชรรัตน ์ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ ปกติ 

58 842 130691 เด็กหญิง เดือนเตม็ดวง จันทร์แก้ว เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

59 843 130702 เด็กชาย ภาณรุุจ คีรีสตัยกุล เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

61 331 130728 เด็กหญิง ปิยะพร ใจเย็น เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ ปกติ - - 

35 731 130413 เด็กหญิง จิราพร ศิริมูลเครือ เทพบดินทรวิทยาเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

63 333 130749 เด็กหญิง จิรัชยา จินามา เทพบดินทรวิทยาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

18 1245 130213 เด็กหญิง สิริกร แสนขันแก้ว เทพอักษร พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

44 532 130528 เด็กชาย ธีรดนย ์ สอนยศ เทศบาล 1 บ้านหล่าย ปกติ พลังสิบ - 
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17 1244 130203 เด็กหญิง จรสจันทร ์ ค าพิมพ ์ เทศบาล 7 ( ศิรินาวินวิทยา) SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

22 1032 130253 เด็กชาย วรัญญ ู ภูศร ี เทศบาลดอกเงิน พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

55 833 130652 เด็กชาย ณัฐชวิทย์ หล่อใจ เทศบาลต าบลวังผาง ปกติ พลังสิบ ปกติ 

28 1041 130329 เด็กหญิง เกสรา ศักดิ์บุญ เทศบาลวัดเชียงยืน ปกติ - - 

15 1242 130176 เด็กหญิง อภิชญา ปันสุภา เทศบาลวัดท่าสะต๋อย ปกติ พลังสิบ - 

8 1228 130091 เด็กหญิง ณัฐทิตา เมืองมาหลา้ เทศบาลวัดศรีสุพรรณ ปกติ - - 

24 1035 130278 เด็กชาย พิสุทธ์ิ ตุ่นแก้ว เทศบาลหนองตอง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

26 1037 130302 เด็กชาย ฐิตากร ตุ้ยตามพันธ ์ เทศบาลหางดง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

62 332 130737 เด็กหญิง สิริวรรณ ภูชัย เทศบาลหางดง พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

18 1245 130207 เด็กหญิง ชุติกาญจน ์ เศรษฐ์กุลบตุร เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

30 1044 130359 เด็กหญิง อธิชา จุมปูหยุย เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

4 1224 130040 เด็กหญิง ฐานิดา แย้มรื่น เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

26 1037 130305 เด็กหญิง คีตภัทร อินตา เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

44 532 130520 เด็กชาย อริญชัย ไพรค านาม เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) พลังสิบ ปกติ - 

51 813 130610 เด็กหญิง พัชรวี มังทา เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

53 831 130627 เด็กชาย สุรยะเดช ประพฤติธรรม เทศบาลหางดงฯ SMART YRC ปกติ - 

49 811 130578 เด็กชาย กิติชัญ วัฒนา ธาตุพนมดรณุพัฒน ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

8 1228 130090 เด็กหญิง กนกลักษณ ์ นาธรรมเจรญิ ธีระวัฒน์บ าเพ็ญ ปกติ พลังสิบ - 
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28 1041 130326 เด็กชาย กัณบดินทร ์ สุริยวรรณ ธีระวัฒน์บ าเพ็ญ ปกติ พลังสิบ - 

5 1225 130059 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขใจ ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

20 1247 130236 เด็กชาย เตชินท์ เมืองสา ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

31 1045 130370 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ คลังวิจิตร ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

42 744 130503 เด็กชาย พลพัต ค าวงศ์ษา ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

43 531 130511 เด็กหญิง ธัญชนก จันทมาตย ์ ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

48 543 130568 เด็กชาย คณาธิป สมราษฎร ์ ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ - - 

49 811 130579 เด็กหญิง พิมพกาญจ ์ ภักดีโยธิน ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

52 814 130623 เด็กชาย ตฤณกร ธรรมสร ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

63 333 130745 เด็กชาย ชยพล ตุลาการ ธีระวัธน์บ าเพ็ญ ปกติ - - 

36 732 130425 เด็กชาย ธนเทพ ท าเสารม์ูล บริรักศึกษาเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

62 332 130743 เด็กหญิง พรไพรินทร ์ พิศสุวรรณ ์ บริรักศึกษาเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

59 843 130697 เด็กชาย กฤษณนัยน ์ อนนท์ บวกครกน้อย ปกติ พลังสิบ - 

3 1223 130036 เด็กชาย ปุณณกันต ์ ศรีเทพ บ้านขุมเงิน ปกติ พลังสิบ - 

3 1223 130027 เด็กหญิง กิตติญาพร พึ่งไพฑูรย ์ บ้านคุณแม ่ ปกติ พลังสิบ - 

23 1034 130273 เด็กหญิง สรรสุดา วารีรัตน ์ บ้านคุณแม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

30 1044 130357 เด็กหญิง ณิชชา ศิริธร บ้านคุณแม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

40 742 130469 เด็กหญิง ณัฎฐ์อาภา สุวรรณธนะฤทธิ ์ บ้านคุณแม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 
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44 532 130523 เด็กชาย รัชพล ศรีวิลัย บ้านคุณแม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

1 1221 130008 เด็กหญิง อนัญพร เจริญธนากลุ บ้านคุณหมอ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

7 1227 130081 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ ดังเด็ง บ้านคุณหมอ ปกติ - - 

8 1228 130086 เด็กหญิง ภิรัญญา โรจนศลิปชัย บ้านคุณหมอ ปกติ - - 

27 1038 130324 เด็กหญิง ธัญชนก บัวศร ี บ้านคุณหมอ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

37 733 130433 เด็กชาย พสุ พิกุลทอง บ้านคุณหมอ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

37 733 130438 เด็กชาย ปวริศ พรมลา บ้านคุณหมอ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

43 531 130513 เด็กชาย ภูวณัฎฐ ์ คุณประทุม บ้านคุณหมอ SMART YRC ปกติ - 

41 743 130486 เด็กชาย ธนดล ค าแสน บ้านแควมะกอก ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

16 1243 130184 เด็กชาย ปวีณ์กร มหาชัย บ้านแจ่งกู่เรือง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

19 1246 130219 เด็กชาย เศรษฐบุศย ์ ศรีวงสาย บ้านแจ่งกู่เรือง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

43 531 130515 เด็กหญิง กานต์ชนิต มูลสุข บ้านแจ่งกู่เรือง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

46 541 130550 เด็กหญิง ณิชนันทน ์ ไทยหิรญัยุค บ้านแจ่งกู่เรือง ปกติ - - 

52 814 130621 เด็กชาย ณธัญ สาคร บ้านแจ่งกู่เรือง พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

60 844 130709 เด็กหญิง พิชชาภา ศรีกันธา บ้านแจ่งกู่เรือง พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

24 1035 130288 เด็กหญิง ฐิติรัตน ์ ค าโพธิ ์ บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ปกติ พลังสิบ - 

40 742 130472 เด็กหญิง ภิญญามาศ เชี่ยวชาญพฤกษา บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ปกติ - - 

40 742 130478 เด็กหญิง นาราภัทร ดอกมะณ ี บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) พลังสิบ SMART YRC ปกติ 
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53 831 130632 เด็กหญิง ชญาดา ดอกขาว บ้านเชิงดอยสุเทพ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

48 543 130574 เด็กหญิง สุรีย์วติา ละมลู บ้านเชียงดาว ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

1 1221 130009 เด็กชาย พชร ผาลาด บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

16 1243 130182 เด็กชาย กวินภพ เดชะ บ้านบวกเปา พลังสิบ ปกติ - 

31 1045 130361 เด็กหญิง ณัฐธิดา รินชัย บ้านปลาดาว SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

35 731 130414 เด็กหญิง ปวริศา แสงเพชร บ้านปลาดาว SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

42 744 130494 เด็กหญิง พลอยปภสั กันทว ี บ้านโป่งน้อย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

