
ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รอบท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2565  
สอบวันอาทิตยท์ี่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อโรงเรียน) 

| ห น้ า 1 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ม.4 

ทั่วไป 

ห้องสอบ 
ที่ 

หมายเลข 
ห้องสอบ 

หมายเลข 
ประจ าตัว

สอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 

52 814 430613 นาย วรุตม ์ ศรีค า เเม่เจดีย์วิทยาคม พลังสิบ SMART YRC อังกฤษ-ฝรั่งเศส Gifted Thai - 

17 1244 430197 นางสาว ระม ิ ซาซาก ิ เเม่ริมวิทยาคม ทัศนศิลป์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน ดนตร ี อังกฤษ-เกาหล ี

43 531 430510 นางสาว กนกพร พรมนอก กาวิละวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต ดนตร ี วิทย-์คณิต - - 

43 531 430513 เด็กหญิง อทิตยา ผาอาจ กาวิละวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม 

51 813 430609 นางสาว กรชนก โฉมศร ี กาวิละวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี Gifted Thai อังกฤษ-ฝรั่งเศส ทัศนศิลป์ 

3 1223 430036 นางสาว ชลิตา ค ากัมพล แก่งคอย อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-เกาหล ี

53 831 430636 เด็กหญิง ดุสิตา เทพา แก่งคอย อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

3 1223 430033 เด็กหญิง ปานชีวา ศรีใจ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี สังคม 

8 1228 430093 นางสาว ณัฎฐภรณ ์ ศิร ิ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Eng Gifted Math อังกฤษ-เกาหล ี

15 1242 430177 เด็กชาย ธนชัย - โกวิทธ ารงเชียงใหม่ วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต สังคม ดนตร ี

16 1243 430191 เด็กหญิง จิรภิญญา สุริยะมณ ี โกวิทธ ารงเชียงใหม่ วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai Gifted Eng พสวท.สมทบ 

37 733 430444 เด็กชาย พชรดนัย เดชะสิทธ์ิ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ สังคม 

39 741 430461 นาย กฤตมุข ลีโภชนะชัย โกวิทธ ารงเชียงใหม่ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต พลังสิบ Gifted Math Gifted Thai 

42 744 430498 เด็กชาย เทพระวิน มูลละค า โกวิทธ ารงเชียงใหม่ วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน 

44 532 430518 นาย รภัทร น้อยหมอ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ พสวท.สมทบ Gifted Thai วิทย-์คณิต SMART YRC อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

44 532 430526 นาย ธนูทอง เชยวิจิตร ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ อังกฤษ-ญี่ปุ่น ดนตร ี สังคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต 

45 533 430540 นาย พิศุทธิ ์ ไชยมงคล โกวิทธ ารงเชียงใหม่ พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai 
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47 542 430559 นาย พิทวัส ประทุมรตัน ์ โกวิทธ ารงเชียงใหม่ ดนตร ี ทัศนศิลป์ สังคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

50 812 430599 นางสาว ปริรัญญา สวนสมยั โกวิทธ ารงเชียงใหม่ Gifted Thai พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

23 1034 430275 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ ดอยกิ่ง โกวิทธ ารงเชียวใหม ่ Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

38 734 430454 นาย ภูริเดช ตั๋นแก้ว โกวิทธ ารงเชียวใหม ่ อังกฤษ-จีน สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส - - 

54 832 430644 นางสาว จิรามณ ี ลัภสุวณิชยกุล โกวิทธ ารงเชียวใหม ่ วิทย-์คณิต พลังสิบ SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Thai 

8 1228 430094 นาย สิทธิพล ถ ้ากลาง ขาลสุวรรณอนุสรณ ์ Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต - - 

38 734 430453 นางสาว กัณชนันท ์ ใจยาว ขุนยวมวิทยา วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng สังคม อังกฤษ-คณิต 

7 1227 430082 นางสาว นราพร ถาวร จอมทอง Gifted Thai Gifted Eng พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี

10 1233 430114 เด็กหญิง ปุญญวร ี ศรีจอมทอง จอมทอง Gifted Thai Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ - 

14 1237 430158 เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ ใจยะวงศ ์ จอมทอง พลังสิบ วิทย-์คณิต SMART YRC อังกฤษ-ญี่ปุ่น Gifted Thai 

17 1244 430201 เด็กหญิง นรากรณ ์ กันยา จอมทอง อังกฤษ-คณิต สังคม - - - 

23 1034 430276 เด็กหญิง หฤทัย กันทะตุ่น จอมทอง วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม - - 

27 1038 430321 นางสาว กัลยาณมิตร คิดด ี จอมทอง Gifted Math พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต SMART YRC Gifted Thai 

27 1038 430323 เด็กหญิง สกุลรตัน ์ ตุมะแก้ว จอมทอง Gifted Math พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต SMART YRC Gifted Thai 

30 1044 430354 นางสาว ชยาภรณ ์ วีระ จอมทอง วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Math พสวท.สมทบ พลังสิบ 

38 734 430447 เด็กชาย นิธิกร เรือนงาม จอมทอง วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai Gifted Math SMART YRC 

3 1223 430035 เด็กหญิง ปรียาภรณ ์ ใจค าวัง จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน SMART YRC วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Thai Gifted Math 
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21 1031 430246 นางสาว จุฑาดา ขันนารัตน ์ จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

41 743 430491 นางสาว ศรุตยา ค าภีระ จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน Gifted Math SMART YRC พลังสิบ Gifted Eng วิทย-์คณิต 

51 813 430605 นางสาว ธัญทิพ ทิมัน จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math พลังสิบ - 

50 812 430591 นางสาว นางสาวสาริสา หินสม จิตราวิทยา SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai พสวท.สมทบ 

22 1032 430263 นางสาว ดาวพระศุกร ์ แซ่หยาง ฉือจี้เชียงใหม่ อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ ดนตร ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส Gifted Eng 

27 1038 430324 นาย ชิศนุพงค์ เพชรสุนทรพจน ์ ฉือจี้เชียงใหม่ วิทย-์คณิต Gifted Math พลังสิบ พสวท.สมทบ SMART YRC 

30 1044 430357 นาย ภควรรษ น้อยยะ ฉือจี้เชียงใหม่ วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

35 731 430416 เด็กชาย สาริศ ศิริโสภณวิชญ ์ ฉือจี้เชียงใหม่ อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดนตร ี อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี

50 812 430597 นางสาว จตุรภัทร มณีธร เฉลิมพระเกียรต ิ48 พรรษา Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

41 743 430484 นางสาว ชนัญชิดา กิ่งนอก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์ ร้อยเอ็ด วิทย-์คณิต - - - - 

52 814 430620 นางสาว ณัฏฐอณัณ ์ อาภาวุฒิชัย ชลประทานผาเเตก วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ สังคม 

11 1234 430132 เด็กหญิง อารยา อุ้มนาง ชลประทานผาแตก Gifted Math พลังสิบ วิทย-์คณิต - - 

44 532 430519 นางสาว น้ าฝน จันทวงศ ์ ชลประทานผาแตก วิทย-์คณิต Gifted Thai พลังสิบ ดนตร ี ทัศนศิลป์ 

47 542 430562 นาย สุรศักดิ ์ เนตรพุฒชา ชลประทานผาแตก วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี

2 1222 430018 เด็กหญิง ชโนทัย ณ นคร ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน - - 

3 1223 430034 เด็กหญิง อรุณ ี หาญอวยพรเลิศ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น - - 

4 1224 430038 นางสาว บุญญสิา บัตรเจริญ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-คณิต 
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7 1227 430073 เด็กชาย คมกริช ปินตา ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต สังคม 

7 1227 430079 นางสาว มณีรตัน ์ แสนยาเกียรติคณุ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน - - - 

9 1232 430105 เด็กหญิง สิริอนงค ์ เปรมบญัญัต ิ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง Gifted Eng พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต - - 

15 1242 430169 เด็กหญิง ภาวิน ี แสนชัย ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง พลังสิบ Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน Gifted Thai 

15 1242 430174 นาย วรุตม ์ กองมงคล ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง Gifted Eng Gifted Math วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต Gifted Thai 

19 1246 430227 นาย กิตติภฏั ปัตถาธิตัง ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต พลังสิบ 

31 1045 430371 เด็กชาย ณรกร ศรีเมือง ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-จีน สังคม ดนตร ี

35 731 430413 นางสาว ฐิติชญา ปันมูล ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง Gifted Eng Gifted Thai พลังสิบ วิทย-์คณิต SMART YRC 

40 742 430470 เด็กชาย เป็นหนึ่ง แป้นกลาง ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง พลังสิบ SMART YRC Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต 

40 742 430472 นาย ภูมิพัฒน ์ รัตนวัฒน ์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง พลังสิบ พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต SMART YRC Gifted Eng 

45 533 430530 เด็กหญิง พิงค์นรารัตน ์ ขัดผาบ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง พลังสิบ SMART YRC วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

46 541 430547 นางสาว แพรววนิต เปียงใจ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Thai Gifted Math วิทย-์คณิต 

46 541 430548 นางสาว รวินท์นิภา สุภาจันทร์สุข ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC Gifted Eng พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Math 

50 812 430598 นาย มัชฌิมา นาค า ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง SMART YRC Gifted Math Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน 

16 1243 430188 เด็กชาย อภิชาติ อารียาตระกุล ชุมชนดทศบาลวัดศรีดอนไชย ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม อังกฤษ-จีน - 

10 1233 430116 นาย ณัฐวุฒิ นิลมูล ชุมชนบ้านน้ าดิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม 

8 1228 430090 นางสาว จุฑามาศ พาลุกา เชียงกลางประชาพัฒนา วิทย-์คณิต Gifted Thai - - - 
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43 531 430515 เด็กหญิง วนิชญาพร อิ่นใจ เชียงดาววิทยาคม พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Math SMART YRC 

11 1234 430130 นางสาว สฐิริศา ผุดผ่อง เชียงใหม่คริสเตียน พลังสิบ วิทย-์คณิต สังคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

17 1244 430194 นางสาว สุขพระพร พรนิมิตสกุล เชยีงใหม่คริสเตียน อังกฤษ-จีน พลังสิบ พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย-์คณิต 

29 1042 430343 นางสาว ธัญญาพร นันต๊ะยานา เชียงใหม่คริสเตียน พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai 

1 1221 430006 เด็กชาย ธัชนนท์ สมณา เชียงใหม่มัธยม วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

11 1234 430127 นางสาว ปุญชรัศมิ ์ อิ่นแก้ว เชียงใหม่มัธยม พลังสิบ อังกฤษ-เกาหล ี วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Thai 

40 742 430471 นางสาว ศศิประภา เฉลียวไว เชียงใหม่มัธยม วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Math พสวท.สมทบ พลังสิบ 

51 813 430612 นางสาว บัณฑิตา เลาจาง เชียงใหม่มัธยม SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต - - 