7 1227 130075 เด็กชาย พีรพัฒน ์ ยอดวงศ ์ บ้านแม่โจ ้ ปกติ พลังสิบ - 

57 841 130683 เด็กหญิง กัลยกร แสงแคะ บ้านแม่โจ ้ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

46 541 130547 เด็กชาย สายน้ า แสนบุญศร ี บ้านแม่สา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

38 734 130447 เด็กหญิง แพรพิไล ภูม ี บ้านริมใต ้ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

38 734 130449 เด็กหญิง กัลยาพฤก พรพรรณราย บ้านริมใต ้ ปกติ - - 

59 843 130700 เด็กหญิง กฤตชญา เนตรทิพย ์ บ้านริมใต ้ ปกติ พลังสิบ - 

38 734 130455 เด็กหญิง เบญจมาภรณ ์ ค ายามา บ้านวังศรี ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

2 1222 130022 เด็กหญิง ปวริศา คันใจ บ้านสันก าแพง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

8 1228 130095 เด็กชาย ระพีภัทร ์ ปันใจแก้ว บ้านสันก าแพง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

9 1232 130099 เด็กหญิง ภูฟ้า อุ่นจิโน บ้านสันก าแพง ปกติ พลังสิบ - 

20 1247 130231 เด็กชาย กันต ์ ก๊กไม ้ บ้านสันก าแพง ปกติ - - 
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22 1032 130257 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ เป็งวงศ์ บ้านสันก าแพง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

28 1041 130332 เด็กหญิง ธัญวรัตน ์ สุทธยากร บ้านสันก าแพง ปกติ - - 

29 1042 130342 เด็กหญิง นิรัชพร เตจ๊ะวันด ี บ้านสันก าแพง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

30 1044 130350 เด็กหญิง น้ าทิพย ์ สุรินทร ์ บ้านสันก าแพง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

39 741 130459 เด็กหญิง ธัญญรตัน ์ เงินถา บ้านสันก าแพง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

39 741 130465 เด็กหญิง พิรญาณ ์ การินทร ์ บ้านสันก าแพง SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

54 832 130640 เด็กชาย สุพิพงค์ ไพรศาลสกลุ บ้านสันผักหวาน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

1 1221 130001 เด็กชาย วสุธันย ์ หมูแก้ว บ้านสามหลัง ปกติ พลังสิบ - 

9 1232 130103 เด็กชาย วรวิทย์ ลุงปั้ง บ้านหนองไคร ้ ปกติ - - 

62 332 130735 เด็กหญิง วรปภา มโนรมชัชวาล บ้านหลุก ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

55 833 130650 เด็กหญิง สายธาร ค าซองเมือง บ้านห้วยปราบ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

43 531 130509 เด็กชาย ธนดล ศรีโกศลสริิเลศิ บ้านอมพาย พลังสิบ ปกติ - 

58 842 130694 เด็กหญิง กนกวรรณ พงษ์ดนตร ี บุญสิษฐ์วิทยา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

33 1047 130389 เด็กหญิง อมรรัตน ์ ไชยศร ี ใบบุญป่าซาง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

43 531 130506 เด็กหญิง ปราณปรียา บัวตูม ใบบุญป่าซาง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

21 1031 130246 เด็กชาย กฤตกร ภักดีวงศ ์ ใบบุญล าพูน พลังสิบ ปกติ - 

23 1034 130275 เด็กชาย เวชพิสิฐ เนตรวีระ ใบบุญล าพูน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

38 734 130450 เด็กหญิง ณภัทรชญา รัตพนัส ใบบุญล าพูน SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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40 742 130476 เด็กหญิง ณัฏฐ์ฑติา มาประสพทรัพย ์ ปราโมชวิทยารามอินทรา พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

16 1243 130189 เด็กหญิง กฤษณา เสรมิศักดิ ์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

25 1036 130296 เด็กหญิง สุพิชญา เมธประสพสันต ์ ปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย ปกติ - - 

7 1227 130082 เด็กชาย ภคิน รัตนค าแปง ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

12 1235 130144 เด็กชาย ศิวกร พาจรทิศ ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

14 1237 130163 เด็กหญิง วรฤทัย ไชยวงค์ ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ปกติ - - 

12 1235 130142 เด็กชาย ปัณวัจน ์ ทาไฝ ปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัย ปกติ - - 

41 743 130489 เด็กหญิง ณัฐนร ี พิทักษ์ไตรภพ ปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

4 1224 130047 เด็กชาย วรกฤต เลิศตระการด ี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

8 1228 130093 เด็กหญิง พิชามญช์ุ แสนยศ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ - 

21 1031 130245 เด็กชาย คุณานนท์ คุณาสวสัดิ ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

21 1031 130249 เด็กชาย คุณัญญา คุณาสวสัดิ ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

29 1042 130338 เด็กหญิง อัยย ์ ทิปะทา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

40 742 130479 เด็กชาย ภาคิน สืบวงศ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

52 814 130614 เด็กหญิง ชญาณิชย ์ ค าภิระ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พลังสิบ ปกติ - 

54 832 130639 เด็กหญิง กัลยาณมิตร ภักดิ์แจ่มใส ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

57 841 130681 เด็กชาย กิตติพันธุ ์ แสนโพธ์ิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พลังสิบ ปกติ - 

58 842 130690 เด็กชาย ศุภณัฐ ค าสุรยี ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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50 812 130595 เด็กหญิง ปิยะพร ดงประหลาด ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปกติ - - 

38 734 130452 เด็กชาย รวิศ สงวนสุข ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

4 1224 130039 เด็กหญิง นฏกร ทะนุก้ า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า ปกติ - - 

16 1243 130192 เด็กชาย ภวัต ฉันทมังคลาการ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า ปกติ - - 

38 734 130448 เด็กชาย พิชญะ บุญยะประภา ปรินส์รอแยลส์วิทยาลยั ปกติ พลังสิบ - 

18 1245 130212 เด็กหญิง เพ็ญพิมล สะป ู ปรินส์รอลแยลส์วิทยาลัย ปกติ - - 

23 1034 130274 เด็กชาย จีระพัฒน์ ทิพย์ลุ้ย พงษ์พิกุลเชียงใหม่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

26 1037 130303 เด็กชาย ธีรเดช ตันมาละ พงษ์พิกุลเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ - 

2 1222 130016 เด็กหญิง สุนิตา มาลีวรสิทธ์ิ พระหฤทัย ปกติ - - 

13 1236 130152 เด็กหญิง ศศิการ มาสขาว พระหฤทัย ปกติ - - 

34 1048 130399 เด็กหญิง ธีริศรา คุณยศยิ่ง พระหฤทัย ปกติ พลังสิบ - 

34 1048 130400 เด็กหญิง สมิตานัน บุญลอย พระหฤทัย ปกติ พลังสิบ - 

37 733 130434 เด็กหญิง นวพร ถมเพชร พระหฤทัย ปกติ SMART YRC - 

39 741 130460 เด็กหญิง ชนากานต์ คชรินทร ์ พระหฤทัย ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

41 743 130481 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ ์ โท๊ะยะ พระหฤทัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

47 542 130554 เด็กหญิง ปภากร ทรายศิร ิ พระหฤทัย พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

47 542 130557 เด็กหญิง วลัยพรรณ ตีรยพันธุ์ พระหฤทัย พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

49 811 130577 เด็กหญิง แสนฤด ี เรืองวัฒนา พระหฤทัย พลังสิบ ปกติ - 
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11 1234 130132 เด็กหญิง อติกานต ์ ปวงสัธทา พระหฤทัย เชียงใหม ่ ปกติ - - 

20 1247 130234 เด็กชาย เทพรัตน ์ เทพสิงห์ พระหฤทัย เชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

23 1034 130270 เด็กหญิง ไลลา นามทอน พระหฤทัย เชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

23 1034 130272 เด็กหญิง ปิญชาน์ ไชยราช พระหฤทัย เชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