40 742 430477 นาย ไชยวัฒน์ ปัญญาเจริญ ดอยงามวิทยาคม วิทย-์คณิต Gifted Math อังกฤษ-คณิต สังคม ทัศนศิลป์ 

31 1045 430363 เด็กชาย พงศ์ปณต ทับทั่ง ดอยเต่าวิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต SMART YRC Gifted Math Gifted Eng 

48 543 430574 นางสาว จุฬารัศม ี ประนันท์ค า ดอยเต่าวิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต พลังสิบ - - 

6 1226 430064 เด็กหญิง ศิวพร จันทร์แสง ดอยสะเก็ดวิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน Gifted Thai ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

49 811 430578 เด็กหญิง อาลิษา โนจา ดอยสะเก็ดวิทยาคม Gifted Math วิทย-์คณิต Gifted Eng พสวท.สมทบ Gifted Thai 

1 1221 430002 นางสาว กมัยธร แซ่ซิ้ม ดาราวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน พลังสิบ สังคม 

12 1235 430137 เด็กหญิง ชนากานต์ กันยาสาย ดาราวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน Gifted Thai - - 

21 1031 430244 นางสาว จุฑามาศ วงค์เรือน ดาราวิทยาลัย วิทย-์คณิต - - - - 

23 1034 430271 นาย ชยพัทธ์ รุ่งนภาวิเชฐ ดาราวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต 
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24 1035 430279 นางสาว นภัสกร เชี่ยวชาญพฤกษา ดาราวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี ทัศนศิลป์ ดนตร ี อังกฤษ-จีน 

32 1046 430376 นาย พีรดนย ์ ค าอุด ดาราวิทยาลัย วิทย-์คณิต - - - - 

33 1047 430395 นางสาว รัญสญา เขื่อนเพชร ดาราวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี - - - 

34 1048 430397 นาย จิรกฤต สมศักดิต์ระกูล ดาราวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ - - 

42 744 430495 เด็กชาย ศรัณยภ์ัทร วุฒิช่วย ดาราวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี

44 532 430527 นางสาว ภูษณิศา ศรีสว่าง ดาราวิทยาลัย Gifted Eng อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต 

50 812 430593 นางสาว ณัฐณิชา หน่อค าศักดิ ์ ดาราวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต - - 

54 832 430642 นาย ธนกฤต อินวงศ์ ดาราวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ ดนตร ี - 

21 1031 430247 นาย พชร กาวีผาบ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย พลังสิบ สังคม ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน 

26 1037 430312 นาย ไตรวิชญ ์ เจริญศร ี ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต Gifted Eng อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน 

27 1038 430317 นางสาว พิชญาภัค วงศ์ปัญญา ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี

27 1038 430318 นาย สุธินันท์ ทาวัน ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ Gifted Thai อังกฤษ-คณิต 

27 1038 430319 เด็กหญิง ปาณิสรา กุลเกียรติประวัต ิ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต พสวท.สมทบ Gifted Thai 

28 1041 430326 เด็กหญิง ทวีพรรณ ทองรัก ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังคม อังกฤษ-จีน ดนตร ี - - 

40 742 430478 นาย ณัชพล อ าภา ตราษตระการคุณ SMART YRC Gifted Eng Gifted Thai Gifted Math วิทย-์คณิต 

17 1244 430199 เด็กชาย พลาธิป สินธุวณิก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรภูม ิ พลังสิบ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Eng 

50 812 430596 นางสาว ฐิติพร กุดโอกาส ท่าสะต๋อย อังกฤษ-เกาหล ี ดนตร ี สังคม อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 
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14 1237 430160 เด็กชาย ปริญ จงสถิตย์คณุ เทพบดินทร ์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม พสวท.สมทบ อังกฤษ-จีน 

1 1221 430012 นางสาว ณัฏฐณิชา จันใสย เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ อังกฤษ-เกาหล ี วิทย-์คณิต สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน 

2 1222 430020 นาย ชนธัญ คงอยู ่ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ พลังสิบ Gifted Eng อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

16 1243 430184 เด็กชาย เด็กชาย ณัฐวุฒิ จีรมณีกุล เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ อังกฤษ-คณิต พลังสิบ อังกฤษ-จีน 

17 1244 430202 นางสาว อัญชิสา ค าควร เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ Gifted Eng SMART YRC Gifted Thai 

20 1247 430229 เด็กชาย ทวีภัทร ท านา เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ พลังสิบ 

23 1034 430270 เด็กหญิง ศิวารินทร ์ บุญเป็ง เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต SMART YRC Gifted Math Gifted Thai 

32 1046 430377 นางสาว ตรีตระการต ์ พุฒดี เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Eng วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ พลังสิบ Gifted Thai 

36 732 430429 เด็กหญิง ณัฐวด ี ปัญญา เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย-์คณิต Gifted Math พสวท.สมทบ พลังสิบ Gifted Thai 

40 742 430474 นาย สรวิชญ ์ พนมเวช เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย-์คณิต สังคม Gifted Thai อังกฤษ-คณิต พสวท.สมทบ 

43 531 430506 นางสาว กิรติยา เจริญกจิ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม 

44 532 430521 นางสาว จารว ี ทองสุข เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ Gifted Eng Gifted Thai Gifted Math วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ 

47 542 430558 เด็กหญิง เอมอร ปู่ออ เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-คณิต สังคม 

30 1044 430351 นาย พชรนิติ นนทะค าจันทร ์ เทพศิรินทร์ เชียงใหม ่ วิทย-์คณิต SMART YRC พสวท.สมทบ สังคม - 

44 532 430517 เด็กชาย ปุณธนพร ตรีเนตร เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) พลังสิบ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Eng 

49 811 430584 นางสาว กัญญาณัฐ โนภิชัย เทศบาล 1 บ้านกลาง พลังสิบ อังกฤษ-เกาหล ี สังคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

4 1224 430046 เด็กหญิง ศรีกมล ศิริวงค ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน ดนตร ี - - 



ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รอบท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2565  
สอบวันอาทิตยท์ี่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อโรงเรียน) 

| ห น้ า 8 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ม.4 

ทั่วไป 

ห้องสอบ 
ที่ 

หมายเลข 
ห้องสอบ 

หมายเลข 
ประจ าตัว

สอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 

42 744 430499 นางสาว รัฐกานต ์ กันธะรังษ ี เทศบาล1บ้านกลาง พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต - - 

44 532 430524 นางสาว สตรรีัตน ์ ธรรมรัตน ์ เทศบาลวัดศรีปิงเมือง วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-คณิต ดนตร ี อังกฤษ-จีน 

34 1048 430400 นางสาว อัมพรรณ ศรีวงค์สงวน ไทยรัฐวิทยา 79 วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน 

46 541 430550 นางสาว พัชรินทร์ รัตนแสง ธีกานท์บ้านโฮ่ง วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-คณิต ดนตร ี สังคม 

25 1036 430289 นางสาว ป่ินปินัทธ์ิ กันทะนูน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง วิทย-์คณิต Gifted Math พลังสิบ SMART YRC อังกฤษ-เกาหล ี

7 1227 430077 เด็กหญิง พิมพิการ ์ ขาวสอาด นครไทย พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-คณิต Gifted Eng 

45 533 430534 นางสาว อริญาพร วงค์ค าจันทร ์ นครพนมวิทยาคม วิทย-์คณิต Gifted Thai พลังสิบ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

2 1222 430014 เด็กหญิง ณัฐณิชา ค าเย็น นวมินทราชูทิศ พายัพ วิทย-์คณิต Gifted Eng อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต 

2 1222 430019 นาย ธีรภัทร พันธวาณิชย์ นวมินทราชูทิศ พายัพ พลังสิบ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC - 

5 1225 430055 เด็กหญิง ณัชชา เตชะภมรกุล นวมินทราชูทิศ พายัพ อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น - 

24 1035 430288 นาย นาวิน อินต๊ะ นวมินทราชูทิศ พายัพ อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน 

31 1045 430367 เด็กชาย คณัสนนจ ์ กาบแก้ว นวมินทราชูทิศ พายัพ SMART YRC วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ อังกฤษ-จีน 

46 541 430545 นางสาว ชนินาฎ มะโนวัง นวมินทราชูทิศ พายัพ Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Math อังกฤษ-คณิต 

46 541 430546 นางสาว อุทุมพร เสร็จศักดิ์ดา นวมินทราชูทิศ พายพั วิทย-์คณิต SMART YRC พลังสิบ พสวท.สมทบ อังกฤษ-คณิต 

53 831 430626 นาย วทัญญู ธรรมชาต ิ นวมินทราชูทิศ พายัพ สังคม ดนตร ี ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต 

10 1233 430117 นางสาว รุจิรา จันทะวงค ์ นักบุญเปโตร วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต - - - 

42 744 430503 นางสาว แพรวา สุวรรณรตัน ์ น่านคริสเตียนศึกษา Gifted Eng Gifted Thai อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น - 
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11 1234 430129 นางสาว อริสา แสนปัญญา นาน้อย SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math Gifted Eng - 

8 1228 430096 นางสาว ณัฐปภสัร ์ ชยุตพงศ์ภัทร ์ นุชนาถอนุสร ์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต Gifted Thai สังคม อังกฤษ-จีน 

5 1225 430060 นาย ปณินพ กันทะวงค ์ นุชนาถอนุสรณ ์ ทัศนศิลป์ ดนตร ี สังคม อังกฤษ-จีน - 

12 1235 430138 นางสาว กัญญาวีร ์ แสนศรีเลิศ นุชนาถอนุสรณ ์ พสวท.สมทบ Gifted Math Gifted Thai วิทย-์คณิต พลังสิบ 

13 1236 430148 นาย รัตพล ประเสริฐ นุชนาถอนุสรณ ์ วิทย-์คณิต - - - - 

23 1034 430267 เด็กหญิง เมษินี ชอบจิต นุชนาถอนุสรณ ์ วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ SMART YRC อังกฤษ-คณิต 

24 1035 430280 นางสาว ชุตินันท์กา เจริญพรวัฒนากุล นุชนาถอนุสรณ ์ SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

34 1048 430399 นาย ณัฐภูม ิ บุญรัตน ์ นุชนาถอนุสรณ ์ วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ 

34 1048 430405 นางสาว บุษบาวรรณ กุญชร นุชนาถอนุสรณ ์ วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Math Gifted Eng อังกฤษ-คณิต 

1 1221 430004 เด็กหญิง กมลชนก พัฒนรักษ ์ บางกะปิ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี ดนตร ี

49 811 430587 เด็กหญิง พัชรี แซ่ล ี บ้านกาดวิทยาคม วิทย-์คณิต Gifted Math Gifted Thai Gifted Eng อังกฤษ-จีน 

33 1047 430386 เด็กหญิง ปรางทิพย์ ไชยนาม บ้านเชียงดาว พสวท.สมทบ Gifted Eng Gifted Thai SMART YRC วิทย-์คณิต 

54 832 430641 นางสาว กมลชนก เจนสาม บ้านเทอดไทย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี

48 543 430568 นาย ชิติพัทธ์ หมื่นตาค า บ้านบวกเปา อังกฤษ-คณิต ดนตร ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส - - 

38 734 430450 นาย ชวัลวิทย์ ชัยยาศร ี บ้านปากเหมือง สังคม ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

30 1044 430359 เด็กหญิง กีรติกา พันตามน บ้านเปียงหลวง อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี ดนตร ี

12 1235 430136 นาย ศุภวิชญ ์ คิดตรง บ้านเมืองแปง พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
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30 1044 430352 นางสาว ประกายพฤกษ์ พุงขาว บ้านแม่โจ ้ วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ พสวท.สมทบ 

32 1046 430373 นางสาว ขวัญพร สีทอง บ้านแม่โจ ้ วิทย-์คณิต พลังสิบ ทัศนศิลป์ SMART YRC พสวท.สมทบ 

32 1046 430374 นางสาว วราภรณ ์ แซ่สาม บ้านแม่โจ ้ วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC 

39 741 430464 นาย วีระวัฒน ์ ประสิทธ์ิ บ้านแม่เหียะ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

1 1221 430001 นางสาว จิดาภา ไชยโย บ้านเวียงฝาง วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

26 1037 430310 เด็กหญิง ภัทรธิดา พงษ์สุข บ้านสันป่าสัก วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี Gifted Eng อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

36 732 430428 เด็กหญิง สุภสัสรา สุขตั๋น บ้านสันป่าสัก Gifted Eng อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

15 1242 430180 เด็กชาย ธาวิน จองเซ บ้านหนองไคร ้ วิทย-์คณิต พลังสิบ SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Thai 

22 1032 430261 นางสาว กชกร สิทธิครอง บ้านหนองปิด วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

4 1224 430042 นาย ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย บุญวาทย์วิทยาลยั พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต - 

43 531 430509 นาย ธนากร บุนนาค บุญวาทย์วิทยาลยั Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม อังกฤษ-จีน 

22 1032 430257 เด็กหญิง ทิพาวดี ธีระวาทิน บุญวาทย์วิทยาลยั พลังสิบ SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math Gifted Thai 

24 1035 430285 นาย ภูมิรพ ี ปัญญานะ ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต 

19 1246 430228 นาย วิชชากร ค าใจ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน สังคม 

20 1247 430237 เด็กชาย ปวริศร ์ สิทธิสอน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนศิลป์ ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม อังกฤษ-จีน 

21 1031 430250 นาย กรฦต เบี้ยวบรรจง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี ดนตร ี อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

36 732 430432 นางสาว ชัญญา กอบธรรม ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี
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44 532 430525 นาย ธนันพงค์ กิติชัยวรรณวุฒิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

12 1235 430133 นาย พลวรรธน ์ กิ่งก้าน ปัว พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Eng - - 

18 1245 430216 นาย ณราช ค าคง ปัว วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ดนตร ี ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

35 731 430419 นางสาว ธิดาพิชัย ไกรถาวร ปายวิทยาคาร Gifted Eng วิทย-์คณติ Gifted Thai พลังสิบ พสวท.สมทบ 

37 733 430438 นางสาว ศิริมนต ์ นาเมืองรักษ์ ปายวิทยาคาร วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ดนตร ี Gifted Thai ทัศนศิลป์ 

41 743 430489 นางสาว พัชรีพร ใจโพธ์ิ ฝางชนูปถัมภ ์ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต สังคม 

34 1048 430407 เด็กหญิง กมลลักษณ ์ โชติ์ พงษ์พิกุลเชียงใหม่ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

53 831 430632 เด็กหญิง ชมพูนุท ศุภชัยโกศล พนัสพิทยาคาร Gifted Eng อังกฤษ-ฝรั่งเศส Gifted Math SMART YRC วิทย-์คณิต 

13 1236 430150 นาย สิรวิชญ ์ อุ่นจัน พระหฤทัย วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai Gifted Eng - 

16 1243 430183 นางสาว ณภัทร กิจเจรญิ พระหฤทัย อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

25 1036 430292 นาย วรกานต ์ จิตบาล พระหฤทัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี

38 734 430452 นาย พชรพล พร้อมวงศ์ พระหฤทัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต พลังสิบ สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

40 742 430475 นางสาว ญาณิศา บอนเนดาล พระหฤทัย วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Thai SMART YRC พสวท.สมทบ 

29 1042 430337 นาย ปภาวิน ต๊ะแกว้ พระหฤทัย เชียงใหม ่ วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng พสวท.สมทบ SMART YRC 

24 1035 430287 เด็กหญิง ศลิษา เดชชาต ิ พระหฤทัยเชียงใหม ่ อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน ดนตร ี สังคม 

25 1036 430299 นางสาว ธมนวรรณ เด่นศรีประเสริฐ พระหฤทัยเชียงใหม ่ อังกฤษ-เกาหล ี Gifted Eng อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี

28 1041 430334 เด็กหญิง อัญวีณ ์ ธัญวัฒนะสิทธ์ิ พระหฤทัยเชียงใหม ่ พสวท.สมทบ Gifted Math พลังสิบ วิทย-์คณิต SMART YRC 
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46 541 430541 นางสาว ภัคธีมา บุญมา พระหฤทัยเชียงใหม ่ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ดนตร ี อังกฤษ-จีน 

48 543 430575 เด็กหญิง ภัทราวด ี ก้อนแก้ว พระหฤทัยเชียงใหม ่ SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ พลังสิบ วิทย-์คณิต 

11 1234 430126 นางสาว วเรณยา มหาชัย พร้าววิทยาคม พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี

15 1242 430173 นาย ฐปนนท ์ ณ โมรา พร้าววิทยาคม วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng Gifted Math พลังสิบ 

29 1042 430338 นางสาว ขวัญข้าว ทุนค า พร้าววิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

31 1045 430362 เด็กหญิง สุภสัสรา ส่างใส พร้าววิทยาคม พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai SMART YRC Gifted Eng 

47 542 430555 เด็กหญิง ชวิศา ยอดดอนไพร พร้าววิทยาคม อังกฤษ-จีน พลังสิบ อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น Gifted Thai 

51 813 430602 นางสาว สราวล ี เปี่ยมทอง พร้าววิทยาคม พลังสิบ วิทย-์คณิต สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน 

14 1237 430159 นาย ภูริพิสิษฐ ์ ล้อมเวียง พัฒนวิทย์ศึกษา พลังสิบ วิทย-์คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-จีน - 

30 1044 430353 นางสาว ปัญชิกา ฑีฆะภรณ ์ พิจิตรพิทยาคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี ดนตร ี - - 

5 1225 430053 นาย ไทยสรรค ์ ไม่มีช่ือสกลุ พิชัยรัตนาคาร อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-คณิต 

51 813 430603 นางสาว จิดาภา เรือนมูล พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ วิทย-์คณิต Gifted Thai พสวท.สมทบ Gifted Eng อังกฤษ-เกาหล ี

10 1233 430109 นาย ศรุต นันทแก้ว มงฟอร์ตวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

5 1225 430058 นาย ธนินโชตน์ ปวงพรพิพัฒน์ มงฟอร์ตวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng อังกฤษ-จีน สังคม 

19 1246 430220 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร เจริญทรัพย ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต - - - 

21 1031 430248 นาย ณัฐชานันท์ โศภิษฐ์ปราณ มงฟอร์ตวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน - 

26 1037 430302 นาย จิรวัฒน์ ปุ๊ดตา มงฟอร์ตวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 
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26 1037 430305 เด็กชาย ณภัทร เรืองเจรญิ มงฟอร์ตวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต - - 

37 733 430440 เด็กหญิง วาณิชชา สิทธิวัง มงฟอร์ตวิทยาลัย Gifted Math พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย-์คณิต - 

37 733 430442 เด็กชาย กิตติ์วิพัฒน์ ต๋าค า มงฟอร์ตวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

38 734 430451 เด็กหญิง กรกนก นิลวิลาศ มงฟอร์ตวิทยาลัย วิทย-์คณิต - - - - 

52 814 430619 นางสาว ฐิติชญาน ์ สายไฮค า มงฟอร์ตวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng พลังสิบ - - 

53 831 430628 เด็กหญิง กัลยทรรศน ์ สันทัดการ มงฟอร์ตวิทยาลัย วิทย-์คณิต - - - - 

15 1242 430175 นาย โยโตะ ภูริช โมริตะ มัธยมนครรังสิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น Gifted Eng อังกฤษ-คณิต - - 

2 1222 430016 นางสาว วันปีใหม่ ปินตาวงศ์ เมตตาศึกษา วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต - - 

31 1045 430361 เด็กหญิง กัญญาณัฐ นันธิ เมตตาศึกษา อังกฤษ-จีน Gifted Thai Gifted Eng สังคม พลังสิบ 

42 744 430501 นางสาว สิริพฤกษา พันล าภักดิ ์ เมตตาศึกษา ทัศนศิลป์ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส - 

45 533 430538 นางสาว อัฐภิญญา จันทรศาสตร ์ เมตตาศึกษา วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Eng พสวท.สมทบ อังกฤษ-คณิต 

34 1048 430408 นางสาว ตาหวาน ทุ่นอ่อง เมตตาศึกษา สังคม ดนตร ี วิทย-์คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-เกาหล ี

52 814 430624 นางสาว อินทิรา ทุนสว่าง เมตตาศึกษา อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม 

33 1047 430390 นางสาว กันธิชา พฤษหอม แม่เจดีย์วิทยาคม พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดนตร ี

33 1047 430391 นางสาว ศุภลักษณ ์ เถิงกันทา แม่เจดีย์วิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดนตร ี

29 1042 430341 เด็กหญิง รสิตา วงศ์จิโน แม่แจ่ม วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ Gifted Eng อังกฤษ-จีน 

42 744 430496 เด็กชาย ธีรัช รุจิระถาวรวิทย ์ แม่แจ่ม วิทย-์คณิต Gifted Math พลังสิบ พสวท.สมทบ - 
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46 541 430549 เด็กหญิง วิชชญา ร่มโพธิ ์ แม่แจ่ม SMART YRC วิทย-์คณิต - - - 

35 731 430412 เด็กหญิง กุลจิรา มูลละ แม่ตื่นวิทยาคม พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต พลังสิบ SMART YRC Gifted Thai 

7 1227 430078 นาย ปราชญ ์ วิลาวัลย ์ แม่ริมวิทยาคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

16 1243 430187 เด็กหญิง พิชญา พูดซื่อ แม่ริมวิทยาคม อังกฤษ-จีน Gifted Eng SMART YRC วิทย-์คณิต สังคม 

21 1031 430242 นางสาว ทิพยนารี ดวงอินทร์ แม่ริมวิทยาคม อังกฤษ-จีน สังคม พลังสิบ วิทย-์คณิต SMART YRC 

21 1031 430243 เด็กหญิง พรรณภิา เลิศชัยสหกุล แม่ริมวิทยาคม วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai สังคม ดนตร ี