5 1225 130055 เด็กหญิง อธิชา ดาวเวียงกัน พระหฤทัยเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

9 1232 130107 เด็กหญิง บุญญสิา เก่าจอหอ พระหฤทัยเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

10 1233 130110 เด็กหญิง ธิติยา อดิเรก พระหฤทัยเชียงใหม ่ ปกติ - - 

11 1234 130126 เด็กชาย พงศ์พนา ยาวิราช พระหฤทัยเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

27 1038 130320 เด็กหญิง กัญณัฏฐ ์ สิรรวีพัชร ์ พระหฤทัยเชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

30 1044 130349 เด็กหญิง ภูริชญา สุภาวงค ์ พระหฤทัยเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

37 733 130440 เด็กหญิง ชญาภา อ าพันธ์ศรี พระหฤทัยเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

43 531 130516 เด็กหญิง ประวิชญา ชัยยะ พระหฤทัยเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

47 542 130560 เด็กหญิง อชิรญา เจนธนานันท ์ พระหฤทัยเชียงใหม ่ SMART YRC - - 

50 812 130591 เด็กหญิง ปพิชญา ทองอร พระหฤทัยเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

52 814 130618 เด็กหญิง ฟาร่า อารีพันธ ์ พระหฤทัยเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

58 842 130693 เด็กหญิง พิมพ์ลภสั แก้ววรรณา พระหฤทัยเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

42 744 130499 เด็กหญิง ชญานิศ ค าแปง พัฒนวิทย์ศึกษา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

46 541 130544 เด็กชาย ชัยวิวัฒน ์ มาเขียว พัฒนวิทย์ศึกษา พลังสิบ ปกติ - 
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46 541 130551 เด็กชาย ภูริณัฐ ภูม ี พัฒนวิทย์ศึกษา พลังสิบ ปกติ - 

60 844 130711 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กันทาปวง พัฒนวิทย์ศึกษา SMART YRC ปกติ - 

63 333 130754 เด็กชาย ภูร ี ปูธิปิน พานพสกสวัสดิ ์ ปกติ - - 

9 1232 130104 เด็กหญิง ญาณิศา แซ่เติ๋น พิมานเด็กเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

9 1232 130105 เด็กหญิง ฐิตารีย ์ ตึกสุอินทร ์ พิมานเด็กเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

14 1237 130160 เด็กชาย พงศพัศ อ่อนอุไร พิมานเด็กเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

24 1035 130281 เด็กชาย ธนกฤต แซ่ตั้ง พิมานเด็กเชียงใหม ่ ปกติ - - 

26 1037 130301 เด็กหญิง กษิตินาถ ระพันคูณ พิมานเด็กเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

37 733 130442 เด็กชาย อรุษ น าเจรญิ พิมานเด็กเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

38 734 130453 เด็กชาย สิรภพ กันทับ พิมานเด็กเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

39 741 130457 เด็กชาย รชตะพงศ ์ ฉุยฉาย พิมานเด็กเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

42 744 130498 เด็กชาย ศิวกร โมฬิชาต ิ พิมานเด็กเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

46 541 130541 เด็กชาย บริทัตต ์ ศิริบูรณ ์ พิมานเด็กเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

52 814 130624 เด็กชาย รุ่งคุณ ขนม พิมานเด็กเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

58 842 130686 เด็กชาย ณัฐวัตร เงินท๊อก พิมานเด็กเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

1 1221 130006 เด็กหญิง กัลยกร กิ่งแก้ว พุทธโิศภณ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

22 1032 130264 เด็กชาย พีรดนย ์ หาญป่า พุทธิโศภณ ปกติ - - 

23 1034 130276 เด็กหญิง กรองขวัญ กันธปัญญา พุทธิโศภณ ปกติ - - 



ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565  
สอบวันเสาร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อโรงเรียน) 

| ห น้ า 21 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ม.1 

ทั่วไป 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 

หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 

34 1048 130401 เด็กชาย ธิติวุฒิ อินทร พุทธิโศภณ ปกติ - - 

36 732 130426 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อินทรสุวรรรณ พุทธิโศภณ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

45 533 130530 เด็กหญิง ญาณิศา ชัยค า พุทธิโศภณ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

63 333 130751 เด็กชาย อัคคเดช กว้างนอก พุทธิโศภณ ปกติ - - 

2 1222 130014 เด็กชาย ณัฐนนท ์ ชุ่มใจ พุทธิโศภน SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

2 1222 130021 เด็กชาย วิศรุต ประสพมิตร พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ - 

3 1223 130026 เด็กหญิง วรวลัญช ์ วงษ์นรัตน ์ พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

3 1223 130031 เด็กชาย ปรเมศวร ศรีมงคล พุทธิโศภน ปกติ - - 

3 1223 130035 เด็กชาย โญดา จุ้ยปลอด พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

4 1224 130042 เด็กชาย จิรภัทร กุลบุตร พุทธิโศภน SMART YRC พลังสิบ - 

4 1224 130045 เด็กชาย วราเทพ โยวทิตย ์ พุทธิโศภน ปกติ - - 

6 1226 130069 เด็กชาย ณัฐชนน สุนะ พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

9 1232 130101 เด็กชาย ทรงพล เค้ามูล พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ - 

9 1232 130102 เด็กชาย ปารเมศ พลวาป ี พุทธิโศภน ปกติ - - 

10 1233 130113 เด็กหญิง ศิริญญา ไชยแก้ว พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ - 

10 1233 130117 เด็กหญิง เมธาวี ยอมใจอยู่ พุทธิโศภน พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

12 1235 130139 เด็กชาย ธิติวัฒน ์ หาญกล้า พุทธิโศภน ปกติ - - 

13 1236 130147 เด็กชาย กันต ์ หมื่นทา พุทธิโศภน ปกติ - - 
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14 1237 130161 เด็กชาย ภูริณัฐ มงคล พุทธิโศภน ปกติ - - 

21 1031 130244 เด็กชาย ธนกฤต เสือโต พุทธิโศภน SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

22 1032 130254 เด็กชาย ปกรณ์ธรรม สุยะค า พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

22 1032 130263 เด็กหญิง ลักษิกา ทิพย์ใจภา พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ - 

26 1037 130310 เด็กหญิง คณิศร วรรณศร ี พุทธิโศภน ปกติ - - 

27 1038 130317 เด็กหญิง รมิตา ขุนทอง พุทธิโศภน ปกติ - - 

34 1048 130397 เด็กชาย ยศกร สังขวิชัย พุทธิโศภน ปกติ - - 

34 1048 130408 เด็กหญิง ภรปภา ตาลประดิษฐ ์ พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

35 731 130416 เด็กชาย พบพริษฐ ์ อ าพันธ์ศรี พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

36 732 130429 เด็กหญิง อิสรีย ์ แซ่จาง พุทธิโศภน ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

44 532 130527 เด็กหญิง ศศิกาญจน ์ คงอยู ่ พุทธิโศภน ปกติ - - 

47 542 130562 เด็กชาย วีรากร จงเจริญ พุทธิโศภน SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

52 814 130622 เด็กชาย ณัฐชนนท์ เทพประชา พุทธิโศภน SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

56 834 130661 เด็กชาย พีรพัฒน ์ บุญปั๋น พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ - 

57 841 130677 เด็กหญิง อุบลวรรณ ทาอินทร์ พุทธิโศภน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

59 843 130708 เด็กชาย เอกพันธ ์ ภวิษฐ์ไพศาล พุทธิโศภน ปกติ - - 

62 332 130739 เด็กชาย อดิวิศว์ เสารภ์ีระ พุทธิโศภน พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

63 333 130752 เด็กหญิง ทักขินา แก้วกัน พุทธิโศภน พลังสิบ ปกติ SMART YRC 
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10 1233 130114 เด็กหญิง พัธรฎา สุยะ พุทธิโสภณ ปกติ - - 