22 1032 430254 เด็กหญิง ธัญญารักษ์ ตูเปี่ยง แม่ริมวิทยาคม พลังสิบ Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน 

49 811 430582 นาย สิรวิชญ ์ แปงมูล แม่สะเรียง SMART YRC Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต 

39 741 430465 นาย ปภิณพิทย ์ ใจน่าน แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" Gifted Eng พลังสิบ วิทย-์คณิต SMART YRC พสวท.สมทบ 

16 1243 430182 เด็กหญิง นันท์นภัส ไชยประโคม แม่สะเรียง ‘บริพตัรศึกษา’ พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Math SMART YRC อังกฤษ-คณิต 

48 543 430567 นางสาว ณัฐณิชา โยธาวัง แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” วิทย-์คณิต Gifted Thai พลังสิบ Gifted Eng SMART YRC 

24 1035 430286 นางสาว จิรัชญานันท์ ชนะบูรณ ์ แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา วิทย-์คณิต Gifted Math SMART YRC - - 

49 811 430581 นาย วุฒิภัทร กันชนะ แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" Gifted Math SMART YRC พลังสิบ พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต 

32 1046 430375 เด็กหญิง นูริน ศรีสมบัต ิ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng - - 

9 1232 430098 นาย ฉัตรพัฒน ์ สันกลกิจ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ อังกฤษ-คณิต - - - 

20 1247 430234 นางสาว ณิชาภัทร ถาอินทร์ ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ Gifted Math พลังสิบ Gifted Eng วิทย-์คณิต 

20 1247 430236 เด็กชาย กิตติพงษ์ สิทธิกิจ ยุพราชวิทยาลัย สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส พลังสิบ 
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22 1032 430255 เด็กหญิง ธัญวรัตม ์ แก้วมณ ี ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี

33 1047 430396 นาย อิศม์เดช สุทธาชัย ยุพราชวิทยาลัย ดนตร ี อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี - - 

37 733 430436 นางสาว ศตพร จริงไธสง ยุพราชวทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math พลังสิบ วิทย-์คณิต 

1 1221 430005 นาย วรัชญ์ชานนท์ หวานเสียง ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Eng - - 

1 1221 430009 เด็กหญิง เพลงรัก ฐิติโชติสกลุ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น Gifted Eng 

1 1221 430010 เด็กหญิง เอมิกา ตันติสันติกุล ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ Gifted Math 

2 1222 430017 เด็กชาย กาลลิขิต เภารตัน ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-จีน 

2 1222 430022 นาย ภูดิส เฉลาภักตร ์ ยุพราชวิทยาลัย ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น - - - 

2 1222 430023 นางสาว พิชชนันต์ อันติมานนท์ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-จีน ดนตร ี สังคม ทัศนศิลป์ วิทย-์คณิต 

2 1222 430024 เด็กชาย จิรภาส ไชยวงค์ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ 

3 1223 430025 นาย ภูมิพัฒน ์ วิเศษคุณ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

3 1223 430026 นาย ศิวกร ศรีคราม ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต พลังสิบ วิทย-์คณิต - - 

3 1223 430027 เด็กชาย ภัคพล ไชยนา ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Math Gifted Eng Gifted Thai SMART YRC 

3 1223 430028 เด็กชาย ภูชิต ยี่หว่า ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต พลังสิบ ทัศนศิลป์ สังคม 

3 1223 430029 นางสาว กชพร ซ้อนพุฒ ยุพราชวิทยาลัย ดนตร ี ทัศนศิลป์ สังคม อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

3 1223 430032 เด็กชาย กฤต พรหมอินทร ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng Gifted Math SMART YRC 

4 1224 430037 นาย สิริราช ยานะ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ พลังสิบ Gifted Eng วิทย-์คณิต 
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4 1224 430041 นาย ณัฐภัทร ข าดี ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

4 1224 430045 เด็กหญิง นวพร โอรัตนสถาพร ยุพราชวิทยาลัย Gifted Thai Gifted Eng วิทย-์คณิต - - 

5 1225 430049 เด็กชาย ธนกร พงษ์ตุ้ย ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math Gifted Thai SMART YRC พลังสิบ ดนตร ี

5 1225 430050 นาย เดชเด่น หนูคงเจริญวิทย ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-เกาหล ี ทัศนศิลป์ 

5 1225 430051 นาย กิตติพัทธ์ พงศ์พรรณสาร ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต - - - 

5 1225 430052 นาย สุรภพ ชมนิสัย ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Eng อังกฤษ-คณิต สังคม 

5 1225 430056 นางสาว ณภัทรจิรา จันทิมา ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ Gifted Math สังคม 

5 1225 430057 นาย ธนัท จักรฤทธิพงศ ์ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต - - 

5 1225 430059 นางสาว ณัฐณิชา ค าหอม ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC Gifted Eng พลังสิบ - - 

6 1226 430061 นาย ภูดิศ พานอ่อนตา ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม 

6 1226 430065 เด็กหญิง พีรดา ปรารภกลุ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-เกาหล ี วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต SMART YRC 

6 1226 430066 นางสาว อภิญญา อินปั๋น ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม 

6 1226 430068 นาย วรพล แสงโรจน ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng พลังสิบ - 

6 1226 430069 เด็กชาย ธีรโชต ิ อ่อนขาว ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต ดนตร ี

6 1226 430070 นางสาว เกื้อกานดา อินทรโสภา ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ดนตร ี สังคม 

6 1226 430072 นางสาว อาภาภัทร บัวล่าย ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Thai พลังสิบ SMART YRC 

7 1227 430075 นางสาว ปิยะรัตน ์ เจตะวัน ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ - - - - 
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8 1228 430086 เด็กหญิง อชิรญาณ ์ โยธามาตย ์ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม อังกฤษ-คณิต 

8 1228 430087 นาย วรวัช วันเพ็ญ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng Gifted Math SMART YRC วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ 

8 1228 430088 นาย พงศพัตน์ ซ่ามยอง ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน ดนตร ี

8 1228 430091 นาย ภูดิศกุล ประเสริฐพงค ์ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน ดนตร ี

9 1232 430097 นางสาว กวีรชา อภิชัญญาณัฐ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng SMART YRC พลังสิบ 

9 1232 430099 นางสาว กุลธิดา นาธรรมเจรญิ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

9 1232 430100 นางสาว พัชรสิร ิ คงเพ็ช ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math Gifted Eng วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ อังกฤษ-จีน 

9 1232 430101 เด็กชาย กิตติภพ หมีจันต๊ะ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng สังคม อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต 

9 1232 430102 เด็กชาย จิราย ุ เเซ่ลี ้ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี

9 1232 430104 เด็กหญิง ขวัญพิชชา ทิพย์เนตร ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต - - - 

9 1232 430107 เด็กชาย วรธน ประดิษฐสอน ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng พสวท.สมทบ อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

10 1233 430110 เด็กชาย พงษ์ชนก บุญเป็ง ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai อังกฤษ-คณิต - 

10 1233 430111 นางสาว ธศมนต ์ มหากนก ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี ทัศนศิลป์ 

10 1233 430112 นาย สุรัชชธิเบศร ์ ืืทะลอมค า ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC - - - 

10 1233 430115 นาย อนุภาพ พูลทาจักร ์ ยุพราชวิทยาลัย สังคม วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-คณิต 

10 1233 430118 นาย คู่บุญ จันทร์เลิศ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Eng 

10 1233 430120 นางสาว จรีภรณ ์ รัตนสุวรรณ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng - - 
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11 1234 430123 เด็กชาย วสุพล เค้าฝาย ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ Gifted Eng วิทย-์คณิต - 

11 1234 430124 นางสาว อรอุมา สมทอง ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

11 1234 430125 เด็กหญิง แพงพลอย เพ็ชรทา ยุพราชวิทยาลัย Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ สังคม 

11 1234 430128 เด็กหญิง พิมพ์ชนก นุตละ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม ทัศนศิลป์ ดนตร ี

11 1234 430131 นางสาว วิกานดา จงทวีไพโรจน ์ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math Gifted Thai SMART YRC พลังสิบ อังกฤษ-จีน 

12 1235 430139 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีวิชัย ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ Gifted Eng วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ 

12 1235 430143 นางสาว รัญญา มณีรตัน ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต สังคม ดนตร ี

13 1236 430147 เด็กชาย กุลธร ชัยสวัสดิ ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี

13 1236 430152 เด็กหญิง ขวัญข้าว ด ารงสริิคุณ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน สังคม วิทย-์คณิต Gifted Eng 

13 1236 430153 นางสาว อภิชยา พานิชการ ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Math อังกฤษ-จีน 

13 1236 430156 นางสาว ณัฐพร บุญม ี ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math พลังสิบ Gifted Eng 

14 1237 430157 เด็กชาย บัณฑิตญากรณ ์ กองแก้ว ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ 

14 1237 430161 นางสาว ญาณภัค จอมมาวรรณ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Thai Gifted Eng 

14 1237 430163 เด็กหญิง กัญญารตัน ์ ไชยลังการ ์ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ Gifted Eng - - - 

14 1237 430165 นางสาว พีชญาดา วาฤทธ์ิ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต - - - 

14 1237 430166 นาย ฉลองชัย ธีฆะพร ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ Gifted Thai SMART YRC 

14 1237 430168 เด็กหญิง ราชพฤกษ์ สนใจ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng SMART YRC วิทย-์คณิต - - 
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15 1242 430170 นางสาว ภัสพร หงษ์ประสิทธ์ิ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต Gifted Eng พลังสิบ - 

15 1242 430171 เด็กชาย ศุภณัฐ แซ่เล้า ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Math พลังสิบ Gifted Thai 

15 1242 430172 เด็กหญิง จิรัชญา ทองแก้ว ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai สังคม 

15 1242 430178 เด็กหญิง อริสา สุริยะ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณติ พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

15 1242 430179 นาย อรรถ เกิดนาค ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส ทัศนศิลป์ สังคม อังกฤษ-คณิต 

16 1243 430181 นาย กรินทร ์ แซ่ล ี ยุพราชวิทยาลัย ทัศนศิลป์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน สังคม 

16 1243 430185 นางสาว มณฑกานต ์ จิวเจริญ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต - - - - 

16 1243 430189 นาย ศิริโชค ใจมะโน ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต - - 

16 1243 430192 นาย ธนวัชร ปิงวัง ยุพราชวิทยาลัย ดนตร ี อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต สังคม 

17 1244 430193 นางสาว ปาณรพ ี บุญมาเรือง ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng - - - - 

17 1244 430196 เด็กชาย ภาคิน แสนมงคล ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math 

17 1244 430198 เด็กหญิง ณัฐมล มีฉลาด ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดนตร ี

17 1244 430204 นาย ชยณัฏฐ ์ มะลิวลัย ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng SMART YRC อังกฤษ-คณิต สังคม 

18 1245 430205 เด็กหญิง เกราะเพชร สิทธิสงคราม ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน - - 

18 1245 430206 นางสาว ปุญชรัสมิ ์ สิญจวัตร ์ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม 

18 1245 430207 นาย กิตติคณุ ชูบุญ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต สังคม - - 

18 1245 430208 นาย ภูเบศ รัตนวรรณ ี ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน 
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18 1245 430209 นางสาว ธมกร มูลแขม ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-จีน SMART YRC 

18 1245 430210 นางสาว ชลิตา ใจเป็ง ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

18 1245 430212 นาย ปิยวัฒน์ อามกันทา ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC Gifted Math พลังสิบ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ 

18 1245 430213 นาย นัฐวรรธ กองพล ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Math อังกฤษ-คณิต ดนตร ี - 

18 1245 430214 นางสาว พิมรดา บรรณารักษ์ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng Gifted Math วิทย-์คณิต SMART YRC อังกฤษ-คณิต 

18 1245 430215 นาย กันตินันท์ ค าใส ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math SMART YRC พลังสิบ พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต 

19 1246 430217 เด็กชาย จิรทีปต ์ มะจันทร ์ ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ Gifted Math Gifted Eng 

19 1246 430218 นางสาว ชนาพร สายทอง ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

19 1246 430221 เด็กชาย อิศวะ พุทธพงศ์ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต Gifted Thai วิทย-์คณิต Gifted Eng สังคม 

19 1246 430222 นางสาว ปาณิศา ไชโย ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต 

19 1246 430223 นาย อินทนนท์ อินทรศร ี ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-จีน พลังสิบ 

19 1246 430224 นางสาว กุนต์ณัฐชนา ศิวัชนันทวงษ์ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

19 1246 430225 เด็กหญิง กัญญ์กุลณัช แก้วกันใจ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng Gifted Thai พลังสิบ อังกฤษ-จีน - 

19 1246 430226 นางสาว ปภัสรา ช่ืนแสง ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Thai อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน 

20 1247 430230 นางสาว ชมกมล ค าเนตรด า ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

20 1247 430232 นางสาว กันตา ขันธะชมภ ู ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng SMART YRC Gifted Thai วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ 

20 1247 430233 นางสาว กัญญารตัน ์ ทุง่ไพศาล ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Thai พลังสิบ วิทย-์คณิต 
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20 1247 430235 เด็กชาย โชติภัทร ช่างสม ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน 

20 1247 430238 เด็กหญิง รุ่งพิรุฬหขวัญ ปั้นทิม ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math Gifted Eng วิทย-์คณิต 

20 1247 430239 นาย ธนกร ไชยมงคล ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต SMART YRC - 

20 1247 430240 นาย วรภิชาต ิ มินประพาฬ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต - - 

21 1031 430245 นางสาว ชารินีย์ จันทรยุทธ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ Gifted Thai SMART YRC 

21 1031 430249 เด็กชาย วรากร เดือนดาว ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี สังคม วิทย-์คณิต 

21 1031 430251 เด็กหญิง เพชรชมพ ู บุญช ี ยุพราชวิทยาลัย สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส ทัศนศิลป์ อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-คณิต 

21 1031 430252 เด็กหญิง ทิพย์รดา ทิศานุรักษ ์ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี สังคม 

22 1032 430256 เด็กหญิง ณฐพร วรรณสวน ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC วิทย-์คณิต Gifted Math พสวท.สมทบ พลังสิบ 

22 1032 430259 นาย ธนภัทร เมืองใจ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

22 1032 430260 นางสาว ปิยธิดา ดีเจรญิสกลุ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น พลังสิบ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

22 1032 430262 นางสาว ชนัญชิดา ขันพล ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ Gifted Math SMART YRC วิทย-์คณิต ดนตร ี

23 1034 430266 เด็กชาย ธนินท์รัฐ ธนินเจริญวงษ์ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Eng อังกฤษ-คณิต 

23 1034 430268 นางสาว ณัฐญกานต ์ มาตา ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน 

23 1034 430269 นางสาว ขวัญข้าว ดวงจันทร์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน 

23 1034 430274 นางสาว ธัญญฑ์ชนก นันโท ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต Gifted Eng Gifted Math - 

24 1035 430278 นาย กฤตวัฒน ์ เทพนวล ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต SMART YRC พลังสิบ - 
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24 1035 430281 เด็กชาย ธฤษณุ วงษ์เทพ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

24 1035 430282 นางสาว ศศิกาญจนา เจียจิระพงษ ์ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น Gifted Eng วิทย-์คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-เกาหล ี

24 1035 430283 นางสาว กันต์กมล พรมเสน ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ SMART YRC วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ อังกฤษ-คณิต 

25 1036 430290 นางสาว พิชฌาน์สิน ี เสือวัน ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ สังคม 

25 1036 430291 นางสาว นภัสกร นวลใย ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

25 1036 430294 นาย รัชธนนท์ มะโนธรรม ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math วิทย-์คณิต 

25 1036 430295 นาย พลศรุต อินต๊ะขัต ิ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-คณิต สังคม 

25 1036 430296 เด็กชาย ภูมินทร ์ แสนแปง ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng - - - - 

25 1036 430297 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ อทุมชาย ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณติ อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดนตร ี ทัศนศิลป์ สังคม 

25 1036 430298 นาย นนทน ์ พิทักษ์ไตรภพ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

26 1037 430301 นางสาว ศตพร ตาอินทร ์ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี วิทย-์คณิต - - 

26 1037 430303 เด็กหญิง นวรัตน ์ ไทยเเท ้ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Thai 

26 1037 430306 นางสาว ปพิชญา ภัทรพิสิทธ์ิพร ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-เกาหล ี วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม 

26 1037 430308 นางสาว ฐิติกาญจน ์ หน่อบุญโยง ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

26 1037 430309 นางสาว อังค์วรา จึงตระกลู ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

26 1037 430311 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ทิพย์ใจภา ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng พลังสิบ - - 

27 1038 430315 เด็กชาย กฤชณัท ปัญญาเรือง ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
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27 1038 430316 นาย แทนคุณ เหมืองหม้อ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng Gifted Thai Gifted Math พลังสบิ ดนตร ี

28 1041 430325 นาย พิชญุตม์ ณืล าพูน ณ ล าพูน ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math SMART YRC วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี

28 1041 430327 นางสาว พัชรียา ศรีค าแปง ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Eng พลังสิบ วิทย-์คณิต 

28 1041 430328 นางสาว ริรดา มงคลสุขสกุล ยุพราชวิทยาลัย ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส พลังสิบ สังคม อังกฤษ-จีน 

28 1041 430330 นางสาว กนกวรรณ พุ่มไม ้ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต 

28 1041 430331 เด็กหญิง นิธิดา พัฒนบุญแสน ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ - - 

28 1041 430332 นาย พอเพียง แสงค าเฉลยีง ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Eng อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

28 1041 430333 นาย ณัฐชนน ปิมปานะ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ SMART YRC Gifted Math พสวท.สมทบ 

28 1041 430336 นาย อัครพล มานารัตน ์ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต - - - 

29 1042 430342 นางสาว สุธีรา อินทะชัย ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC Gifted Eng พสวท.สมทบ Gifted Math พลังสิบ 

29 1042 430345 นางสาว ปิยธิดา เงินถา ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai 

29 1042 430346 เด็กหญิง ปุณณฌา องมล ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math 

29 1042 430347 นาย อัคคัญญ ์ กันทะวงค ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Math Gifted Eng - 

30 1044 430350 นางสาว อรกัญญา มาภิวงศ ์ มาภิวงศ ์ ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Thai Gifted Math วิทย-์คณิต 

30 1044 430358 นาย ปกรณภ์ัทร ค าตั๋น ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ พลังสิบ Gifted Eng Gifted Math Gifted Thai 

31 1045 430365 นาย กนกภูม ิ สุวรรณกุล ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต SMART YRC Gifted Eng Gifted Math 

31 1045 430366 นางสาว เบญญาภา ช านาญยา ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Eng - - 
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31 1045 430368 นาย วิชญพงศ์ จิรารตัน์วรโชต ิ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng SMART YRC วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ อังกฤษ-จีน 

31 1045 430369 นาย กรวชิญ์ บุญพรประเสริฐ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ พลังสิบ - 

31 1045 430370 นางสาว ชนัดดา ทวีผล ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต 

31 1045 430372 นางสาว เกตน์สริ ี กุณามณ ี ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Thai 

32 1046 430378 นางสาว ณัฏฐณิชา ชูรัตน ์ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต Gifted Math พลังสิบ 

32 1046 430379 นางสาว มินท์ตา พิมพ์มีลาย ยุพราชวิทยาลัย ดนตร ี อังกฤษ-จีน - - - 

32 1046 430384 เด็กหญิง รวินท์นิภา ธงนาค ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Math SMART YRC อังกฤษ-จีน 

33 1047 430385 นางสาว จุฬารัตน ์ ตุ่นค า ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต พลังสิบ 

33 1047 430387 นางสาว พอฤทัย นิลชน ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ Gifted Math Gifted Thai SMART YRC วิทย-์คณิต 

33 1047 430389 นางสาว ปุณณภา ชนาวิทย์ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC Gifted Eng Gifted Math วิทย-์คณิต สังคม 

33 1047 430394 เด็กหญิง รฐา ถาวรวรากรกลุ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส ทัศนศิลป์ - 

34 1048 430398 เด็กชาย พร้อมรัก ยี่เมา ยุพราชวิทยาลัย ดนตร ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต - 

34 1048 430401 นางสาว จุฑามาศ ถาดค า ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC Gifted Math วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต 

34 1048 430403 นาย ธัญเทพ ริมสกลุ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-จีน 

34 1048 430404 เด็กชาย ดลวิชย ์ ขวัญรอด ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ SMART YRC พสวท.สมทบ 

35 731 430409 นางสาว สุธานาถ เสาร์แก้ว ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Math Gifted Eng Gifted Thai 

35 731 430410 นางสาว บุญฑริกา ค าอยู ่ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต Gifted Eng สังคม อังกฤษ-เกาหล ี
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35 731 430415 นาย พบธรรม จุลมสุิก ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math พลังสิบ พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Thai 

35 731 430418 นางสาว อมีนา ปัญญาติบ๊ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Eng อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

35 731 430420 เด็กชาย กวีวัฒน์ ปัญญาโน ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส พลังสิบ 

36 732 430423 นาย จักรพันธ์ ทองเกตุ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

36 732 430425 นางสาว ฝนเงิน ใจปินตา ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math Gifted Thai วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต 

36 732 430427 เด็กชาย ธนวัฒน์ อัมสัย ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Math อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ 

36 732 430430 นาย ธนวัฒน์ วงศ์ใหญ่ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math - - 

36 732 430431 นางสาว สิรินทรญ์า พิธานวรรณกลุ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต สังคม 

37 733 430433 นางสาว ยุวันดา เครือใจ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ Gifted Math Gifted Eng พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต 

37 733 430434 เด็กชาย วิริยากร สุวรรณมงคล ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-จีน 

37 733 430435 เด็กหญิง ณัฐณิชา วิเศษ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