16 1243 130185 เด็กชาย กฤตภาส คันธวงศ ์ พุทธิโสภณ พลังสิบ ปกติ - 

25 1036 130298 เด็กหญิง ญาณณิ วงศ์ขัด พุทธิโสภณ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

39 741 130467 เด็กหญิง ปิยะวรรณ โตเขียว พุทธิโสภน ปกติ พลังสิบ - 

62 332 130734 เด็กหญิง พัชรธิดา วงค์ษา มงฟอร์ต แผนกประถม SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

16 1243 130186 เด็กชาย กานต์นิธิ หลานป้อ มงฟอร์ตประถม ปกติ พลังสิบ - 

57 841 130680 เด็กหญิง พิชญาพร วงค์ติ๊บ มงฟอร์ตแผนกประถม พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

6 1226 130071 เด็กชาย ณภัทร แสงประสิทธ์ิ มงฟอร์ตวิทยาลัย ปกติ พลังสิบ - 

51 813 130606 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ สัจจวิโส มงฟอร์ตวิทยาลัย SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

5 1225 130051 เด็กหญิง ปิยะนัท ทองสุข มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

19 1246 130217 เด็กหญิง ปิ่นเพชร วงศ์จักร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม พลังสิบ ปกติ - 

20 1247 130235 เด็กชาย กิตติพิชญ ์ ทาชมภู มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

27 1038 130318 เด็กชาย ภัทรภูมมิ ์ บ าเพ็ชร มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปกติ พลังสิบ - 

42 744 130500 เด็กชาย สุภชลย ์ เดชะ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปกติ พลังสิบ - 

30 1044 130358 เด็กหญิง ปภาวรินทร ์ พันธชาติ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกผระถม พลังสิบ ปกติ - 

13 1236 130145 เด็กชาย สิรภพ วิเศษกันทรากร มงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) พลังสิบ ปกติ - 

61 331 130723 เด็กชาย ธนกฤต บุญนิธิพันธุ ์ มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

47 542 130555 เด็กหญิง นันท์นภัส ค ามาต๊ะ มูลนิธิวัดราชศรัทธาธรรม สงเคราะห ์ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 
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13 1236 130148 เด็กชาย ปารเมศ เนียมแทน เมฆขจรเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

15 1242 130169 เด็กชาย ธวร รุ่งเรืองรองเดช เมืองเด็กวิทยา ปกติ - - 

16 1243 130187 เด็กชาย กิตติเกษม บุญเป็ง เมืองเด็กวิทยา พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

47 542 130563 เด็กหญิง ชัญญาณภ์ัช ฤทธิ์เรืองโรจน ์ เมืองเด็กวิทยา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

53 831 130631 เด็กหญิง กัญจน์ชญาน ์ บุตรแสน เมืองเด็กวิทยา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

2 1222 130023 เด็กหญิง ลักษม ี อ้นแก้ว แม่แก้ดน้อย SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

62 332 130742 เด็กชาย ภูมิรพ ี หลวงแสนแก้ว ยุวฑูตศึกษาพัฒนา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

27 1038 130322 เด็กหญิง ชาลิสานันท์ เครื่องสนุก รพีเลิศวิทยา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

33 1047 130390 เด็กหญิง บุญยานุช ดอนปิน รัตนาเอื้อวิทยา ปกติ พลังสิบ - 

41 743 130488 เด็กชาย คณิศร แก้วอินต๊ะ รัตนาเอื้อวิทยา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

8 1228 130088 เด็กชาย ทูนขวัญ เจริญด ี ราชานุบาล จังหวัดน่าน ปกติ SMART YRC - 

20 1247 130230 เด็กชาย ณัฐปคัลภ ์ ธงค า ร่ าเปิงวิทยา ปกติ - - 

20 1247 130238 เด็กหญิง ปวิชญา จันต๊ะมงคล เรยีนา พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

12 1235 130141 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา สุริยะพรหม เรยีนาเชล ี ปกติ - - 

15 1242 130177 เด็กหญิง นันทณัช พิริยะกูลธร เรยีนาเชล ี ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

1 1221 130005 เด็กหญิง กวิสรา พุทธชัย เรยีนาเชลีวิทยาลยั ปกติ พลังสิบ - 

10 1233 130112 เด็กหญิง วรฤทัย ใจทอง เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

10 1233 130119 เด็กหญิง นภัสวรรณ ดวงแก้ว เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC พลังสิบ ปกติ 



ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565  
สอบวันเสาร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อโรงเรียน) 

| ห น้ า 25 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ม.1 

ทั่วไป 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 

หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 

13 1236 130156 เด็กหญิง สุพิชญา ทาแก้ว เรยีนาเชลีวิทยาลยั ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

22 1032 130260 เด็กหญิง ชัชญาธาร ค าคง เรยีนาเชลีวิทยาลยั ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

24 1035 130287 เด็กหญิง กานดาวด ี ใจสุข เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

26 1037 130304 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ ์ ปัญญา เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

26 1037 130307 เด็กหญิง ภูริชดา เพ็ชร์โรทัย เรยีนาเชลีวิทยาลยั พลังสิบ ปกติ - 

27 1038 130314 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ประชุม เรยีนาเชลีวิทยาลยั ปกติ พลังสิบ - 

29 1042 130348 เด็กหญิง กวินธิดา บัวอุ่นใจ เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

31 1045 130365 เด็กหญิง ญาฎา ปินตา เรยีนาเชลีวิทยาลยั พลังสิบ ปกติ - 

36 732 130423 เด็กหญิง ดนิตา ผักหวาน เรยีนาเชลีวิทยาลยั พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

39 741 130466 เด็กหญิง อัชฌาวดี ค าปลิว เรยีนาเชลีวิทยาลยั ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

40 742 130480 เด็กหญิง ณัฐธยาน ์ บ ารุง เรยีนาเชลีวิทยาลยั พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

44 532 130522 เด็กหญิง ถิรดา พวงบุบผา เรยีนาเชลีวิทยาลยั พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

44 532 130526 เด็กหญิง ฐาวรีย ์ สิริพิรยิากุล เรยีนาเชลีวิทยาลยั พลังสิบ ปกติ - 

51 813 130607 เด็กหญิง กานต์พิชชา นิลคง เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

53 831 130629 เด็กหญิง หยกลีฬหา พละภญิโญ เรยีนาเชลีวิทยาลยั SMART YRC ปกติ ปกติ 

3 1223 130033 เด็กหญิง ปภาดา ทัศนสุวรรณ เรยีนาเชลีวิทยาลยัเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

37 733 130443 เด็กหญิง จิรัชญา วงค์ค ามูล เรยีนาเชลีวิยาลยั ปกติ - - 

22 1032 130259 เด็กหญิง ปทิตตา จักรฤทธิพงศ ์ เรยีนาวิทยาลัย ปกติ SMART YRC พลังสิบ 
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14 1237 130164 เด็กชาย ปวเรศ วรสกุลทิพย ์ ลักษณ์พงศ์วิทยา พลังสิบ ปกติ - 

16 1243 130183 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ หล้าแดง วชิรวิทย ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

17 1244 130195 เด็กหญิง เบญญาภา ศรีสุวรรณ วชิรวิทย ์ ปกติ พลังสิบ - 

48 543 130567 เด็กชาย อับดุฮาซมิ สุหลง วชิรวิทย ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

33 1047 130395 เด็กชาย อัครินทร ์ โปต๊ะโส วชิรวิทย ์เชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

39 741 130461 เด็กหญิง ชนัญชิดา อินตายวง วชิรวิทย ์เชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

57 841 130675 เด็กชาย ฐกฤตธรณ ์ อุปนันท์ วชิรวิทย ์เชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

10 1233 130118 เด็กชาย นนท์ฐวัฒน ์ สาธุมนัสพันธุ ์ วชิรวิทย์เชียงใหม่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

37 733 130441 เด็กหญิง ณธิดา ภาคเพียร วชิรวิทย์เชียงใหม่ ปกติ - - 

49 811 130582 เด็กหญิง ชนาพร วางเชิง วชิรวิทย์เชียงใหม่ ปกติ - - 

60 844 130714 เด็กชาย นันทิภาคย ์ วงค์ค า วชิรวิทย์เชียงใหม่ พลังสิบ ปกติ - 

60 844 130717 เด็กชาย กิตติกวิน เคลือภู ่ วชิรวิทย์เชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

7 1227 130078 เด็กชาย ภัทรพล นามวรรณ ์ วชิราลัย ปกติ พลังสิบ - 

41 743 130492 เด็กชาย ภาคภูม ิ ใจเงิน วชิราลัย เชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

51 813 130611 เด็กชาย จงรักษ์ ลุงปัน วัดข่วงสิงห์ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

14 1237 130157 เด็กชาย ณฐกร วงษ์พิทักษ์ วัดขะจาว ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

60 844 130713 เด็กหญิง ธันย์ชนก กองมู วัดขะจาว ปกติ พลังสิบ - 

53 831 130630 เด็กชาย ศุภฤกษ ์ ขุนอินทร์ วัดประทุมทายการาม ปกติ พลังสิบ SMART YRC 



ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565  
สอบวันเสาร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อโรงเรียน) 

| ห น้ า 27 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ม.1 

ทั่วไป 

ห้องสอบ 
ที ่

หมายเลข 
ห้องสอบ 

หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 

21 1031 130241 เด็กหญิง เมธาวด ี อินตะไชย วัดป่าตึงห้วยยาบ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

42 744 130497 เด็กหญิง กิตติกาญจน ์ โกะสูงเนิน วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ปกติ พลังสิบ - 

40 742 130473 เด็กหญิง ภัทรธิดา ศรีสุชา วัดเมืองสาตร ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

31 1045 130364 เด็กหญิง สุจิตรา สังข์ศิร ิ วัดแม่แก้ดน้อย SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

28 1041 130327 เด็กหญิง นรีกานต ์ คงธนพาณิชย์ วัดเวฬุวัน SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

28 1041 130330 เด็กชาย กิตติภพ ใบเหลือง วัดเวฬุวัน พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

51 813 130609 เด็กชาย ภีระณัฐ ทาระปัญญา วัดเวฬุวัน พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

54 832 130642 เด็กชาย สุรสีห ์ ข าสงค ์ วัดเวฬุวัน ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

54 832 130648 เด็กชาย ภีระนันท์ ทาระปัญญา วัดเวฬุวัน พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

52 814 130616 เด็กชาย ปพนสรรค ์ เจนคิด วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) ปกติ พลังสิบ - 

21 1031 130248 เด็กหญิง ฐิติพร สายวงค ์ วัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ปกติ SMART YRC - 

22 1032 130258 เด็กชาย ชินดนัย ภีระจิ่ง วัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ปกติ พลังสิบ - 

49 811 130585 เด็กชาย ฐิตนนท์ ภักดีวุฒิ วัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) พลังสิบ ปกติ - 

54 832 130644 เด็กหญิง ณิชานันท์ พรหมมา วัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

44 532 130517 เด็กหญิง ณัฐณิชา พงษ์เทพ วัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

48 543 130570 เด็กหญิง ศิริรัตน ์ แสนมี ่ วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) ปกติ พลังสิบ - 

11 1234 130130 เด็กชาย วินทกร ค าศร ี วารีเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

25 1036 130293 เด็กหญิง ภูริชญา ก้องสมุทร วารีเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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50 812 130589 เด็กหญิง ปาณิตา ปาล ี วารีเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

50 812 130593 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ ณิชฌาน า วารีเชียงใหม ่ ปกติ - - 

53 831 130628 เด็กชาย ธีรภัทร สุภา วารีเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

49 811 130588 เด็กชาย ประพันธ์พงษ ์ พงษ์สว่าง วิชัยวิทยา ปกติ พลังสิบ - 

50 812 130597 เด็กชาย ศุภกร เงินประมวล วิชัยวิทยา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

6 1226 130068 เด็กชาย รัชชานนท์ ธรรมส ุ วิมานทิพย ์ ปกติ พลังสิบ - 

14 1237 130158 เด็กหญิง เปมิกา กัลยาณมิตร วิมานทิพย ์ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

30 1044 130356 เด็กชาย พศวัต ยาวิลาศ วิมานทิพย ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

41 743 130485 เด็กหญิง กรมณฐกร เรือนงาม วิมานทิพย ์ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

46 541 130542 เด็กชาย ศิริพงษ ์ วีระวรรณ วิมานทิพย ์ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

51 813 130604 เด็กชาย ชินพัฒน์ จอมแปง วิมานทิพย ์ ปกติ พลังสิบ - 

53 831 130626 เด็กหญิง ชยธร ขันแก้ว วิมานทิพย ์ SMART YRC - - 

55 833 130654 เด็กหญิง อังควิภา ศรีสุวรรณ ์ วิมานทิพย ์ SMART YRC - - 

56 834 130665 เด็กชาย กันตพัฒน ์ สิงห์โต วิมานทิพย ์ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

61 331 130721 เด็กหญิง จิดาภา โพธิ์ทอง วิมานทิพย ์ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

61 331 130722 เด็กชาย กิตติศักดิ ์ เพ็ญจันทร ์ วิมานทิพย ์ พลังสิบ ปกติ - 

19 1246 130218 เด็กชาย ศิริภากร ค าหล้า ศรีจอมทอง ปกติ - - 

24 1035 130282 เด็กหญิง พิชญาดา สุธีรานนท์ ศรีจอมทอง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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36 732 130432 เด็กชาย พงศ์ปณต พงษ์บุพศิริกุล ศรีจอมทอง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

45 533 130529 เด็กหญิง อินฑิรา กันทะโล ศรีจอมทอง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

49 811 130587 เด็กหญิง อรณัฐสา สุปินโน ศรีจอมทอง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

51 813 130602 เด็กหญิง พัฒนรัตน ์ ทาระนัด ศรีจอมทอง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

53 831 130634 เด็กหญิง ปภธิดา นิมิตรปญัญาด ี ศรีจอมทอง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

56 834 130662 เด็กหญิง พิชญ์กัญญา อินทะวงศ์ ศรีจอมทอง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

6 1226 130062 เด็กชาย อิสรา อิศราภรณ ์ ศรีอรัญโญทัย SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

33 1047 130391 เด็กชาย ธกฤต ศรีจันทร ์ ศิริมาตย์เทวี ปกติ - - 

29 1042 130345 เด็กหญิง ธนปพร กองเมือง ศีลรว ี ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

24 1035 130286 เด็กชาย กัณปศิษฐ ์ สัยพันธ์ุ สวนเด็กสันก าแพง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

44 532 130525 เด็กหญิง พิชชาพร ทุนผลงาม สวนเด็กสันก าแพง SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

55 833 130651 เด็กหญิง พัทธนันท์ ม่วงสุข สวนเด็กสันก าแพง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

60 844 130720 เด็กหญิง ณัฐณิชา วังสาคร สวนเด็กสันก าแพง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

5 1225 130054 เด็กชาย บุญยฤทธ์ิ สุวรรณชลธ ี สวนองุ่นเชียงใหม่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

19 1246 130222 เด็กชาย จิรเมศ มาเรือน สวนองุ่นเชียงใหม่ ปกติ - - 

60 844 130715 เด็กชาย นฤดม เลิศสุรวัฒน ์ สวนองุ่นเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

26 1037 130309 เด็กหญิง นิชาภา สวยค า สันติศึกษา พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

27 1038 130316 เด็กหญิง อัยนา อารี สันติศึกษา พลังสิบ SMART YRC ปกติ 
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21 1031 130243 เด็กชาย พศิน วิริยา สันทรายหลวง พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