37 733 430437 นางสาว ชนกานต์ เหลืองหิรญั ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Thai พลังสิบ อังกฤษ-จีน - 

37 733 430439 นางสาว จันทมณ ี จันทร์ใจวงค ์ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ - - 

37 733 430441 เด็กหญิง ชัญญา ใช้ไม่หมด ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng พลังสิบ อังกฤษ-คณิต - 

37 733 430443 นางสาว อนุรด ี แสงตัน ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC Gifted Eng พสวท.สมทบ Gifted Thai วิทย-์คณิต 

38 734 430445 นาย เขม โชติญานปิต ิ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng - - - - 

38 734 430446 เด็กชาย ภูตะวัน มานะกิจ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ 
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38 734 430455 นาย นาธาน เเวอุมาร ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Math Gifted Eng พลังสิบ อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

38 734 430456 เด็กชาย ชยางกูร บุญนาคศิร ิ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม 

39 741 430460 เด็กหญิง ศุภิสรา เชิดฟ้อน ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Eng พลังสิบ วิทย-์คณิต 

39 741 430462 นางสาว ณิชา ชัยเลิศ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng พสวท.สมทบ พลังสิบ อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต 

39 741 430466 เด็กหญิง นันทัชพร จันทร์วัง ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ Gifted Eng พสวท.สมทบ Gifted Math SMART YRC 

40 742 430469 นางสาว สกุณา ลาสุทธิ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Eng Gifted Thai 

40 742 430473 เด็กหญิง สริตา วงค์สุวรรณ ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต SMART YRC อังกฤษ-คณิต - - 

40 742 430476 นาย ภูวดล เวียงสิมมา ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ 

40 742 430480 นาย แทนคุณ วันอ้น ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต ดนตร ี สังคม 

41 743 430481 เด็กหญิง อุมากร จุมป ู ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

41 743 430482 เด็กหญิง สสิมา จันทร์ศิร ิ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

41 743 430483 เด็กหญิง อโณชา ผิวทองงาม ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

41 743 430485 นาย จตุรวิทย ์ มูลนิลตา ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math อังกฤษ-เกาหล ี วิทย-์คณิต Gifted Eng พลังสิบ 

41 743 430487 เด็กชาย ณัฐกิตติ ์ โนจากูล ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณติ สังคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

41 743 430492 นาย กฤตเมธ ชูสุวรรณ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

42 744 430493 เด็กชาย ฉัตรพัฒน ์ ถิ่นจอม ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ สังคม ดนตร ี ทัศนศิลป์ 

42 744 430494 นางสาว จิตติกานต ์ ทัพพรหมทอง ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส - 
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42 744 430497 นางสาว ศรวณีย ์ โฆษิตอ าไพ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ดนตร ี

42 744 430502 เด็กหญิง ภัควลัญชณ ์ กองดวง ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ Gifted Eng Gifted Math SMART YRC พลังสิบ 

42 744 430504 นางสาว ฐิตาภา เตียงชัยภูม ิ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต 

43 531 430507 นาย สราวุฒิ กองสิน ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

43 531 430512 นาย นาธาน ฐานวิเศษ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-จีน 

43 531 430514 นาย จิรายสุ ปินใจ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ พสวท.สมทบ Gifted Eng Gifted Math วิทย-์คณิต 

44 532 430520 นาย ชวิศ มีเอียด ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC วิทย-์คณิต สังคม - - 

44 532 430522 นาย วาเม สิงหพันธุ ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน 

44 532 430523 เด็กชาย ธนกร คนขยัน ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดนตร ี

45 533 430529 เด็กชาย ปัณณวัฒน ์ สัมพันธ์กิจ ยุพราชวิทยาลัย สังคม ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-คณิต 

45 533 430531 นางสาว จันทกานต์ คุณคง ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต พลังสิบ SMART YRC อังกฤษ-คณิต 

45 533 430532 เด็กหญิง ณัฐพร บุญฟ ู ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng SMART YRC อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

45 533 430533 นางสาว ฤทัยชนก ค าปา ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng SMART YRC พลังสิบ พสวท.สมทบ 

45 533 430537 เด็กหญิง ทีปการัต น าชัย ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Eng SMART YRC พสวท.สมทบ 

45 533 430539 เด็กชาย นราวิทย ์ วงค์ค า ยุพราชวิทยาลัย Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน 

46 541 430542 เด็กชาย ณัฐชนน เงินท๊อก ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ Gifted Math SMART YRC พลังสิบ 

46 541 430551 นาย กันติพจน์ มณีรตันาศักดิ ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ สังคม ดนตร ี



ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รอบท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2565  
สอบวันอาทิตยท์ี่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อโรงเรียน) 

| ห น้ า 28 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ม.4 

ทั่วไป 

ห้องสอบ 
ที่ 

หมายเลข 
ห้องสอบ 

หมายเลข 
ประจ าตัว

สอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 

46 541 430552 เด็กชาย นภัสกร ขันตี ยุพราชวิทยาลัย ดนตร ี อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน สังคม 

47 542 430553 นางสาว ศิญา วัฒนา ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng พลงัสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี - 

47 542 430556 เด็กชาย พลเดช ดาวเงิน ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต สังคม ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

47 542 430557 นางสาว ณัฐพร ชัยพฤกษ์ ยุพราชวิทยาลัย ทัศนศิลป์ ดนตร ี - - - 

47 542 430560 นางสาว ณัฏฐณิชา ขันทศร ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ Gifted Eng SMART YRC 

47 542 430563 เด็กชาย รัฐศาสตร ์ สุขจันทร ์ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน พลังสิบ Gifted Math 

47 542 430564 นางสาว นิชาวีร์ โสภญิญา ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต SMART YRC Gifted Eng ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต 

48 543 430565 นางสาว วรกานต ์ มณลีดา ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ - - 

48 543 430569 นางสาว เอกนาร ี สิทธิมงคล ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต Gifted Thai SMART YRC 

48 543 430570 เด็กชาย ณัฏฐชัย ดวงด ี ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน 

48 543 430571 นาย ชนาธิป หอมสุวรรณ ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Math SMART YRC อังกฤษ-คณิต 

48 543 430572 นางสาว ธันยชนก สุวรรณลัย ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC Gifted Eng อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-จีน Gifted Thai 

48 543 430573 นางสาว รุ่งไพลิน เอื้อด ี ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี วิทย-์คณิต สังคม 

48 543 430576 เด็กหญิง วชิรญาณ ์ เจียมสงวนวงค์ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน 

49 811 430577 นาย ชลณะศลิป ์ การสุทธิวิวัฒน์ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Eng พลังสิบ วิทย-์คณิต - - 

49 811 430579 เด็กชาย กฤษณ์ จุ้ยประชา ยุพราชวิทยาลัย สังคม พลังสิบ อังกฤษ-ญี่ปุ่น ดนตร ี ทัศนศิลป์ 

49 811 430580 นางสาว กฤตพร เขียวค า ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math SMART YRC วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai 
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49 811 430585 นางสาว วิกันดา กนกนิรันดร ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต SMART YRC - - - 

49 811 430586 นางสาว สุรภา ทิพย์อุโมงค ์ ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Eng พลังสิบ วิทย-์คณิต 

49 811 430588 นาย สุวิจักขณ ์ ชมถิ่น ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Math พสวท.สมทบ 

50 812 430589 นาย นนทวัฒน์ ไชยลาภ ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math พลังสิบ Gifted Eng 

50 812 430590 นาย ก้องเกียรต ิ เอียการนา ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-คณิต สังคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

50 812 430600 นาย สิริพัลลภ สิรผิ่องใส ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต พลังสิบ 

51 813 430601 เด็กชาย นพนันท์ ศรีทุมมา ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต Gifted Eng พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

51 813 430604 นางสาว อารียา ศิริสญัลักษณ ์ ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต 

51 813 430606 นางสาว ลภสัรดา แก้วฟุ่น ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน 

51 813 430610 เด็กชาย กรณ์อักกพล งานการ ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ Gifted Math สังคม 

51 813 430611 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ ์ ฉนวนจิตร ยุพราชวิทยาลัย ดนตร ี อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน - 

52 814 430615 นาย นราวิชญ ์ กันทะสอน ยุพราชวิทยาลัย SMART YRC พสวท.สมทบ พลังสิบ Gifted Math Gifted Thai 

52 814 430616 นาย เมย์ภาวินท์ บุราณ ยุพราชวิทยาลัย พลังสิบ พสวท.สมทบ - - - 

52 814 430618 เด็กชาย ณพิชญ ์ วงค์ต๋าค า ยุพราชวิทยาลัย วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-จีน 

52 814 430622 นางสาว สโรชา ปินตา ยุพราชวิทยาลัย สังคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-คณิต 

52 814 430623 เด็กหญิง จรินทร แท่นมณ ี ยุพราชวิทยาลัย ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน - 

53 831 430625 นางสาว ปพิชญา อุ่นละออ ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Eng พลังสิบ วิทย-์คณิต 
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53 831 430631 นางสาว มานาพร กันธิพันธิ ์ ยุพราชวิทยาลัย พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต พลังสิบ SMART YRC อังกฤษ-เกาหล ี

54 832 430637 เด็กหญิง อัจฉริญา ค าวังสืบ ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

54 832 430639 เด็กหญิง พลอยไพลิน แย้มยินด ี ยุพราชวิทยาลัย Gifted Math Gifted Eng อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

47 542 430554 เด็กหญิง ชนิดาภา บรรจงอักษร ระยองวิทยาคม Gifted Math พสวท.สมทบ พลังสิบ SMART YRC วิทย-์คณิต 

4 1224 430040 นาย ณภัทร ทองค า รังษีวิทยา วิทย-์คณติ Gifted Thai Gifted Math อังกฤษ-จีน สังคม 

30 1044 430356 นางสาว ทักษอร หิรัญสิริกร รังษีวิทยา วิทย-์คณิต Gifted Eng พสวท.สมทบ Gifted Math อังกฤษ-คณิต 

32 1046 430380 นางสาว ชลนิภา แก้วกระจ่าง รังษีวิทยา พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ Gifted Math วิทย-์คณิต 

38 734 430448 นางสาว กนกพร ดวงแสง รังษีวิทยา อังกฤษ-คณิต Gifted Thai สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน 

40 742 430479 เด็กหญิง ตักกมล อุ่นค าเมือง รังษีวิทยา วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ Gifted Thai พลังสิบ อังกฤษ-คณิต 

30 1044 430349 เด็กหญิง ปัณฑิตา เชื้อดี รัตนราษฎร์บ ารุง Gifted Eng พสวท.สมทบ Gifted Math วิทย-์คณิต - 

4 1224 430044 นางสาว รมย์ธีรา ชัยมงคล เรยีนาเชลีวิทยาลยั วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน สังคม 

4 1224 430047 นางสาว สายสาละวิน ป้อมมะโน เรยีนาเชลีวิทยาลยั วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน สังคม 

14 1237 430162 นางสาว อัจฉราพร วังอุทัยศรี เรยีนาเชลีวิทยาลยั พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Thai 

22 1032 430253 เด็กหญิง ชนกนันท์ ใหม่ธรรม เรยีนาเชลีวิทยาลยั วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ สังคม อังกฤษ-คณิต 

25 1036 430300 นางสาว กุลภรณ ์ ชาญโสภณ เรยีนาเชลีวิทยาลยั อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต Gifted Math Gifted Eng อังกฤษ-จีน 

35 731 430417 นางสาว พิณพลอย หวังขจรไชยกิจ เรยีนาเชลีวิทยาลยั วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน สังคม ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต 

54 832 430643 นางสาว พิชยา ใบวุฒิ เรยีนาเชลีวิทยาลยั อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ ดนตร ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น 
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54 832 430645 นางสาว วรวลันธ ์ วชิระชาต ิ เรยีนาเชลีวิทยาลยั วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ อังกฤษ-จีน 

7 1227 430081 เด็กหญิง ชาลิสา หอมหวล ฤทธิยะวรรณาลยั2 อังกฤษ-คณติ วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

39 741 430459 เด็กหญิง ศศิประภา แสงเพชร ล าปางกัลยาณ ี SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Math วิทย-์คณิต พลังสิบ 

47 542 430561 นางสาว บุษนภา มินทยักษ์ วชิรธรรมสาธิตict SMART YRC วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต 

16 1243 430190 นาย โพธิกร ตากาศ วชิรป่าซาง พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต - - 

17 1244 430195 นาย เสฏฐวุฒ ิ ทองเพ็ญ วชิรป่าซาง วิทย-์คณิต Gifted Math พลังสิบ พสวท.สมทบ - 

21 1031 430241 นาย ต้นน้ า วนาเกษมสุข วชิรวิทย์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ดนตร ี อังกฤษ-จีน สังคม 

18 1245 430211 เด็กชาย ธนพลวัฒน์ เฉิดพงษ์ตระกลู วชิรวิทย์เชียงใหม่ Gifted Eng วิทย-์คณิต - - - 

34 1048 430402 นาย ศุภากร เนินทราย วชิราลัย Gifted Eng Gifted Thai พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Math 

7 1227 430074 นางสาว กัญญาณัฐ แก้วดี วัฒโนทยพายัพ วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน สังคม 

3 1223 430030 เด็กหญิง สุธาดา ก้อนสินธุ ์ วัฒโนทัยพายัพ อังกฤษ-จีน ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น - - 

3 1223 430031 นางสาว ปพิชญา สุพรรณ ์ วัฒโนทัยพายัพ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน ดนตร ี อังกฤษ-เกาหล ี - 

4 1224 430043 เด็กหญิง สวิชญา เรืองฤทธิ ์ วัฒโนทัยพายัพ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม ดนตร ี ทัศนศิลป์ 

6 1226 430063 เด็กชาย ยศกร สิงห์เจรญิ วัฒโนทัยพายัพ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี

8 1228 430085 เด็กหญิง ณัฏฐกันย ์ แสนค าแพวรเดชา วัฒโนทัยพายัพ SMART YRC พสวท.สมทบ พลังสิบ Gifted Eng วิทย-์คณิต 

8 1228 430089 เด็กหญิง ทักษพร ปัญญาค า วัฒโนทัยพายัพ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม Gifted Thai - 

13 1236 430145 นาย ชนาธิป อินทจักร์ วัฒโนทัยพายัพ พลังสิบ SMART YRC วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng 
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23 1034 430272 นางสาว ฮัลวา มีชัย วัฒโนทัยพายัพ วิทย-์คณิต Gifted Thai Gifted Eng อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

23 1034 430273 นางสาว ศิริชล ค าหล่อ วัฒโนทัยพายัพ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

24 1035 430277 นางสาว พิมพ์มาดา ใจอ้าย วัฒโนทัยพายัพ พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต Gifted Thai SMART YRC ทัศนศิลป์ 

24 1035 430284 นางสาว ณัฐฐิณ ี กิติกุศล วัฒโนทัยพายัพ พสวท.สมทบ พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Math Gifted Eng 

25 1036 430293 นางสาว พิมพิกา ศูนเจิม วัฒโนทัยพายัพ SMART YRC Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ 

26 1037 430307 นาย ภูมิพัฒน ์ วัลธกรวรภัทร วัฒโนทัยพายัพ วิทย-์คณิต Gifted Eng สังคม อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-คณิต 

28 1041 430329 นาย ชยางกูร กุลวุฒิชัย วัฒโนทัยพายัพ สังคม ทัศนศิลป์ ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

35 731 430411 นางสาว ศรีจิรา ศรีธีระจติต ์ วัฒโนทัยพายัพ SMART YRC พสวท.สมทบ พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Math 

39 741 430457 นาย พงศภัค อภิชัย วัฒโนทัยพายัพ SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต 

41 743 430488 เด็กหญิง ณิชารีย ์ มณีวงศ ์ วัฒโนทัยพายัพ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส วิทย-์คณิต สังคม SMART YRC 

42 744 430500 เด็กชาย นนทชา อินขะ วัฒโนทัยพายัพ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

50 812 430595 เด็กหญิง กัญจนพร บุญมา วัฒโนทัยพายัพ วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต Gifted Thai อังกฤษ-จีน 

52 814 430621 นาย ธนภัทร โหสด วัฒโนทัยพายัพ อังกฤษ-คณิต ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต 

53 831 430635 นาย ปัญญาวุธ ทนันชัย วัฒโนทัยพายัพ วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-คณิต - - 

33 1047 430392 นาย กัมพล ลุงค า วัดวังสิงห์ค า Gifted Thai อังกฤษ-คณิต พลังสิบ อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม 

41 743 430486 นางสาว ดาว เจริญ วัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai Gifted Eng พสวท.สมทบ 

39 741 430458 นางสาว มณัญฐนพร นากาจิมะ วารีเชียงใหม ่ พสวท.สมทบ Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต SMART YRC 



ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รอบท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2565  
สอบวันอาทิตยท์ี่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรียงข้อมูลตามชื่อโรงเรียน) 

| ห น้ า 33 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ม.4 

ทั่วไป 

ห้องสอบ 
ที่ 

หมายเลข 
ห้องสอบ 

หมายเลข 
ประจ าตัว

สอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 

12 1235 430134 เด็กชาย เสฎฐพงค ์ แก้วมณีวรรณ วิชัยวิทยา SMART YRC พลังสิบ พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต Gifted Eng 

48 543 430566 นางสาว จิรัชยา นิ่มสุวรรณ ์ วิชัยวิทยา อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี วิทย-์คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

52 814 430614 นาย ทัพพเศรษฐ์ ผกานนท ์ วิชัยวิทยา พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Eng อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

29 1042 430340 เด็กหญิง พิมพ์ชนันท์ สิทธิเลิศ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่ อังกฤษ-ฝรั่งเศส วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน Gifted Eng อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

29 1042 430339 เด็กหญิง อนิจจญา เมืองแก้ว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี สังคม Gifted Eng 

33 1047 430388 นางสาว วิลาสิน ี สายน าพล วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทย-์คณิต SMART YRC พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

26 1037 430304 นาย ชยพล รัตนาวรรณกร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พลังสิบ พสวท.สมทบ SMART YRC ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

43 531 430511 เด็กหญิง อิสริยา อุตชมภ ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย Gifted Eng วิทย-์คณิต พสวท.สมทบ อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน 

13 1236 430154 เด็กหญิง สโรชา อินทไทร วิสุทธิกษัตร ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี Gifted Eng วิทย-์คณิต 

13 1236 430151 นาย ธนวัฒน์ ศรีธเนศรสกุล เวียงแหงวิทยาคม Gifted Math พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต 

13 1236 430146 นางสาว กมลทิพย ์ ทองปั้น ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน SMART YRC พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส Gifted Eng 

2 1222 430015 นาย ปรัชญา หาญวงศ์ศิร ิ ศีลรว ี Gifted Math วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ดนตร ี สังคม 

43 531 430505 นางสาว ปุณยนุช เหน่ค า ศีลรว ี วิทย-์คณิต - - - - 

7 1227 430076 นางสาว จิรภิญญา เอนกศร ี ศึกษานารีวิทยา อังกฤษ-ญี่ปุ่น ดนตร ี สังคม อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-คณิต 

45 533 430535 นางสาว บุญสิตา มีเกาะ สรรพวิทยาคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส วิทย-์คณิต สังคม 

7 1227 430083 นางสาว ปพิชญา พงษ์ศิริ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน วิทย-์คณิต Gifted Eng อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี

8 1228 430095 นาย ธนภัทร พงษ์วิทยานุกฤต ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน วิทย-์คณิต - - - - 
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12 1235 430140 นางสาว อัจฉริยา จิระสวัสดิ์วงษ ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน พสวท.สมทบ SMART YRC - - - 

13 1236 430149 เด็กหญิง ศุภิสรา ดวงจินา ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต SMART YRC พลังสิบ Gifted Math 

20 1247 430231 นาย เกียรติกลุ ค าจีน สหตริสเตียน วิทย-์คณิต Gifted Thai อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน สังคม 

12 1235 430135 นางสาว ศศิธร วรรณส ุ สะเมิงพิทยาคม พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math วิทย-์คณิต พลังสิบ 

14 1237 430167 นางสาว วราล ี โปธา สะเมิงพิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ สังคม Gifted Eng 

35 731 430414 นาย ธนากร ใจสม สะเมิงพิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ดนตร ี ทัศนศิลป์ สังคม 

43 531 430508 นางสาว กีรติกานต ์ ค าภีระ สะเมิงพิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม พลังสิบ พสวท.สมทบ 

51 813 430607 เด็กหญิง ปราณปรียา กุลนาทอง สะเมิงพิทยาคม วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Thai Gifted Math อังกฤษ-คณิต 

53 831 430634 นางสาว ศุภนุช หลิวสริิพัฒ สันก าเเพง วิทย-์คณิต พลังสบิ อังกฤษ-จีน Gifted Thai Gifted Math 

8 1228 430092 นางสาว ชนินาถ พาโชค สันก าแพง วิทย-์คณิต Gifted Thai สังคม - - 

41 743 430490 นางสาว ณัฐธยาน ์ พันธุ์สวัสดิ ์ สันก าแพง อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี ดนตร ี ทัศนศิลป์ 

45 533 430536 นาย วสุธา สุวรรณ ์ สนัก าแพง วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

53 831 430633 นาย ธัญเทพ เฉิ่งธนภัทรกุล สันก าแพง วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Math Gifted Thai อังกฤษ-จีน 

11 1234 430121 นางสาว ชณิษา รัตนบุญทวี สันติสุข อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต SMART YRC ทัศนศิลป์ 

1 1221 430008 นางสาว สุวนันท์ คุณยศยิ่ง สันทรายวิทยาคม พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต SMART YRC อังกฤษ-คณิต Gifted Thai 

16 1243 430186 นางสาว ปิยะนันท ์ แซ่เจ๋า สันทรายวิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต Gifted Thai อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