23 1034 130268 เด็กชาย พชร กันยะมูล สันทรายหลวง ปกติ - - 

33 1047 130386 เด็กชาย ศุภกร ศิรพฤฒิชัย สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

14 1237 130159 เด็กชาย นรวิชญ์ วรดิษฐ์วงษ ์ สันป่าตอง(สุวรรณราษฎ์) ปกติ พลังสิบ - 

10 1233 130109 เด็กหญิง วรฤทัย แก้วติ๊บ สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

16 1243 130191 เด็กหญิง เบญญาภา สานุมิตร สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

29 1042 130344 เด็กหญิง ภูษณิศา ตาสา สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ปกติ พลังสิบ - 

55 833 130659 เด็กชาย ณฐกร แสวงผล สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

61 331 130725 เด็กหญิง ญานภัทร พันธ์ศรี สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

25 1036 130297 เด็กหญิง เหวินย ี ล ี สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ฯ) SMART YRC พลังสิบ - 

24 1035 130279 เด็กหญิง ชญาภา ฤกษ์อภิวาทย ์ สันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์) SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

35 731 130418 เด็กหญิง กวินธิดา สุขแก้ว สันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

12 1235 130137 เด็กชาย รัฐพล เที่ยงตรง สันป่าตองสุวรรณราษฎร ์ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

61 331 130727 เด็กชาย วงศธร มหาโพธ์ิ สันป่าตองสุวรรณราษฎร ์ พลังสิบ ปกติ - 

28 1041 130328 เด็กชาย ธีรนัย คีรีไพรภักด ี สันป่าตองสุวรรณราษฎร์(วิทยาคาร) ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

47 542 130558 เด็กหญิง ณัฎฐนันท์ จันทร์ศร ี สันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

57 841 130674 เด็กชาย จักรกฤช พลเยี่ยม สันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

58 842 130685 เด็กชาย ศิรภสัส ์ สุธรรมเม็ง สันป่าตองสุวรรณราษฏร์วิทยาคาร SMART YRC ปกติ พลังสิบ 
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17 1244 130197 เด็กหญิง รัมภร์ดา อามะล ิ สันป่ายางวิทยาคาร SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

48 543 130566 เด็กหญิง วิลาสณิ ี ดอยกิ่ง สันป่าสักวิทยา ปกติ พลังสิบ - 

57 841 130673 เด็กชาย ปวเรศ มะโนรินทร ์ สันป่าสักวิทยา SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

5 1225 130049 เด็กชาย ภูดินันท์ ธนันชัย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปกติ - - 

5 1225 130058 เด็กชาย จิราย ุ มุนิกานนท ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ - 

8 1228 130089 เด็กหญิง กชพร วงศ์หาญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปกติ SMART YRC - 

10 1233 130120 เด็กหญิง ณดา สว่างแจ้ง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

12 1235 130143 เด็กชาย วริทธ์ินันร์กร บุญยืน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปกติ - - 

13 1236 130154 เด็กหญิง พรกนก สิงหธนากร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

20 1247 130239 เด็กชาย อัครณัฎฐ ์ แมคโดโกลด ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปกติ - - 

29 1042 130337 เด็กหญิง ภูษณิศา บุญมาเรือง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

30 1044 130353 เด็กชาย รวินันท์ ใจบุญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ - 

36 732 130422 เด็กหญิง อชิรญาณ ์ ปวงย้อยแก้ว สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

43 531 130512 เด็กชาย อิทธิชัยวัช ค าวงค์ปิน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

8 1228 130092 เด็กหญิง จิรัชยา มาล ี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

11 1234 130122 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ ์ วงศ์บุญนาค สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ - - 

13 1236 130151 เด็กชาย ปรมัตถ ์ จืนทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ - - 

17 1244 130204 เด็กชาย ทูลเกล้า อริยพลประดิษฐ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ - 
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20 1247 130233 เด็กชาย ปุณณภพ บริบูรณ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ - - 

24 1035 130283 เด็กหญิง ณัฐิกา ไชยวงค์ค า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

31 1045 130362 เด็กหญิง ณัฐธิดา วงค์ราษฎร ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

32 1046 130374 เด็กชาย ปรนนท ์ นิรันดรส์วัสดิ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

34 1048 130398 เด็กชาย ฟากฟ้า ยิ่งยศกร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พลังสิบ ปกติ - 

38 734 130446 เด็กชาย กิตติคณุ มูลงาม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

40 742 130474 เด็กชาย ปฎิภพ โยธา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ - - 

59 843 130698 เด็กหญิง ณิชากร ช่วยชม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

61 331 130732 เด็กชาย จงรักษ์ รัศมีเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

62 332 130733 เด็กหญิง บุณยวีร ์ ขจรบุปผา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

32 1046 130375 เด็กหญิง เบญญาภา ธรเสนา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ พลังสิบ ปกติ - 

33 1047 130388 เด็กชาย ศุภกิต วงศ์ใหม ่ สายอักษร ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

5 1225 130056 เด็กชาย อานุภาพ ปัญญากาศ สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ ปกติ - - 

11 1234 130121 เด็กชาย รณยุทธ วงศ์จีโน สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ ปกติ - - 

15 1242 130172 เด็กชาย นิพิฐพนธ ์ วงค์เจริญ สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

17 1244 130201 เด็กหญิง พรไพลิน อินทจักร สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ ปกติ - - 

25 1036 130300 เด็กชาย ปรินทร จักร์สุวรรณ ์ สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

38 734 130451 เด็กชาย นฤปนาถ ค ายศ สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 
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51 813 130605 เด็กชาย เก๋งโห ่ กวาน สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

55 833 130657 เด็กหญิง ธัญลักษณ ์ บัววงค ์ สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

58 842 130692 เด็กชาย ญาณวิทย ์ นพรัตน ์ สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ พลังสิบ - - 

59 843 130706 เด็กชาย เก่งกิจ หวังสุนทร สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

62 332 130744 เด็กหญิง ญาดา ฟองดาวิรัตน ์ สารสาสน์วเิทศเชียใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

31 1045 130367 เด็กชาย เกียรติกวิน ชัยประภา สารสาสน์วเิทศน์ล้านนา ปกติ - - 

46 541 130546 เด็กชาย เกียรติศักดิ ์ บุญธิ สารสาสน์วเิทศน์ล้านนา พลังสิบ ปกติ - 

1 1221 130012 เด็กชาย จิตต์พิเชฐ สุขสุวานนท์ สารสาสน์วเิทศล้านนา พลังสิบ ปกติ - 

9 1232 130098 เด็กชาย กันตพงศ ์ พงศ์รัตนพร สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ - - 

9 1232 130108 เด็กหญิง กวิสรา จันทร์เรือง สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ - - 

17 1244 130193 เด็กชาย ฐากร ู ทองจิตต์ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

18 1245 130210 เด็กชาย ธฤต สายเสรภีาพ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ - - 

18 1245 130211 เด็กชาย พุฒิธาดา ว่องไววุฒ ิ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ - - 

25 1036 130295 เด็กชาย นนทพัทธ์ เทพนาริน สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

29 1042 130347 เด็กชาย ปิติภัทร วันทาพรม สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

31 1045 130363 เด็กชาย พชรดนัย เภาโพธิ ์ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

34 1048 130402 เด็กหญิง เมธาวี ปันจันทร ์ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

34 1048 130403 เด็กหญิง ชวัลลักษณ ์ ไชยวรรณ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ - - 
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34 1048 130405 เด็กหญิง รมิดา วงค์ฉายา สารสาสน์วเิทศล้านนา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

35 731 130415 เด็กชาย พิพัฒน์พล พ่วงพี สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ - - 

37 733 130439 เด็กชาย ศรัณยภัทร หมื่นอินทร ์ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ SMART YRC - 

39 741 130458 เด็กหญิง ธนธรณ ์ กฤชทับทอง สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ พลังสิบ - 

44 532 130521 เด็กชาย ศิวดล เสมอใจ สารสาสน์วเิทศล้านนา พลังสิบ - - 

46 541 130548 เด็กชาย วชรชัย ใฝค า สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

46 541 130552 เด็กชาย บุญอัษฎายุธ มิลหล้า สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

53 831 130636 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ ใจสม สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ SMART YRC - 

54 832 130641 เด็กหญิง วิภาวัลย ์ จินโนวาส สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

54 832 130646 เด็กชาย ภาสวิชญ ์ ศุภกิจโยธิน สารสาสน์วเิทศล้านนา SMART YRC พลังสิบ - 

56 834 130663 เด็กชาย อภิภ ู จารุพันธ์ุ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

59 843 130704 เด็กหญิง ณัชญากุล ไตรสนธ ิ สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ พลังสิบ - 

59 843 130707 เด็กหญิง ลภสัรดา หิริรักษ์วัฒนกิจ สารสาสน์วเิทศล้านนา พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

60 844 130710 เด็กชาย กันตพงศ ์ ไมลห์รือ สารสาสน์วเิทศล้านนา พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

60 844 130719 เด็กหญิง กนกพิชญ์ สินธุวรากุล สารสาสน์วเิทศล้านนา ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

46 541 130545 เด็กหญิง พิมพ์ลภสั คงกระพันธ ์ สืบนทีธรรม ปกติ พลังสิบ - 

42 744 130495 เด็กหญิง ธนพร อินทรัตน์ อนุบาลขุนยวม ปกติ - - 

11 1234 130129 เด็กหญิง นรภัทร โพธิจิตร อนุบาลเขียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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25 1036 130292 เด็กชาย อดิวิศว์ สอนศร ี อนุบาลเขียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

1 1221 130011 เด็กหญิง ชุตินันท ์ แต่เจรญิกุล อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

2 1222 130018 เด็กชาย พีรดนย ์ หิรัญบดินทร ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

3 1223 130025 เด็กหญิง อภิสรา ศรีใส อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

4 1224 130043 เด็กชาย จุลณวัฒน ์ เพ็ชรชัย อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

4 1224 130044 เด็กชาย สรวัชร ์ จิตรบญุ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

4 1224 130048 เด็กชาย ชลธ ี ขอร้อง อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

5 1225 130050 เด็กชาย กฤตพร ขุนตาล อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

5 1225 130052 เด็กชาย เอื้ออังกูร ศรีโท อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

5 1225 130057 เด็กหญิง จิรปรียา สมชม อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

5 1225 130060 เด็กหญิง พิมพ์ประภา วิชัยสืบ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

6 1226 130061 เด็กชาย กรณ์ปณชัย ศิริเสนาค าวงษ ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

6 1226 130072 เด็กชาย เตชสิทธ์ิ ธรรมลังกา อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

7 1227 130074 เด็กหญิง ชลนลพรรณ ทองค าฟ ู อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

7 1227 130079 เด็กชาย นันติภูม ิ หนันติ ๊ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

7 1227 130080 เด็กหญิง ณัฐชยา กาบค า อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

8 1228 130085 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ กอบแก้ว อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

8 1228 130087 เด็กชาย ภาคิน เลิศทรัพยไ์พศาล อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ - 
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8 1228 130094 เด็กชาย ชินกฤต จันทร อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

8 1228 130096 เด็กชาย ชินาธิป ขอกั้นกลาง อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

9 1232 130100 เด็กหญิง รรินทิพย ์ วนาพงศากุล อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

11 1234 130127 เด็กหญิง พิมพ์พิชฌา จิตต์ช่ืน อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

11 1234 130128 เด็กชาย ดุษฎ ี ซ าศิร ิ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

13 1236 130149 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ ค าโพธิ ์ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

13 1236 130150 เด็กหญิง อธิชา รัตนค านวน อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

14 1237 130162 เด็กชาย วรทย ์ กันทะเสน อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

15 1242 130179 เด็กหญิง กันยารัตน ์ บ้านเรือน อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

15 1242 130180 เด็กหญิง นิศากานต ์ ตรีสงฆ ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

16 1243 130181 เด็กชาย เมธาพร สิทธิเจรญิ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

18 1245 130205 เด็กหญิง ปาณิศรา ชัยสุวรรณ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

18 1245 130209 เด็กชาย กฤตณ์พัทธ ์ ยอดค า อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

19 1246 130220 เด็กหญิง อมลรดา เตชะเมา อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

19 1246 130221 เด็กหญิง ธัญชนก บุญมาด ี อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

19 1246 130227 เด็กชาย พาทิศ พิกุลวรชัย อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

20 1247 130237 เด็กหญิง ยศยา ปันทะนา อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

21 1031 130247 เด็กชาย ชญานนท ์ กันจินะ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 
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21 1031 130252 เด็กชาย รัชพล เนตรวินิจ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

22 1032 130255 เด็กชาย นาวิน แซ่เตีย อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

23 1034 130265 เด็กชาย กรวิชญ์ เทพวงค์ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

23 1034 130269 เด็กชาย รณกร นิลประพันธ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

24 1035 130280 เด็กชาย ณัฐรัฐ ทาทอง อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

24 1035 130284 เด็กชาย ธนดล พัฒนาวิริยะกุล อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

24 1035 130285 เด็กหญิง ธีราภรณ ์ มีแก้ว อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

25 1036 130291 เด็กหญิง รมยกร จันต๊ะ อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

26 1037 130308 เด็กหญิง ศิริประภา กอบก า อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

27 1038 130319 เด็กชาย พุทธคุณ สกุลมาศ อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

28 1041 130325 เด็กหญิง สุภาวรตัน ์ ขวัญคีร ี อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

28 1041 130334 เด็กชาย พชรพล ยอดค าลือ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

28 1041 130336 เด็กหญิง นพจิรา สมจิต อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

29 1042 130343 เด็กหญิง รมต ี อภิวงค์ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

29 1042 130346 เด็กหญิง จีรัญญา จันทร์เฉลมิ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

31 1045 130368 เด็กหญิง กุลกานต ์ สุดเสน่ห ์ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

32 1046 130376 เด็กหญิง ชารีรัตน ์ สวนหมาก อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

32 1046 130380 เด็กหญิง ศิริญญา พุทธพงศ์ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ - 
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33 1047 130385 เด็กหญิง ขวัญใจ สถิตป่าแขม อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

33 1047 130392 เด็กชาย ปภังกร แก้วกุลวงษ์ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

33 1047 130393 เด็กชาย ณัฐวิทย ์ ปริมิตร อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

33 1047 130396 เด็กชาย ปรัฏถะกรณ ์ ขืมจันทร ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

34 1048 130404 เด็กหญิง ณปภัช ศรีอ่าง อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

35 731 130409 เด็กชาย ณัฏฐ์คเณศ งามเขียว อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

35 731 130411 เด็กชาย ภูดิศ ตันสุวรรณ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

36 732 130421 เด็กหญิง มนพัทธ ์ ค าราพิช อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC - - 

36 732 130424 เด็กชาย สิรวิชญ ์ อินชัย อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

36 732 130427 เด็กชาย ศกล ตาวงศ ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

36 732 130430 เด็กหญิง วชิรญาณ ์ ค้าขาย อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC - 

38 734 130445 เด็กชาย ภูริพัฒน ์ ธงแดง อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

38 734 130454 เด็กชาย ธนัช แสนสอาด อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

39 741 130468 เด็กหญิง พิทณภัทร จองเซ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

41 743 130487 เด็กชาย ณัชพล คงกฤตยานุกุล อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

41 743 130491 เด็กหญิง บุณยวีร ์ เศรษฐรุ่งโรจน ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

42 744 130496 เด็กหญิง วริสา หว่านผล อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