17 1244 430203 นาย อนันท์ตชัย ยิ้มจันทร ์ สันทรายวิทยาคม วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-เกาหล ี สังคม 
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31 1045 430364 นาย ปรัชญา นาเอก สันทรายวิทยาคม วิทย-์คณิต พลังสิบ อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

22 1032 430258 เด็กหญิง พรนาร ี กวงค า สันทรายหลวง พลังสิบ อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

27 1038 430313 นางสาว ศิริพร คีรีค้ าจุน สันทรายหลวง วิทย-์คณิต สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

27 1038 430314 เด็กชาย ต้นน้ า ลิขิตสโมสร สันทรายหลวง วิทย-์คณิต Gifted Math อังกฤษ-คณิต สังคม ดนตร ี

32 1046 430381 นาย จันทรัศม์ฒา ลุงหย่า สันทรายหลวง วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน ทัศนศิลป์ 

32 1046 430382 นาย พสุวิชญ์ พีระชัยรมย ์ สันทรายหลวง วิทย-์คณิต Gifted Eng ทัศนศิลป์ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน 

32 1046 430383 นางสาว ธัญธิตา โชคชัย สันทรายหลวง อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส วิทย-์คณิต 

11 1234 430122 เด็กชาย ธนภูม ิ กันธิยะ สันป่าตองวิทยาคม สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี

12 1235 430141 นาย ชัยพงศ์นันท์ อุดมพิบูลภัทร สันป่าตองวิทยาคม วิทย-์คณิต Gifted Eng อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น พลังสิบ 

15 1242 430176 นางสาว ณัฏฐา ไชยราษฎร ์ สันป่าตองวิทยาคม SMART YRC วิทย-์คณิต Gifted Math พสวท.สมทบ พลังสิบ 

36 732 430426 เด็กหญิง อาทิตย์ตญา แก้วถา สันป่าตองวิทยาคม พสวท.สมทบ SMART YRC พลังสิบ Gifted Math วิทย-์คณิต 

43 531 430516 นางสาว ชนานันท ์ ทนันไชย สันป่าตองวิทยาคม Gifted Eng วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน - ทัศนศิลป์ 

46 541 430543 นางสาว ธัญชนก มูลแก้ว สันป่าตองวิทยาคม Gifted Eng วิทย-์คณิต Gifted Thai พลังสิบ SMART YRC 

46 541 430544 นางสาว ณิชา จินะ สันป่าตองวิทยาคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี ดนตร ี อังกฤษ-คณิต พลังสิบ 

53 831 430627 เด็กหญิง ปาณิสรา บุญตัน สันป่าตองวิทยาคม วิทย-์คณิต - - - - 

33 1047 430393 นางสาว อภิสรา หอมนาน สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา Gifted Math SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Eng Gifted Thai 

54 832 430640 นางสาว ศุปิภรณ ์ วงค์ไชย สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พลังสิบ พสวท.สมทบ Gifted Math Gifted Thai วิทย-์คณิต 
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1 1221 430003 เด็กหญิง มณีนพรตัน ์ วางโต สารภีพิทยาคม Gifted Thai Gifted Eng วิทย-์คณิต พลังสิบ - 

1 1221 430011 เด็กหญิง แพรมณ ี สิงหบุราณุรักษ ์ สารภีพิทยาคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต พลังสิบ - 

5 1225 430054 นางสาว ปริญญารัตน ์ แสงหล้า สารภีพิทยาคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น Gifted Eng 

6 1226 430071 นางสาว พัชชิญาพร สุภา สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ พลังสิบ วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Thai อังกฤษ-คณิต 

10 1233 430113 นาย กัญจน ์ พยุงกรรณิกา สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ พลังสิบ SMART YRC พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต Gifted Thai 

53 831 430630 นางสาว ศุภานัน ปาละ สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

54 832 430638 เด็กชาย รัชพงศ์ นิธิวัฒน์สกุล สารสาสน์วเิทศเชียงใหม ่ พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Math 

2 1222 430021 นาย ณัฐนนท์ ศศิธร สารสาสน์วเิทศล้านนา สังคม อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-จีน - 

4 1224 430048 เด็กหญิง นันท์นภัส กาศกุล สารสาสน์วเิทศล้านนา SMART YRC วิทย-์คณิต Gifted Eng - - 

7 1227 430080 นางสาว จิราภรณ ์ ปาระม ี สารสาสน์วเิทศล้านนา อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

9 1232 430108 นาย อลงกรณ ์ สันป่าแก้ว สารสาสน์วเิทศล้านนา วิทย-์คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-คณิต สังคม 

19 1246 430219 นางสาว ชลลดา เบญจชลสิทธ์ิ สารสาสน์วเิทศล้านนา ทัศนศิลป์ สังคม อังกฤษ-คณิต วิทย-์คณิต Gifted Eng 

30 1044 430360 นาย คเณศ ณรังสร ี สารสาสน์วเิทศล้านนา อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

50 812 430592 เด็กหญิง กุลิสรา สิงห์หล้า สารสาสน์วเิทศล้านนา SMART YRC พลังสิบ พสวท.สมทบ วิทย-์คณิต ดนตร ี

51 813 430608 เด็กชาย สุทธิเกียรต ิ สมอุทัย สารสาสน์วเิทศล้านนา อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ อังกฤษ-จีน สังคม 

10 1233 430119 นางสาว นวิภิญย ์ หงษ์พิทักษ์กุล สารสาสน์วเิทศศึกษา วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ Gifted Math Gifted Eng 

34 1048 430406 นางสาว พีชญา เพียรทรัพย ์ สิรินธรราชวิทยาลัย Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณติ - - 
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36 732 430421 นาย ชัยมงคล ลุงด ี สืบนทีธรรม วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต สังคม - - 

36 732 430424 นาย พัฒนา ห้วยสาม ห้องสอนศึกษา Gifted Math SMART YRC วิทย-์คณิต พลังสิบ พสวท.สมทบ 

1 1221 430007 นางสาว ณัชชา ศรีสุนันทา ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมถ์ฯ อังกฤษ-คณติ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส สังคม 

6 1226 430062 นางสาว นรีรัตน ์ พีระพันธ์ุ ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ ์ วิทย-์คณิต พลังสิบ SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Eng 

9 1232 430103 นางสาว สิรภัทร นันทเรืองศร ี ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ ์ ดนตร ี อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส - - 

38 734 430449 นาย ศุภกฤต ชวาลจ าเนียรวงค ์ ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ ์ พลังสิบ Gifted Thai Gifted Math วิทย-์คณิต Gifted Eng 

4 1224 430039 นางสาว เขมิกา ศักดิ์บูรณาเพชร ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อังกฤษ-เกาหล ี สังคม Gifted Eng วิทย-์คณติ Gifted Thai 

9 1232 430106 นางสาว ณิชณกุล อปินะ ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ พสวท.สมทบ SMART YRC วิทย-์คณิต Gifted Math พลังสิบ 

2 1222 430013 นาย วชิระ เชื้อชุ่ม หอพระ วิทย-์คณิต Gifted Eng อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

14 1237 430164 เด็กชาย ณัฐนันท์ สวนกุหลาบ หอพระ พสวท.สมทบ SMART YRC อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต ทัศนศิลป์ 

17 1244 430200 เด็กชาย ปภินวิช มูลเมือง หอพระ สังคม อังกฤษ-ญี่ปุ่น วิทย-์คณิต อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

23 1034 430265 นางสาว จิรปรียา เศรษฐ์กุลบตุร หอพระ อังกฤษ-จีน วิทย-์คณิต ดนตร ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น Gifted Thai 

29 1042 430344 นาย ปัณณวัฒน ์ จันทร์นวล หอพระ วิทย-์คณิต Gifted Math Gifted Thai Gifted Eng - 

39 741 430463 เด็กหญิง ชนิดาภา โปร่งสระ หอพระ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-เกาหล ี ทัศนศิลป์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

39 741 430467 นางสาว ขวัญจิรา โพศิร ิ หอพระ Gifted Thai วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน สังคม 

44 532 430528 นางสาว ธนพร พลวัง หอพระ Gifted Thai พลังสิบ วิทย-์คณิต อังกฤษ-จีน สังคม 

13 1236 430155 เด็กหญิง นิภาพร ระทอ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี
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29 1042 430348 เด็กหญิง อทิตยา ซือมะ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ สังคม ดนตร ี

36 732 430422 เด็กชาย กิตติภูม ิ ทาโน หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ SMART YRC พลังสิบ Gifted Thai วิทย-์คณิต สังคม 

39 741 430468 นางสาว นภัสสร สุรศาสตร์พิศาล หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ฝรั่งเศส วิทย-์คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น สังคม 

52 814 430617 นางสาว พรสิร ิ นามโคตร หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

27 1038 430322 นาย อินทนนท์ นรเทพ หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ ์ วิทย-์คณิต SMART YRC Gifted Eng อังกฤษ-คณิต ทัศนศิลป์ 

27 1038 430320 นางสาว สุภนิดา ผลสุรินทร ์ หางดงรัราษฎร์อุปถัมภ ์ วิทย-์คณิต พลังสิบ Gifted Thai Gifted Eng SMART YRC 

30 1044 430355 นางสาว ภัคจีรา รีวีระกลุ หางดงรัราษฎร์อุปถัมภ ์ SMART YRC พสวท.สมทบ Gifted Thai วิทย-์คณิต Gifted Math 

28 1041 430335 นาย ยืนยง รุ่งเรือง แหลมสิงห์วิทยาคมฯ พสวท.สมทบ SMART YRC Gifted Math วิทย-์คณิต พลังสิบ 

50 812 430594 เด็กหญิง วิไลลักษณ ์ พระวิสัตย ์ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ฝรั่งเศส ทัศนศิลป์ Gifted Eng สังคม 

12 1235 430142 เด็กชาย กองทัพ ค าพอง อนุบาลเชียงของ Gifted Thai วิทย-์คณิต ดนตร ี อังกฤษ-จีน อังกฤษ-เกาหล ี

49 811 430583 นาย ธราเทพ สินเช อนุบาลปางมะผ้า Gifted Math Gifted Eng Gifted Thai วิทย-์คณิต สังคม 

22 1032 430264 นางสาว ปาริตา สุขปา อนุบาลสานสายใยรัก วิทย-์คณิต Gifted Thai SMART YRC พสวท.สมทบ พลังสิบ 

7 1227 430084 นางสาว มานา ชัยรัตน ์ อุดมดรณุ ี วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

6 1226 430067 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ หรรษไพบูลย ์ อุตรดิตถ ์ วิทย-์คณิต Gifted Eng Gifted Thai - - 

12 1235 430144 นางสาว ธนัญชนก สมหารวงค ์ อุตรดิตถ ์ วิทย-์คณิต อังกฤษ-คณิต Gifted Eng Gifted Thai Gifted Math 

53 831 430629 นางสาว ดุสฎ ี อินสัน อุตรดิตถ ์ วิทย-์คณิต Gifted Math Gifted Eng Gifted Thai SMART YRC 
 