43 531 130505 เด็กหญิง วรินร าไพ พราหมณโชต ิ อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 
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45 533 130531 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จันทร์สะอาด อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

45 533 130534 เด็กหญิง ปาณิสรา พรหมลือชัย อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

45 533 130536 เด็กหญิง สุภาวด ี เบ็ญจวรรณ ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

45 533 130539 เด็กหญิง ชญานิศ น้อยวรรณา อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

45 533 130540 เด็กหญิง จารุวรรณ ชัยชนะ อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

47 542 130556 เด็กหญิง พรรณปพร รัตนกูล อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

47 542 130559 เด็กชาย กันตพัฒน ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

48 543 130569 เด็กหญิง นวรัตน ์ อัฑฒ์นันทกรณ ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

48 543 130572 เด็กชาย จิรโชต ิ เกาะลอย อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

48 543 130576 เด็กชาย กรณ์ภณฏัฐ์ กันไชยต๊ะ อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

49 811 130581 เด็กชาย ปภาวิน ปัญญาราช อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

49 811 130584 เด็กหญิง ปณาล ี เมืองใหม่ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

49 811 130586 เด็กชาย บุณธนิต บุญยะกมล อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

50 812 130594 เด็กหญิง รุจจิรา ฝั้นอ้าย อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ ปกติ - 

50 812 130599 เด็กหญิง สุรียร์ัตน ์ แสงสว่าง อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

51 813 130603 เด็กหญิง ธีวรา สลอบแสง อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ - 

51 813 130608 เด็กหญิง ปุญญิศา สดใส อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ - 

51 813 130612 เด็กหญิง ศศิกร ธเนศวร อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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52 814 130613 เด็กหญิง ชนิดาภา ดวงแก้ว อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

52 814 130620 เด็กชาย ปุณณภพ รอดรักษ์ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

53 831 130633 เด็กชาย ธนกฤต กาวิโล อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

53 831 130635 เด็กชาย ภูมิภากร ทิวรรณา อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

56 834 130664 เด็กหญิง เบญญาภา แสนภพ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

56 834 130672 เด็กหญิง ปรีชวรรรณ คันธามารัตน ์ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

57 841 130676 เด็กหญิง วนัสนันท์ อุนจะน า อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

57 841 130682 เด็กชาย กษิดินทร ์ ไชยชนะ อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

58 842 130695 เด็กชาย ชยพล อินชูใจ อนุบาลเชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

59 843 130703 เด็กชาย พงศพล จินะนา อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

59 843 130705 เด็กชาย นพนที สารยศ อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

60 844 130712 เด็กหญิง กุลรว ี ดีมูล อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ - - 

61 331 130730 เด็กหญิง ญาดาร ์ สายวงค์ปัญญา อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

62 332 130738 เด็กชาย จิรภัทร ปันดงเขียว อนุบาลเชียงใหม ่ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

63 333 130746 เด็กชาย นราธิป เรือนมูล อนุบาลเชียงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

32 1046 130373 เด็กหญิง ธนธรณ ์ ใจบาน อนุบาลเชี่ยงใหม ่ ปกติ พลังสิบ - 

41 743 130484 เด็กชาย คณาธิป วงศ์สาฟ ู อนุบาลเชี่ยงใหม ่ ปกติ - - 

57 841 130684 เด็กหญิง เปรมฤด ี ขุนคง อนุบาลตาก ปกติ พลังสิบ - 
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30 1044 130355 เด็กชาย ธนวัฒน์ สรงพรมทิพย ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

45 533 130532 เด็กหญิง ชัญญานุช เงินแก๊ง อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

41 743 130490 เด็กหญิง ธัญวีร ์ ศักดิ์บูรณาเพชร อนุบาลธัญรดา ปกติ - - 

3 1223 130028 เด็กหญิง ณิชาภา พนาพงศ์ไพร อนุบาลธารทิพย ์ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

1 1221 130007 เด็กหญิง กวินธิดา โชคมีสวัสดิ ์ อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ปกติ - - 

15 1242 130171 เด็กหญิง ณัฏฐกมล ตาละ อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ปกติ SMART YRC - 

18 1245 130215 เด็กชาย อรัญ แสงจันทร ์ อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

19 1246 130225 เด็กหญิง ลฎาภา กองแก้ว อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ปกติ พลังสิบ - 

40 742 130470 เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ ์ ทองหมื่นไว อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

56 834 130671 เด็กหญิง ภัสร์ฐติา พีรวิชญ์วุฒิกร อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

4 1224 130041 เด็กหญิง รินรดา ชัยปราณ ี อนุบาลบาลคณุหมอ ปกติ พลังสิบ - 

16 1243 130190 เด็กหญิง นันท์นภัส ราชตา อนุบาลปาย(เวียงใต้) ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

25 1036 130290 เด็กหญิง นันทนัช ราชตา อนุบาลปาย(เวียงใต้) ปกติ SMART YRC พลังสิบ 

1 1221 130004 เด็กหญิง ธัญญลักษณ ์ เจริญธรรม อนุบาลเมืองอุทัยธาน ี SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

19 1246 130228 เด็กหญิง ชนานันท ์ จันทร์เครือ อนุบาลแม่ขะจาน SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

58 842 130687 เด็กหญิง ชุตินันต์ สายธารวนาวาส อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน๑) พลังสิบ ปกติ - 

58 842 130689 เด็กหญิง ชุติกาญจน ์ สายธารวนาวาส อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน๑) พลังสิบ ปกติ - 

30 1044 130352 เด็กชาย ธรรมชาต ิ ธีระวาทิน อนุบาลล าปางเขลางค์รตัน์อนุสรณ ์ พลังสิบ SMART YRC ปกติ 
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30 1044 130354 เด็กหญิง ชญานิศ กันทา อนุบาลเวียงป่าเป้า SMART YRC พลังสิบ - 

55 833 130653 เด็กชาย ภานุพงศ์ มณีวงษ ์ อนุบาลเวียงป่าเป้า พลังสิบ SMART YRC ปกติ 

30 1044 130360 เด็กหญิง นวพร ซอกพุดซา อนุบาลศรีวิชัยรตัน ์ พลังสิบ ปกติ SMART YRC 

7 1227 130073 เด็กหญิง วรินร าไพ กันธะค า อนุบาลสริิอัมพร ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

45 533 130538 เด็กหญิง ณัฐธิดา ลาดจันต๊ะ อนุบาลหนองป่าครั่ง ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

54 832 130637 เด็กหญิง สิริรญัญา ทาวงค ์ อนุบาลหนองป่าครั่ง ปกติ พลังสิบ - 

11 1234 130131 เด็กหญิง พัทธนันท์ นันทะเสน อนุบาลหฤทัยวิทยา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

36 732 130431 เด็กชาย ธนพล เตือนราช อนุบาลห้างฉัตร ปกติ - - 

18 1245 130216 เด็กชาย ชยพล พรหมมา อนุบาลอุตรดิตถ ์ พลังสิบ ปกติ - 

42 744 130502 เด็กชาย นิติธร สุภาเพิม่ อรพินพิทยา SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

55 833 130658 เด็กหญิง ภูริชญา ไทบชอบรัตน ์ อรพินพิทยา ปกติ - - 

5 1225 130053 เด็กชาย เขมคุณ วังแวว อรพินพิทยา ล าพูน SMART YRC พลังสิบ ปกติ 

22 1032 130256 เด็กชาย ณัฐชนนท์ ดุลยภากร อรุโณทัย ปกติ พลังสิบ SMART YRC 

38 734 130456 เด็กชาย วัชรกร แสนส ี อัยยสิร ิ SMART YRC ปกติ พลังสิบ 

55 833 130660 เด็กชาย ธนกฤต กองช้าง อุสาหะวิทยา ปกติ - - 

59 843 130699 เด็กหญิง อัยริน วิรุฬจีราพัชร ์ เอกทวีวิทย ์ SMART YRC พลังสิบ ปกติ 
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